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RESUMO 
 

O objetivo do presente trabalho é analisar documentos oficiais federais que versam sobre 
Educação Ambiental (EA) buscando identificar convergências e divergências existentes em 
decorrência da duplicidade de origem destes textos, posto que alguns são fruto de definições 
dadas pelo Ministério da Educação (MEC) e outros são criados, decididos e implantados através 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA) por meio do governo federal. Para tanto o trabalho se 
pauta na potencialidade de emancipação da realidade social capitalista contemporânea. Adotou-
se uma abordagem qualitativa, de maneira que os elementos da pesquisa fossem compreendidos 
em sua complexidade. O tratamento metodológico consistiu, portanto, nas seguintes etapas 
principais: 1) busca e organização do material oficial de acordo com os objetivos propostos; 2) 
leitura inicial e exploratória do material; 3) análise documental com elementos da perspectiva 
de análise de conteúdo, orientada pelos pressupostos da Educação Ambiental Crítica (EAC). 
Os dados coletados foram examinados em seu conteúdo, sendo que destes emergiram as 
seguintes categorias de análise: abordagem, conceitos, objetivos, princípios e procedimentos 
para a realização da EA. Buscamos estabelecer ao longo da escrita uma posição política sobre 
o ambientalismo, que se define em uma perspectiva crítica e emancipatória, também alinhada 
aos ideais da ecologia política e da justiça ambiental, ocupada do indivíduo humano que se 
utiliza dos recursos naturais e que administra os conflitos oriundos desta disputa no campo 
político. Dentre outras constatações, identificamos que há divergências entre os conceitos e 
abordagem nos conteúdos das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) em 
relação ao conteúdo do Programa Nacional de Educação Ambiental 2014 (ProNEA), indicando 
que MEC e MMA adotam conceitos de EA considerados díspares, sendo que o MMA tem se 
voltado para uma perspectiva conservadora, notável na última versão do ProNEA. 
Materializamos a fluidez do conceito de EA nos diferentes documentos, sendo este muitas vezes 
utilizado para defender uma lógica produtiva capitalista mercantil insustentável em sua 
concepção. Ainda que os documentos oficiais apresentem dificuldades de execução por parte 
do Estado brasileiro, a existência de uma ampla rede de políticas públicas em EA, acreditamos, 
possibilita e estimula, ao educador, aos colaboradores de instituições públicas e privadas, bem 
como aos coletivos ambientalistas pensar na possibilidade de um processo social que nos 
conduza a uma sociedade mais justa na perspectiva ambiental, refletindo, ainda, na ampliação 
da visão de mundo desses mesmos atores. Se faz necessário um maior compartilhamento de 
ações entre o MEC e o MMA no sentido de estabelecer relações mais orgânicas e pedagógicas 
de mobilização de frentes de EA em âmbito federal, posto que as linhas de ação entre estes 
órgãos são, hoje, parcialmente compatíveis conforme demonstramos em nossa análise. 
 

Palavras-chave: Políticas públicas. Educação Ambiental Crítica. Documentos Oficiais sobre 
EA. MEC. MMA.  
 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The present work aims to analyze federal official documents that deal with Environmental 
Education (EE) in order to identify convergences and divergences existing in the duality of 
origin of these texts, since some of them are result of definitions given by the Ministry of 
Education (MEC) and others are created, decided and implemented by the Ministry of 
Environment (MMA) through the federal government. Therefore, the work is based under the 
emancipation potentiality inscribed in the contemporary capitalist social reality. A qualitative 
approach was adopted, so that the elements of the research were understood in their complexity. 
The methodological treatment consisted, therefore, in the following main steps: 1) search and 
organization of the official material according to the proposed objectives; 2) initial and 
exploratory reading of the material; 3) documentary analysis with elements from the perspective 
of content analysis, guided by the assumptions of the Critical Environmental Education. The 
data collected were examined in their content, and from them emerged the following categories 
of analysis: approach, concepts, objectives, principles and procedures for the realization of EE. 
We seek to establish throughout a political position on environmentalism, which is defined in 
a critical and emancipatory perspective, also aligned with the ideals of political ecology and 
environmental justice, occupied by the human individual who uses natural resources and who 
manages conflicts arising from this dispute in the political field. Among other findings, we 
identified that there are divergences between the concepts and approach in the contents of 
National Orientations for Highschool (OCEM) in relation to the content of ProNEA 2014 
(National Program of Environmental Education), indicating that Ministry of Education and 
MMA adopt EE concepts considered disparate, and MMA has turned to a conservative 
perspective, notable in the latest version of ProNEA. We materialize the fluidity of the EE 
concept in the different documents, which is often used to defend a capitalist productive logic 
that is unsustainable in its conception. Although the official documents present difficulties of 
execution on the part of the Brazilian state, the existence of a wide network of public policies 
in EE, we believe, enables and stimulates, to the educator, the collaborators of public and 
private institutions, as well as the environmental groups to think about the possibility of a social 
process that leads us to a more just society from an environmental perspective, also reflecting 
the broadening of the world view of these same actors. There is a need for greater sharing of 
actions between the Ministry of Education and the MMA in order to establish more organic and 
pedagogical relations of mobilization of Environmental Education fronts at the federal level, 
since the lines of action between these bodies are now partially compatible as we have shown 
in our analysis. 
 

Keywords: Public policies. Critical Environmental Education. Official Documents on 
Environmental Education. MEC. MMA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. As bases da pesquisa 

 

A pesquisa que aqui se apresenta tem, como objetivo geral, analisar os documentos 

oficiais federais que versam sobre Educação Ambiental (EA), sob a ótica do ambientalismo 

crítico, sustentado no quadro teórico-metodológico desenvolvido no Capítulo II. O termo EA é 

hoje utilizado com diversos significados, que compreendem formas diversas de transmissão de 

conhecimentos de natureza ambiental seja por via formal, não-formal ou informal, em distintos 

níveis de apresentação (LAYRARGUES, 2002, p. 8). 

Ainda que os documentos oficiais apresentem dificuldades de execução por parte do 

Estado brasileiro, a existência de uma ampla rede de políticas públicas em EA, acreditamos, 

possibilita e estimula, ao educador, aos colaboradores de instituições públicas e privadas, bem 

como aos coletivos ambientalistas pensar na possibilidade de um processo social que nos 

conduza a uma sociedade mais justa na perspectiva socioambiental, refletindo, ainda, na 

ampliação da visão de mundo desses mesmos atores. 

Entendemos que a diversidade de nomenclaturas hoje enunciadas retrata um momento 

da EA que aponta para a necessidade de se ressignificar os sentidos identitários dos diferentes 

posicionamentos político-pedagógicos. Conforme embasaremos teoricamente ao longo do 

texto, a EA não é neutra, mas ideológica. Trata-se de um ato político, baseado em valores para 

a transformação social. 

Ao mesmo tempo, um dos maiores desafios para a EA se demonstra no modelo sobre o 

qual nossa sociedade desenvolveu-se, onde fomos ensinados a desejar a velocidade e o que 

existe de mais moderno, refletindo em uma existência voltada para o supérfluo. Quando não 

consumimos ou produzimos aquilo que é socialmente desejado, vemos nele nosso alvo e, nesse 

processo, trocamos nossa cidadania pelos sinais aparentes de um status apregoado como ideal 

(LOUREIRO; LAYRARGUES; CASTRO, 2011, p. 41). 

Ainda neste viés, o sociólogo e ambientalista mexicano Enrique Leff demonstra ser 

necessário pensar politicamente uma proposta epistemológica de construção de uma 

racionalidade produtiva ambiental que vá “além das propostas de solução tecnológica aos 

problemas ambientais, pois sua concretização depende da elaboração de uma nova teoria da 

produção sustentável, assim como das decisões políticas e da mobilização da sociedade para 

consecução de seus objetivos” (LEFF, 2000, p. 150). Assim, se faz necessário integrar os 

estudos da natureza com os estudos da sociedade, nos campos político e educacional, buscando 
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uma melhor compreensão deste problemas e permitindo a visualização de possibilidades de 

solução dos mesmos, quando possíveel. 

A programação e a execução de ações de EA no Brasil, com base nos documentos 

oficiais que analisamos, cabe a dois órgãos, não estando restrita somente ao Ministério da 

Educação - MEC, mas também ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, a quem cabe 

assessorar a presidência da república na criação de marcos regulatórios sobre a questão 

ambiental e, especificamente, sobre a EA em território nacional através de políticas e programas 

próprios. 

Buscamos, portanto, como objetivo primeiro do trabalho, analisar os documentos 

oficiais sobre EA de origem federal, na perspectiva ambientalista crítica, no intuito de 

identificar convergências e divergências existentes na duplicidade de origem destes textos 

(MEC e MMA). 

A escolha deste programa de pós-graduação para desenvolvimento do estudo justifica-

se pela afinidade desenvolvida entre o autor e a questão educacional, bem como pelos dilemas 

e dubiedades aqui postos como problema de pesquisa, os quais se referenciam numa estrutura 

jurídica e educacional que não define claramente as ações dos dois órgãos federais que regulam 

e orientam as ações em EA, quais sejam: o MEC, com seu compasso formal e segmentado e o 

MMA, que divide seu exercício em ações para a conservação da natureza, mudanças climáticas, 

acordos de cooperação internacionais, ações de endereçamento político-governamental e 

programas de EA, os ProNEAs. 

A EA não é, na verdade, um processo de educação propriamente dito formal, tal como 

o modelo de educação praticado nas escolas, apesar de eventualmente constar no currículo de 

alguns cursos de graduação e pós graduação. Sauvé (2005, p. 317) afirma que a EA constitui 

“uma dimensão essencial à educação que diz respeito a uma esfera de interações que está na 

base do desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos”. Desta forma, diversas relações 

humanas, senão todas elas, têm de cercar-se de conhecimentos de caráter ambiental e várias das 

nossas atividades do cotidiano devem ser acompanhadas da premissa de educar para a garantia 

da melhor qualidade ambiental para todos os segmentos sociais. 

A discussão aqui posta é focalizada sob a ótica da Educação Ambiental Crítica (EAC), 

tendência de raciocínio socioambiental que demonstra-se atual para a situação de pesquisa que 

adiante delinearemos, sendo esta perspectiva de estudo voltada à participação social e à inclusão 

dos indivíduos interessados na temática ambiental (ou vitimados pelas decisões políticas que 

impactam na espoliação dos bens naturais), bem como à permissão dos espaços não-formais de 

ensino como referenciais para a humanização, emancipação e, para usar justificadamente um 
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termo freireano, a libertação dos participantes. O ambientalismo crítico, derivando da tradição 

da Teoria Crítica1 no processo de formação do educador ambiental considera possível a 

perspectiva do atuar para transformar. 

Do contato com, e da discussão dos textos do campo ambiental ocorridos no Grupo de 

pesquisa em EA vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências - NUPEC do IQ/UFG 

entre os anos de 2013 e 2016, floresceram as ideias constantes neste trabalho, que busca realizar 

uma análise crítica de documentos oficiais sobre EA, escritos no Brasil nos últimos 36 anos (de 

1981 a 2017), concebidos por meio do MEC e do MMA, partindo da Política Nacional do Meio 

Ambiente publicada em 1981, indo até o último decreto regulador deste mesmo dispositivo, 

que data do ano de 2017. 

O texto está construído de forma a inserir o leitor na temática da EA, considerando que 

boa parte dos cidadãos traz consigo certo interesse pela discussão ambiental. Sugere-se, 

contudo, o termo inserir pois é fácil demonstrar o quão profunda é esta temática, sendo a mesma 

capaz de atravessar os diversos conteúdos compartimentados da gestão ambiental, da ecologia, 

das ciências social e política, da geografia, da química e das engenharias. 

Para tal, estabelecemos ao longo da escrita uma posição política sobre o ambientalismo, 

que se define em uma perspectiva crítica e emancipatória, também alinhada aos ideais da 

Ecologia Política e da justiça ambiental, ocupada do indivíduo humano que se utiliza dos 

recursos naturais e que administra os conflitos oriundos desta disputa no campo político. 

 

1.2. Objetivos, justificativa e relevância política 

 

Consideramos que, para que EA se pressuponha crítica, emancipatória e mesmo 

libertária, é requerido um gradual processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito 

a todas as formas de vida, bem como às relações humanas. Tal educação afirma valores e ações 

que contribuem para a transformação humana, social e política, além da também necessária 

preservação ecológica. 

Este tipo de EA deve estimular a formação de um produto social mais consciente das 

relações de poder, contribuindo para a promoção de sociedades mais justas e ecologicamente 

                                                           
1 A teoria crítica, derivando de pressupostos contidos em Marx, se faz em oposição à ciência empírica ou ao 
pensamento tradicional, absolutamente racionalizados, que acomodaram a ciência na parcialidade (ou em uma 
suposta neutralidade) e na sua utilização apenas para a produção de tecnologia, ignorando os fenômenos sociais 
envolvidos, o que reflete no atual quadro da divisão do trabalho. O interesse dos autores da escola de Frankfurt 
volta-se, sobretudo, para reflexões a respeito da falta de sentido das produções socioculturais modernas, negando 
o ideal de racionalização impregnado (VASCONCELLOS, 2014, p. 11-16). 
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equilibradas, que conservem entre si relação de interdependência e diversidade. Para que estes 

processos sejam desvelados são necessários responsabilidade individual e coletiva em nível 

local e global. 

Pressupomos que a preparação para as mudanças necessárias depende da compreensão 

coletiva da natureza sistêmica das crises que ameaçam o futuro do planeta e a vida sobre a Terra 

e, compactuando com os princípios do movimento de justiça ambiental, consideramos seja 

necessário assegurar o acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos ambientais do 

país (ACSELRAD, 2009, p. 41). 

Conforme discussão posta por CARVALHO (2011, p. 39), em um momento histórico 

onde se faz presente a argumentação reflexiva sobre os problemas ambientais e sua relação com 

a produção de tecnologia pelo homem se faz necessária, além de uma EA prescritiva e 

normatizadora, a discussão que inclua novas moralidades ecológicas, considerando as questões 

sociais e éticas que englobam a perspectiva ambientalista crítica. 

Para isso, demonstra-se importante repensar, por exemplo, o tão repetido discurso de 

sustentabilidade, buscando responder que oportunidades um currículo e as normativas 

existentes têm para transformar ideias do senso-comum produzindo ações concretas  para que 

uma nova lógica relacional entre homem e natureza se instale (ZUIN, 2012, p. 12). Defende-

se, portanto, uma EA que leve à práxis, para a construção de ambientes ecologicamente 

prudentes, justos, economicamente viáveis e culturalmente diversos. 

As causas primárias de problemas como o aumento da pobreza, da degradação humana, 

da degradação ambiental e da violência podem ser identificadas no modelo de civilização 

dominante, que se baseia em superprodução e superconsumo de água e alimentos para alguns e 

em subconsumo e falta de condições para sobreviver, para a grande maioria. 

Sobre isto Marques (2015, p. 134) afirma que entre os anos de 1990 e 2010, a população 

mundial aumentou de 5,3 bilhões para 6,8 bilhões de pessoas, algo próximo de 20%. Neste 

mesmo período o consumo de água aumentou em cerca de 100%, marcando uma desigualdade 

abissal neste incremento. Enquanto alguns países do norte dispensam enormes quantidades de 

água doce em irrigação e em outros usos menos nobres, países com grandes populações e 

aqueles localizados em regiões de clima adverso enfrentam crises de insegurança alimentar 

(pela incapacidade agrícola) e mortandade infantil originada no subconsumo de itens básicos, 

ilustrando que a assimetria na divisão e na utilização dos recursos naturais tem trágicos efeitos 

sociais. A título de exemplo, vejamos a Tabela 1: 
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Tabela 1: Consumo de água em litros per capita por dia em diferentes países 

País Quantidade / Litros 

Estados Unidos 575 

Noruega 301 

Suécia 195 

Brasil 150 

Reino Unido 149 

China 86 

Nigéria 36 

Etiópia 15 

Moçambique 4 

Fonte: Adaptado de Marques (2016, p. 132).  
 

Da mesma forma, dados recentes mostram que muitos países periféricos dependem de 

remessas de recursos financeiros provindos de seus imigrantes, que estão nos países centrais 

em busca de melhores condições de subsistência. No México este valor chega a 9,9 bilhões de 

dólares e, nas Filipinas alcança a soma de 8,4 bilhões de dólares, sendo que a maior fonte das 

remessas são provindas dos Estados Unidos (HAESBAERT; PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 

93), justificando o fluxo migratório para aquela localidade.  

Consideramos que são inerentes à crise ambiental a erosão dos valores básicos, a 

alienação e a não-participação da quase totalidade dos indivíduos na construção de seu futuro. 

Nesse ponto de vista, seria fundamental que as comunidades planejassem e implementassem 

suas próprias alternativas às políticas vigentes em espaços coletivos que permitissem a criação 

e a discussão de PP. Dentre essas alternativas está a necessidade de modificação dos programas 

de desenvolvimento, ajustes e reformas econômicas que mantêm o atual modelo de 

crescimento, com seus terríveis efeitos sobre o ambiente e a diversidade de espécies, sobretudo 

a humana. 

 

1.3. Organização da dissertação 

 

O primeiro capítulo inicia-se com uma breve apresentação do pesquisador e, 

seguidamente, apresentam-se ao leitor as bases para a realização deste trabalho: a lógica da 

construção desta investigação, suas justificativas social e acadêmica, seu objetivo geral e outros 
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objetivos que derivaram da ideia inicial da pesquisa, as fontes de dados buscadas e efetivamente 

utilizadas, bem como a perspectiva ideológica do autor para a construção textual e seus 

possíveis reflexos na forma como se concebeu a pesquisa. 

No segundo capítulo explicitam-se as bases teórico-metodológicas do trabalho, no 

excerto denominado quadro teórico, onde procura-se desvelar as principais ideias da corrente 

do ambientalismo crítico e emancipatório, demonstrando sua interdependência em relação à 

Teoria Crítica, perspectiva de grande importância e produtividade no cenário ambiental 

brasileiro nos últimos vinte anos. Busca-se esclarecer o processo histórico de construção do 

diálogo das ciências ambientais com as demais ciências relacionadas, partindo do 

ambientalismo puramente biológico e conservacionista, que dominou as reflexões 

ambientalistas nos anos sessenta e setenta do século XX, até atingirmos uma discussão 

ambiental de cunho sócio-político, a qual justifica em si a existência de uma compreensão da 

temática ambiental também no campo social, desvencilhando o adjetivo ambiental do 

puramente ecológico ou biológico, propondo uma nova acepção para o que o termo ambiente 

representa nesta linha teórica. 

Na segunda etapa do capítulo objetiva-se esclarecer a perspectiva metodológica da 

pesquisa documental para a coleta de dados e estruturação do trabalho, bem como a opção pela 

metodologia de análise de conteúdo para a realização da análise que propusemos crítica, e para 

a criação de categorias de análise. 

Analisam-se teoricamente as Políticas Públicas (PP) em uma perspectiva histórica, 

descrevendo sua conceituação, que é ampla de acordo com a escola que se adota. Realizamos 

ainda uma comparação das diferentes correntes da ciência política buscando, ao fim do 

processo, demonstrar a que tipo de PP nos referimos e de que lado do processo construtivo dos 

processos públicos para a regularização da EA estamos. 

No terceiro capítulo realizamos a análise dos documentos oficiais que consideramos 

balizadores para a EA em âmbito federal, originados de duas fontes básicas, o MEC e o MMA. 

O primeiro volta-se para as ações formais na escola, influenciando diretamente no currículo 

escolar atual, e o segundo concentra suas ações em espaços não-formais e programas 

internacionais de cooperação para a EA. A análise de excertos selecionados dos documentos 

oficiais dá-se sob a ótica do ambientalismo crítico, sustentado no quadro teórico-metodológico 

desenvolvido no Capítulo II. 

No quarto e último Capítulo são apresentadas as conclusões da dissertação. Retoma-se 

a discussão a respeito das hipóteses e do objetivo central da pesquisa, visando uma reflexão e 
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o intercâmbio daquilo que foi investigado ao longo do trabalho, em relação a outras pesquisas 

dentro da temática de PP em EA, na perspectiva da EAC. 

 

2. QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

2.1 Ambientalismo Crítico 

 

2.1.1. Refletindo acerca do discurso ambiental: da sustentabilidade ao 

ambientalismo crítico 

 

Embora a questão ambiental seja atualmente bastante propalada, podemos considerar 

que a temática ambiental permeia discussões em diversas áreas do conhecimento desde tempos 

anteriores. 

Na metade do século XIX, conforme observou o geógrafo italiano Massimo Quaini, 

Karl Marx denunciava a espoliação da natureza como premissa inicial para a expansão do bem-

estar humano e para a criação de objetos técnicos antes do nascimento da moderna consciência 

ecológica burguesa (FOSTER, 2005, p. 23), ainda que sua preocupação com a natureza fosse 

um tanto restrita, para alguns críticos, onde a natureza aparece como substrato para o labor 

humano. 

Para Porto-Gonçalves (p. 34, 2016) o século XIX e a Revolução Industrial já 

representavam o triunfo de um mundo pragmático, com a ciência e a técnica tomando 

significado na vida dos homens. Após a invenção da máquina a vapor e do surgimento de um 

novo paradigma produtivo, a natureza passa a subdividir-se em conteúdos da Física, da Química 

e da Biologia. O conhecimento humano, de acordo com a Teoria Tradicional, segmentava-se 

agora em Economia, Sociologia, Antropologia, História, Psicologia etc. criando conteúdos 

compartimentados, distanciando-se paulatinamente da natureza ecológica e integral. 

Horkheimer, diferenciando a perspectiva tradicional e a perspectiva crítica da ciência, que 

insere o trabalho no centro das relações sociais, como princípio humano, atesta que: 

 
A teoria, no sentido Tradicional e Cartesiano, como a que se encontra em todas as 
ciências especializadas, organiza a experiência baseada na formulação de questões 
que surgem em conexão com a reprodução da vida na sociedade atual. O sistema da 
disciplina contém o conhecimento de que, sob determinadas circunstâncias, pode ser 
aplicado ao maior número possível de ocasiões. A gênese social dos problemas, as 
situações reais em que a ciência é utilizada e os objetivos perseguidos em sua 
aplicação são considerados externos. A Teoria Crítica da sociedade, pelo contrário, 
estuda as pessoas como produtoras em todas as suas formas históricas de vida. As 
situações reais nas quais a ciência é baseada não são tão simples, onde o único 
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problema seria a observação e a previsão sob as leis da probabilidade. O que é dado 
não depende apenas da natureza, mas também do poder do homem sobre ela. 
(HORKHEIMER, 1991, p. 69, tradução nossa) 

 

Horkheimer, como outros intelectuais frankfurtianos, não renega o projeto da 

modernidade - cujo núcleo é formado pela racionalidade ou reflexividade e a crença nos 

princípios do progresso científico mas argumenta que tanto a racionalidade como a ciência se 

transformaram em instrumentos de dominação política, social e econômica. 

Se pensarmos no discurso moderno, podemos considerar que a discussão ambientalista 

vem, desde a década de 1970, tomando contornos mais bem definidos pela evolução desta 

discussão. Entretanto já assumia maior alcance social no início do movimento de contracultura 

da década de 1960. Trata-se, então, do início da discussão de uma suposta crise ambiental 

derivada da insustentabilidade dos padrões de produção e de consumo criados pela sociedade 

industrial e que não parou de se expandir do século XVIII até os dias atuais (MARTINEZ, 2006, 

p. 53). 

Os integrantes do movimento hippie, como ícones de maior expressão da contracultura, 

contestavam o modelo de civilização que nos era (e ainda é) imposto e defendiam como valores 

a serem alcançados a liberdade de expressão, os direitos humanos, o respeito às minorias e um 

desenvolvimento social menos predatório, inclinado a ideais de conservacionismo e 

preservacionismo (LIMA, 2009, p. 149). 

Nos anos 1960, com o movimento da contracultura, surgem novas possibilidades de 

interpretações mais libertadoras da realidade, com o aprendizado das próprias contradições dos 

diferentes movimentos sociais anteriores, sobretudo as do movimento operário tanto de seus 

partidos políticos como dos seus sindicatos. Se por cultura entendemos um conjunto de valores 

que empresta sentido às nossas práticas, contracultura, então, implica exatamente a busca de 

outros sentidos para o devir humano (HAESBAERT e PORTO-GONÇALVES, 2005, p. 78). 

A contracultura, portanto, se compõe como conjunto de movimentos sociais que 

emergem a partir dos anos 1960, sinalizando a possibilidade de novas configurações políticas 

para distintas subjetividades sobretudo contra as hierarquias na família, na fábrica, no Estado e 

nas relações internacionais. 

O questionamento sobre a influência das comunidades humanas na geração de impactos 

ambientais surge em um mundo onde os maiores perigos já não mais advém da peste ou da 

fome, mas sim das próprias intervenções feitas por meio do sistema técnico-científico. O efeito 

estufa, a depleção da camada de ozônio, o desaparecimento de espécies da fauna e flora, a 

erosão dos solos, entre outros surgiram não a partir de ocorrências da natureza, mas sim como 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
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efeitos de nossa ação por meio de poderosos meios técnicos e científicos que objetivavam a 

obtenção de tecnologia e alguma melhoria (que muitas vezes se apresenta restrita a alguns 

grupos da sociedade) na qualidade de vida das populações humanas (HAESBAERT e PORTO-

GONÇALVES, 2005, p. 122).  

Esta reflexividade insurgente, característica da “sociedade de risco” como denominam 

Anthony Giddens e Ulrich Beck tornam a questão ambiental objeto de estudo e pauta para as 

discussões que se seguiram no meio empresarial e nos dissidentes dos movimentos de 

contracultura, que se formaram especialistas em suas áreas de atuação, influenciando de 

sobremaneira as gerações vindouras, com um discurso inicialmente ecológico e protecionista e, 

posteriormente, político e reativo. 

Beck, por um lado, atesta que em nossa sociedade de produção e consumo diversos 

“perigos” são fabricados de forma industrial, exteriorizados economicamente, individualizados 

no plano jurídico, legitimados no plano das ciências exatas e minimizados no plano político 

(BECK, 2010, p. 230). 

Este mesmo raciocínio, presente no texto de Giddens, indica que o risco na alta 

modernidade se materializa na consciência de que há um lado sombrio da modernidade, que se 

intensifica à medida em que a produção de tecnologia sai do controle de seus criadores, gerando 

efeitos colaterais. Giddens (1991, p. 45) explica que a reflexividade da vida social moderna 

consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz 

de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu 

caráter. Em todas as culturas, as práticas sociais são comumente alteradas à medida em que 

novas descobertas se sucedem. 

Para o autor, as consequências da modernidade e a necessária preocupação com os 

limites do uso da racionalidade científica e dos danos ambientais resultados das práticas 

industriais não foram considerados (ALEXANDRE, 2000, p. 151-152). Assim, a sociedade de 

risco pode ser definida pela incontrolabilidade da produção do conhecimento específico e pela 

desorientação ou reflexividade que essa falta de controle provoca nas práticas sociais. 

Desde as primeiras reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU) e da fundação 

do Clube de Roma2 e em relação ao tema ambiental, uma miríade de termos surgiu na tentativa 

de categorizar e compreender as tendências dos discursos voltados a esta questão. 

                                                           
2 O Clube de Roma foi uma associação composta por cientistas, empresários e outros atores sociais de diversas 
nacionalidades que se reuniu em Roma, desde o ano de 1968, na intenção de problematizar, debater e propor 
interferências sobre os problemas ambientais do planeta relacionados a energia, poluição, avanço tecnológico e 
produção de alimentos (LIMA, 2003). 
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Apesar disso, quando analisamos a produção de autores da problemática ambiental 

contemporânea, percebemos que teóricos argumentam que a EA tem assumido concepções 

essencialmente reducionistas ao tratar a crise ambiental como ocorrência meramente ecológica; 

confundindo o meio ambiente com a natureza; ignorando suas dimensões políticas, éticas e 

culturais; abordando de modo fragmentado e acrítico a questão socioambiental; aplicando 

metodologias de vertentes pragmáticas, restritivas a indivíduos de camadas sociais privilegiadas 

e propondo respostas comportamentais e obras físicas para a resolução de problemas de maior 

complexidade ambiental (SAUVÉ, 1997). 

Reigota (2010, p. 11), refutando a ideia arcaica de simplificar o termo meio ambiente 

como recurso natural, afirma que a EA não deve, necessariamente, representar um conjunto de 

práticas pedagógicas voltadas para a transmissão de conhecimentos sobre ecologia. Deve-se, 

portanto, tratar de uma educação que não vise apenas a utilização racional dos recursos naturais, 

mas basicamente a participação dos cidadãos nas discussões e decisões sobre a questão 

ambiental. 

Assim como Lima, quando este argumenta contra o discurso da sustentabilidade: 

 
O discurso da sustentabilidade tão presente nos anos 60, buscava responder às 
demandas e críticas do movimento ambientalista internacional, o qual pretendia a 
inclusão da questão ambiental na agenda de prioridades políticoeconômicas 
contemporâneas. Pode-se dizer que de certo modo o discurso inova quando propõe 
uma estratégia multidimensional de desenvolvimento, que tente superar os 
reducionismos dos modelos anteriores; ao incorporar uma visão de longo prazo 
sintonizada com os ciclos biofísicos e com o futuro; ao considerar a dimensão política 
dos problemas ambientais, comumente abordados de uma perspectiva meramente 
técnica; ao discutir as relações norte-sul e ao recomendar o uso de teorias e métodos 
multidisciplinares de análise, aproximando as ciências naturais e sociais na 
abordagem da relação sociedade-ambiente. (LIMA, 2003, p. 104). 
 

Aproximadamente após 15 anos de estudos, novas perspectivas da ciência ambiental 

surgem, indicando que ao tratarmos o tema ambiental, devemos incluir a componente 

mercadológica, voltada à discussão dos meios de produção de bens e de capital, propondo, ao 

fim, métodos para diminuir o custo ambiental para a existência humana. Uma visão ingênua e 

alinhada aos ideais mercadológicos de desenvolvimento sincronizado com as questões de 

produção e consumo é encontrada no conceito de Ecodesenvolvimento (ecodesarollo ou 

desarollo sostenible), proposto em 1972 pelo então Secretário Geral da Primeira Conferência 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU (Conferência de Estocolmo), Maurice Strong, 

o qual foi defendido por Ignacy Sachs durante sua trajetória como cientista ambiental. 

Para Porto-Gonçalves (2002b, p. 143) a ideia de desenvolvimento sustentável é vã 

diluidora do ideal ambientalista que se originou no movimento de contracultura. Segundo o 
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autor a diplomacia na questão ambiental teve origem num campo do agir humano cuja natureza 

é produzir consensos, conforme discutiremos sobre o surgimento do Estado moderno europeu. 

Portanto, não se trata de um conceito científico, mas uma ideia do campo diplomático, emergida 

de discussões da Comissão de Brundtland da ONU como uma possibilidade capaz de agradar a 

todo mundo e que não se ocuparia de questionar os padrões desenvolvimentistas já implantados 

e corriqueiramente reafirmados. 

O ecodesenvolvimento, assim, pauta-se pela definição de projetos que conciliem os três 

pontos que tangem o meio ambiente: o ambiental, voltado à preservação dos ecossistemas e da 

biodiversidade; o econômico e o social, que se refere às consequências sociais da atividade das 

empresas, desde os trabalhadores, passando pelos empresários e também contemplando os 

clientes das mesmas. A dimensão política deve ser contemplada em discussões ambientais, pelo 

fato de que estão interligadas e também para evitar o reducionismo ecológico. Não se trata 

apenas de fazer EA baseada em conhecimentos científicos da ecologia biológica, mas analisar 

e discutir politicamente sobre os fatos concretos sobre meio ambiente e situar as possíveis 

contribuições de cada área da ciência para a discussão do tema. 

Sachs (2002), demonstrando uma incipiente intenção crítica no campo ambiental, nos 

indica que o problema ambiental se relaciona a um estilo de vida oligárquico, restrito a poucos 

indivíduos, decorrente de uma sociedade estruturada com nenhuma perspectiva de 

sustentabilidade, se pensada como um processo com múltiplas dimensões interdependentes, 

tanto no plano do meio social quanto do físico-natural. Necessário se faz, para este autor, 

compreender que a ordem social do consumo, que é tão apregoada, não atende às necessidades 

fundamentais da maioria da população no presente e ameaça a sobrevivência da humanidade 

no futuro. Para resolver o problema identificado no cerne das atuais sociedades, Sachs 

apresentou, ao final, a proposta da ecossocioeconomia, em uma visão puramente economicista 

da questão ambiental que defende a sincronia entre economia, ecologia, antropologia 

cultural e ciência política. 

Em desacordo com este estilo de pensamento, combatemos a ideia de que a adoção de 

tecnologias e práticas ambientalmente saudáveis são capazes, isoladamente, de atingir a 

ecoeficiência, para usarmos um termo de mercado. Não somente soluções técnicas e jurídicas 

podem ser concebidas para garantir a continuidade do progresso material das sociedades 

humanas e uma reforma, do paradigma oligárquico da produção e do consumo se mostra 

necessária para orientar sociedades autossuficientes em relação ao meio ambiente. 

Neste viés, a proteção ambiental é desigual quando a implementação de políticas 

ambientais gera riscos ambientais desproporcionais, intencionais ou não, para os mais carentes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
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de recursos financeiros e políticos: os mais pobres, os moradores de áreas desvalorizadas e 

etnias marginalizadas (ACSELRAD, 2009, p. 73). 

Os ideais de Sachs foram desconstruídos a partir da conferência Eco-92, justamente pelo 

fato de o autor caracterizar o processo ecodesenvolvimentista como algo endógeno, auto 

suficiente e ainda vinculado à questão mercadológica, desenvolvimentista, em oposição ao que 

Porto-Gonçalves denomina de “sistema-mundo-moderno-colonial” (QUINTAS, 2009, p. 39). 

A partir desta ocorrência a vertente crítica da EA passa a ter espaço em novas ideias, menos 

produtivistas/capitalistas e mais voltadas às questões de luta social e relacionadas à 

emancipação dos indivíduos em situação desfavorável. 

Neste sentido, a possibilidade de emancipação (Mündigkeit) defendida pela Teoria 

Crítica da sociedade assume que a produção técnico-científica como construção humana 

discute, de modo geral, a gênese dos problemas e das situações reais geradas pela influência da 

produção científica e tecnológica, e dos objetivos buscados por estas produções (ZUIN, 2012, 

p. 22, tradução nossa). 

Uma importante e sólida discussão na questão ambiental foi trazida pela ecologia 

política, que vigorou após os anos 1970, prevendo conceitos que depois apareceriam na teoria 

da ecosofia proposta por Félix Guattari. O filósofo francês considerava que a ecologia era 

composta por três dimensões compreendendo, além do meio ambiente natural, as relações 

sociais e a subjetividade. Guattari anteviu de modo realista ideias contidas no ideal 

ecodesenvolvimento, termo que seria crivado em 1972 na Conferência Ambiental de 

Estocolmo, posteriormente substituído pelo termo desenvolvimento sustentado em 1987, com 

a publicação do Relatório Brundtland (REIGOTA, 2010, p. 50). Temos neste termo a origem 

da expressão desenvolvimento sustentável, questionável, mas ainda em voga. 

A grande diferença conceitual entre Guattari e Sachs se materializa especificamente na 

crítica tecida pelo primeiro autor às questões de mercado, que se volta à uma profunda reflexão 

ética. O segundo, ao contrário, alinhou-se a propostas mercadológicas em defesa do suposto 

ecodesenvolvimento ou da ecossocioeconomia, em uma perspectiva de alheamento em relação 

ao modo de vida instalado nas sociedades modernas e suas relações de produção e consumo, 

que relegam aos países pobres as piores condições de sobrevivência. 

 
Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária e com 
condição de que se opere uma autência revolução política, social e cultural 
reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Essa revolução 
deverá concernir, portanto, não só às relações de forças visíveis em escala, mas 
também aos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo. 
(GUATTARI, 1991, p. 9) 
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A tendência pós-moderna de discussão ambiental relaciona-se ao discurso das 

responsabilidades humanas, sob o ideal de desenvolvimento sustentável e sobre as teses em 

relação ao “futuro comum” (REIGOTA, 2010, p. 43). Este pensamento, já identificável nos 

primeiros movimentos ecológicos, surge fundamentada na crítica à modernidade e ao modelo 

de desenvolvimento capitalista, propondo ideais de pacifismo, autogestão e maior igualdade 

social sem, contudo, alinhar-se aos ideais produtivistas do capitalismo. 

Necessário fez-se reconhecer que a crise ambiental ou a recém comentada 

vulnerabilidade ambiental trouxeram novos desafios às sociedades modernas, exigindo uma 

alteração no rumo civilizatório, demandando severas adaptações aos sistemas sociais existentes. 

Pensamos, portanto, que uma análise complexa, aqui recorrendo à teoria de Edgar 

Morin, deve contemplar de forma multifocal as questões ambientais e os problemas sociais que 

dela decorrem. Assim a EA, acreditamos, deve pautar-se pela leitura sociológica da realidade, 

e não em uma literatura catastrofista ou esotérica da natureza como se procurou difundir nos 

anos 1980. Deste modo, nosso discurso se encontra inserido nos debates clássicos do campo da 

educação como práxis social e na perspectiva dialética, 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, possibilidades e exigências sociais (LOUREIRO, 2006, 

p. 135). 

É tarefa da EAC reconhecer que numa sociedade massificada e complexa, assumir no 

dia a dia condutas coerentes com práticas de proteção ambiental consequentes pode estar além 

das possibilidades da grande maioria das pessoas. 

A práxis educacional ambientalista crítica ocorre através da mediação e da continuidade 

dos conteúdos estudados. Nesse movimento histórico e temporal a prática não é apenas ação, 

mas uma ação refletida ou mediada posto que questiona construtos teóricos e os revitaliza, 

recuperando seu caráter social e histórico, que são responsáveis por sua produção, como discute 

José Silva Quintas: 

 
Muitas vezes o indivíduo é obrigado, por circunstâncias que estão fora do seu controle, 
a consumir produtos que usam embalagens descartáveis em lugar das retornáveis; a 
alimentar-se com frutas e verduras cultivadas com agrotóxicos; a utilizar o transporte 
individual em vez do coletivo, apesar dos engarrafamentos; a cumprir escala de 
rodízio de veículos; a trabalhar em indústrias poluentes; a aceitar a existência de lixões 
no seu bairro; a desenvolver atividades com alto custo energético; a morar ao lado de 
indústrias poluentes; a adquirir bens com obsolescência planejada pelo fabricante, ou 
seja, a conviver ou a praticar atos que repudia pessoalmente, por imposição da 
estrutura social insustentável, que não permite alternativas. (QUINTAS, 2009, p. 46). 
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Em Loureiro (2005, p. 327) há seis premissas para caracterizar a EA que se fundamenta 

na teoria crítica: a crítica social e a autocrítica no processo de discussão das questões 

ambientais; a ciência como algo que contribui para a superação de situações de alienação e 

opressão; a necessária interrelação entre teoria e prática; a ciência como uma produção humana 

a partir de valores culturais que precisam ser explicitados; a busca pela superação da dicotomia 

entre sujeito-objeto, ou da excessiva valorização dos aspectos materiais; a assumpção da práxis 

como a verdadeira possibilidade de compreensão da totalidade, em suas relações dialéticas. 

Nesse mesmo sentido a tecnocracia, explica Marcuse (1999, p. 48) pode encorajar o 

autoritarismo ou a liberdade, a abundância ou a escassez, utilizando sua propaganda utópica de 

que o tempo e a energia necessários para a produção de bens para a vida seriam absolutamente 

poupados com os adventos tecnológicos, resolvendo de plano as nossas urgências e 

necessidades.  

Defendemos aqui a perspectiva crítica conscientes de que, ainda hoje, quando falamos 

de comunidade ambiental, temos grupos com diferentes perspectivas: alguns demandam 

mudanças profundas e radicais, enquanto outros grupos se satisfazem com que sejam apenas 

mudanças superficiais, que reformem os sistemas sociais para que a mudança ambiental seja 

feita mantendo intactos os mecanismos de reprodução social, mantendo as relações de poder 

vigorantes. Tais interesses em muito se alinham às forças desenvolvimentistas, as quais 

representam uma certa liberdade de consumo que é, na verdade, pesadamente regulada para a 

maioria dos indivíduos e mantém inalterada a desigualdade entre os países e entre as pessoas, 

desconsiderando a necessária justiça social: princípio em que os custos e recursos ambientais 

devem ser distribuídos de maneira justa entre a sociedade. (LOUREIRO, 2005, p. 16). 

Concordamos com que uma discussão ambiental superficial permite que naturalizemos 

o fato de que as pessoas de menor renda comumente sejam acometidas por desastres ambientais 

(a exemplo do crime ambiental de Mariana - Minas Gerais, ocorrido em 05 de novembro de 

2015, quando uma barragem de rejeitos minerais rompeu-se causando o desabrigo de milhares 

de pessoas, residentes em área rural e subdesenvolvida), habitem áreas pouco férteis para a 

agricultura, convivam com possíveis situações de desmoronamento, estejam suscetíveis à secas 

ou inundações; tanto em ambiente rural quanto em regiões metropolitanas (Ibid., p. 19). 

Há ainda que se discutir a geografia desigual dos proveitos e rejeitos e a injustiça 

ambiental que se propaga através dos países, especialmente após as alianças políticas hoje 

denominadas globalização. A vulnerabilidade ambiental configura-se em um padrão que se 

repete não somente nas cidades, dos centros urbanos para as periferias, mas também em âmbito 

mundial. 
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Os tratados mundiais sobre meio ambiente são categoricamente aliados do sistema 

produtivo, pois a economia internacional é empurrada a adotar características globais que estão 

cada vez mais definidas por corporações privadas (PORTO-GONÇALVES, 2015, p. 311). Há 

uma clara divisão ecológico-territorial do trabalho, na qual os países de economia dependente 

mantêm reservas naturais e populações vivendo em condições de subhumanidade para que 

alguns poucos países de economia capitalista urbanizada possam consumir energia elétrica e 

recursos naturais. Os países que foram antigas colônias de exploração têm, ainda em tempos 

atuais, a função de reserva do patrimônio ecológico para que as economias mais desenvolvidas 

desfrutem de seus serviços ambientais (Ibid., p. 346 e 375). 

Compreendemos, portanto, que desigualdade social e degradação ambiental são 

problemas interligados, que configuram desafios à sociedade moderna que pretendemos seja 

cada vez menos excludente, tanto naquilo que apresentamos neste capítulo teórico quanto na 

análise das normativas sobre EA, que teceremos adiante. A denominada sustentabilidade, em 

nossa discussão, não pode ser construída se não integramos a dimensão ecológica à ambiental 

e o contexto social é elemento fundante quando discutimos o atributo ambiental como algo mais 

amplo que a simples dimensão natural. 

Por essa razão, e pelo potencial que essas concepções têm de influenciar os educadores 

na escola e na prática de um projeto educativo, defendemos a necessidade de discutir 

criticamente os conteúdos implícitos nos diversos discursos de sustentabilidade e de confrontar 

as diferenças entre eles. Importa, segundo Sauvé (1997, p. 7), ter clareza sobre os modelos de 

educação disponíveis ou impostos, seus objetivos, interesses e valores, seu público preferencial 

e sobre as forças que governam o campo. 

Em nosso entendimento é preciso, de plano, desconstruir conceitos ambientais 

superficiais, discutir o modo capitalista de produção e de consumo para dizermos que estamos 

fazendo EA. Não é suficiente apenas transmitir conceitos científicos sobre a coisa natural e 

distribuir tarefas, individualizando responsabilidades e esperando uma resolução dos problemas 

referentes ao meio ambiente. 

Similarmente encontramos na literatura, aproximações desta abordagem, aqui 

denominada e defendida como EAC, que por vezes se denomina Educação Ambiental 

Emancipatória: 

 
A educação ambiental crítica, é aquela que em síntese busca pelo menos três situações 
pedagógicas: a) efetuar uma consistente análise da conjuntura complexa da realidade 
a fim de ter os fundamentos necessários para questionar os condicionantes sociais 
historicamente produzidos que implicam a reprodução social e geram a desigualdade 
e os conflitos ambientais; b) trabalhar a autonomia e a liberdade dos agentes sociais 
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ante as relações de expropriação, opressão e dominação próprias da modernidade 
capitalista; c) implantar a transformação mais radical possível do padrão societário 
dominante, no qual se definem a situação de degradação intensiva da natureza e, em 
seu interior, da condição humana. (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013, p. 64) 
 

Necessário reconhecer a influência freireana no pensamento ambientalista crítico-

emancipatório, posto que este é popular e que se encontra ancorado em práticas de reflexão e 

ação, na qual os educadores e educandos se debruçam sobre a realidade sócio-histórico-cultural 

vivida e a ser transformada, revelando uma dimensão de sujeitos socioculturais ativos 

(LOUREIRO; TORRES, 2014, p. 16 e 129). Tal pensamento se ampara tanto na teoria crítica 

de Adorno quanto na ética crítica discutida por Enrique Dussel. 

A própria Teoria Crítica demonstra suas exigências epistemológicas para o 

reconhecimento da filiação da EAC, quais sejam: a reflexão acerca da possibilidade de 

transformação social, a aceitação da ciência no campo histórico, sua natureza interdisciplinar, 

bem como o comprometimento com o processo educacional no âmbito do coletivo (Ibid., p. 

138). Conforme se extrai da conceituação apresentada por Tozoni-Reis (2004, p.147) podemos 

dizer que a gênese do processo educativo ambiental é o movimento de fazer-se plenamente 

humano pela apropriação/transmissão crítica e transformadora da totalidade histórica e concreta 

da vida dos homens no ambiente. Nesse contexto, se faz importante a abordagem em espaços 

intra e extra-classe, conforme posto por Gohn (2006, p. 29) ao afirmar que na educação não-

formal, os espaços educativos localizam-se em territórios que acompanham as trajetórias de 

vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais informais.  

Concordando com a exposição apresentada, consideramos que a problemática ambiental 

nos obriga a pensar em nossa história e cultura, assim como em nossa configuração social, 

econômica e política (REIGOTA, 2010, p. 19), que nos encaminhou a uma “natural” situação 

de predação ambiental, onde o ser humano se coloca fora e acima do coletivo vivo universal 

para autodenominar-se produtor de tecnologia - e operador da técnica - e posicionar-se 

depredador dos recursos naturais por excelência, discussões que também podem ser difundidas 

através dos ambientes de ensino não-formais, nos âmbitos relacional e produtivo.  

Como em Sorrentino e Nascimento (2009, p. 20) não falamos de uma EA que somente 

ensine conceitos da ecologia biológica e geográfica. Não nos colocamos em oposição à 

perspectiva holística posta por autores deste grupo, bem como não censuramos o professor que 

adota práticas de reciclagem em sala de aula, posto que sua formação o direcionou para tal 

compreensão de nossa temática. Entretanto, defendemos que as discussões ambientais precisam 
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nos amparar para a interpretação de nossas sociedades e do papel que nelas desempenhamos, 

como cidadãos, difundindo valores éticos e reforçando o ideal de vida em sociedade. 

Trabalhamos com a ideia de que EA é também um ato de educação política, 

fundamentada em uma filosofia ambiental, científica e educativa, pacifista e de certa forma 

utópica, que busca princípios básicos de justiça social, utilizando-se de práticas pedagógicas 

dialógicas (REIGOTA, 2010, p. 63). 

O pensamento freireano, neste mesmo viés, em muito influenciou as ideias preconizadas 

pelos autores da EAC no Brasil, podendo ser compreendida como uma filosofia da educação, 

que busca a transformação das situações concretas e limitantes a melhores condições de vida 

dos sujeitos, implicando na mudança cultural e social (LOUREIRO; TORRES, 2014, p. 14). 

Cumpre aqui destacar que o cenário atual do campo da EA compreende três 

macrotendências as quais, por sua vez, agregam em seu interior diversas correntes político-

pedagógicas que representam diferentes abordagens teóricas e práticas dessa prática educativa 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014). As denominações mais encontradas durante a escrita deste 

trabalho foram: EA conservacionista, pragmática e crítica. 

Na vertente da EA conservacionista temos a gênese da maior parte das práticas 

conservadoras. Muitos educadores que praticam tal ambientalismo são ex-acadêmicos de cursos 

da grande área de ciências biológicas, voltados à manutenção das espécies como via principal 

para a resolução dos problemas ambientais. 

Esta visão conservacionista é, por um prisma, importante pois a manutenção da 

diversidade biogenética é determinante para a garantia do funcionamento dos sistemas vivos. 

Sem embargo compreendemos que, na discussão ambiental, o ser humano e suas relações 

sociais devem ser colocados em pauta, visto que são as ações humanas que definem de que 

forma a natureza será espoliada, de que modo as regiões geográficas serão zoneadas e 

exploradas, bem como quais serão os sujeitos sociais que lucrarão a maior parte dos valores 

obtidos pelo processamento do patrimônio natural e, por fim, que indivíduos viverão à margem 

desta divisão. A discussão do modo capitalista de produção e consumo, em nossa concepção, 

também deixa de ser posta em pauta no viés conservacionista, tornando incompleta a discussão 

deste tema.  

No viés pragmático da EA temos um conjunto de práticas baseadas na definição de 

regras para o indivíduo. Há autores que preconizam a reconstrução do sujeito consumidor para 

o sujeito ecológico: aquele que não desperdiça água e alimentos, além de energia elétrica e 

outros recursos. Não obstante, este indivíduo deve ser um dissipador da cultura ambiental, 

praticando ações voltadas à redução do consumo, ao consumo consciente e à reciclagem. 



33 

Compreendemos que esta perspectiva se mostra conservadora em diversos pontos e, de 

forma acrítica, divide por igual as responsabilidades pelo dano ambiental, propondo atitudes 

que podem mudar a nossa condição ambiental. Um exemplo de aplicação deste estilo de 

pensamento em EA são as campanhas televisivas que se voltam à economia de água, muitas 

vezes responsabilizando o indivíduo por gastar o insumo água de forma excessiva no banho e 

ao escovar os dentes mas que perpassa o assunto sem discutir quão maiores são as 

responsabilidades sobre o recurso água quando este indivíduo é um agricultor que se utiliza de 

irrigação em horário inadequado (próximo ao meio dia como exemplo, horário em que a taxa 

de evaporação da água aspergida é maior) desperdiçando quantidades infinitamente maiores 

que aquelas que ocorrem no dia-a-dia de uma residência comum. 

O que pretendemos colocar aqui não é uma simples crítica a esta perspectiva, visto que 

concordamos com algumas das ações propostas pelo viés pragmático. Não obstante, 

compreendemos que a abordagem individualista é insuficiente, pois não se preocupa em levar 

as pessoas a refletir sobre as causas da problemática ambiental nem tampouco discute questões 

de justiça ambiental ao deixar de valorar e atribuir peso à participação de cada um para a 

existência de problemas ambientais. A característica da acriticidade sobre as relações de 

produção e consumo é que superficializam este tipo de reflexão. 

O Quadro 1 enumera as principais concepções encartadas em cada uma das três 

correntes da EA. 
 
Quadro 1: Principais correntes em EA identificadas de acordo com Layrargues e Lima (2014) 

Corrente 
 

Aspectos 

Conservacionista Pragmática Crítica 

Enfoque 
Biologicista, 

conservacionista e 
holístico 

Definição de regras 
para o sujeito 

ecológico 

Emancipatório, 
sociológico e político 

Discussão proposta Científica biológica Empírica superficial Científica sociológica 

Proposta de 
resolução dos 

problemas 
ambientais 

Encerra-se na 
conservação dos 
entes biológicos 

Dá-se pela mudança 
de comportamentos 

individuais 

Discussão natural e 
política objetivando 

uma 
reconceptualização 

dos modos de 
produção e consumo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em nossa análise buscamos identificar, no cerne dos documentos oficiais, traços 

discursivos que se demonstrem influenciados pelas perspectivas acima delineadas. Não busca-

se, entretanto, apontar se o documento se baliza, por inteiro, em uma dada perspectiva ou dada 

concepção de EA, o que talvez nem seja possível, pois as tendências se entrecruzam no corpo 

dos documentos estudados. 

Porém, após uma incursão nas teorias de EA, podemos, com certa segurança, identificar 

se o discurso de determinado documento oficial se pauta pela emancipação da população, 

objetivando operar mudanças na sociedade ou se preza pelo continuísmo didático e pela 

manutenção das desigualdades socioambientais. Da mesma forma, buscamos reconhecer em 

cada corrente identificada, os seus avanços e suas ideias mais relevantes. 

 
Para a macrotendência crítica, não basta lutar por uma nova cultura na relação entre o 
ser humano e a natureza; é preciso lutar ao mesmo tempo por uma nova sociedade. 
Não se trata de promover apenas reformas setoriais, mas uma renovação 
multidimensional capaz de transformar o conhecimento, as instituições, as relações 
sociais e políticas, e os valores culturais e éticos. Trata-se de incluir no debate 
ambiental a compreensão político-ideológica dos mecanismos da reprodução social e 
o entendimento de que a relação entre o ser humano e a natureza é mediada por 
relações socioculturais e de classes historicamente construídas. Essa tendência traz 
então uma abordagem pedagógica que problematiza os contextos societários em sua 
interface com a natureza. Por essa perspectiva, definitivamente não é possível 
conceber os problemas ambientais dissociados dos conflitos sociais; afinal, a crise 
ambiental não expressa problemas da natureza, mas problemas que se manifestavam 
na natureza. A causa constituinte da questão ambiental tem origem nas relações 
sociais, nos modelos de sociedade e de desenvolvimento prevalecentes. (LOUREIRO; 
LAYRARGUES, 2013, p. 67-68). 

 

Isto posto, nos ocupamos em discutir uma EA com caráter crítico, emancipatório e que, 

em certo teor, alinhe-se a ideais de melhoria ambiental mais revolucionários que aqueles que 

preconizam apenas a reciclagem ou a redução do consumo de água ou de energia elétrica como 

formas primeiras de mitigar a situação de vulnerabilidade ambiental com a qual convivemos 

por efeito de nossa sociedade fundada na produção mercantil de caráter capitalista. 

Entendemos que a gestão ambiental pública se processa em uma sociedade insustentável 

e que, portanto, as ações praticadas com base restrita a instrumentos legais são necessárias, mas 

insuficientes para a reversão de um quadro de crise civilizatória. Rejeitamos uma EA reformista 

e pragmática, que individualiza as responsabilidades sobre o meio ambiente e afere que quando 

cada um “faz a sua parte”, construímos um mundo melhor, onde as empresas são estimuladas a 

adotarem práticas sustentáveis em seus processos produtivos, apontando a uma prática 

pedagógica prescritiva e reprodutiva (QUINTAS, 2002). 
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Procuramos, nesta seção, apresentar argumentos capazes de mostrar ao leitor que ação 

política pela causa ambiental não é mera abstração. Ao ambientalista, consideramos que seja 

preciso assumir socialmente este papel para lutar contra as barbáries ambientais que 

corriqueiramente assistimos nos noticiários de televisão, sejam estas os desastres ambientais 

em seu sentido restrito, a promulgação de novas leis e decretos federais que se conduzem cada 

vez mais permissivos à predação da natureza (como o Novo Código Florestal Brasileiro - Lei 

nº 12.651, de 25 de maio de 2012), o véu mercadológico da tão reverberada “responsabilidade 

ambiental” e da própria “química verde” que falsa e repetidamente vigoram nas propagandas 

de grandes empresas, dentre inúmeros outros exemplos. 

 

2.1.2. Concepção de ambiente na vertente crítica 

 

Neste trabalho, tomamos por “ambiente” aquilo que é formado por elementos naturais 

da fauna e flora, - que comumente se conceitua meio ambiente - e que se compreende no campo 

social. Na concepção que adotamos, o conjunto fauna e flora, configura o que expressamos por 

“natureza” e, se acrescentados os aspectos sociais, atingimos o conceito “meio ambiente”. 

Concordamos com a acepção de Porto-Gonçalves (2016, p. 32), que vê a problemática 

ambiental situada entre três planos: o científico, o filosófico e o político.  

São as decisões de cunho político-social, originadas de relações de poder e da relação 

entre forças contrárias de aceitação e de negação que refletem no campo ambiental através de 

leis, decretos, normas e condutas aceitáveis para os membros da sociedade. Além disso, 

concebemos que é preciso atuar em um espaço de tempo não curto demais, capaz de produzir 

apenas decisões ou reconceituações efêmeras, na tentativa de situar-nos em um lapso temporal 

no qual seja possível educar, planejar, agir e conferir se as ações em EA são, assim, capazes de 

modificar, ainda que minimamente, a configuração produtiva, social e humana que está posta. 

Em nossa visão, é no campo social onde são feitas, também, definições dos usos 

aceitáveis para o meio ambiente, visto que o meio ambiente vivo ou os recursos naturais são 

espoliados de acordo com as mesmas leis, decretos e outras decisões de cunho político que 

definem aquilo que é praticável em nosso meio. 

É usual que as ciências da natureza, restritas aos seus saberes específicos, tentem dar 

cunho científico a discussões que muitas vezes estão presentes no campo das ciências sociais, 

uma área do conhecimento talvez menos preocupada com definições precisas, porquanto 

algumas delas tratam de emancipação e oposição entre classes, estando fundamentalmente 

vinculadas a questões de justiça e de igualdade social entre os indivíduos da sociedade. As 
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ciências sociais são, ainda, pluriparadigmáticas, o que implica que seus conceitos permitem 

interpretações diversas para uma mesma ocorrência, ou para um mesmo fato social 3 e cada 

uma dessas interpretações exercem formas coercitivas próprias sobre determinada comunidade. 

Para Reigota os conceitos científicos são construções universalmente entendidas e que, 

portanto, são ensinados internacionalmente pela comunidade científica, tendo validade em 

diversas áreas do conhecimento, inclusive no campo sociológico.  

Dualisticamente, as representações sociais coexistem com os conceitos científicos, 

entretanto estão relacionadas às pessoas, aos grupos culturais e a determinados contextos 

analisáveis, tendo validade relativa no meio internacional, visto que as culturas estão destacadas 

da realidade científica do primeiro mundo: eventualmente confluem, mas, muitas vezes, se 

distanciam enormemente dos conceitos científicos de maior aceitação. 

Outro ponto de importante relevância ao definir o que aqui tratamos é que conceito de 

meio ambiente não é único na comunidade científica; ele varia de acordo com a cultura4 do 

sujeito e entre contextos diferentes, apesar de ser validado em nomes comuns entre as culturas. 

Nesta verve, é relativo que pensemos em atributos ambientais como universais, dado que em 

cada cultura existem diferentes representatividades da questão ambiental, seja ela natural ou 

sócio-representacional, como aqui pretendemos discutir. 

Assim, os conceitos de medio ambiente e meio ambiente tão presentes na literatura da 

América Latina se aproximam amplamente e, da mesma forma, guardam certa semelhança com 

o conceito de environment presente na literatura anglosaxônica, dada a validação científica 

quase universal sobre a qual discorremos anteriormente. Ademais, podemos dizer que, não 

raramente, estes conceitos comuns são utilizados para validar intenções de autores (ou 

cientistas) que discorrem sobre o mesmo. Em relação à questão ambiental muitas vezes as 

modificações dos termos científicos estão orientadas à venda de processos tidos como 

sustentáveis ou de serviços que determinados empresários procuram denominar e apresentar 

mercadologicamente como ambientais ou sustentáveis. 

                                                           
3 Definido por Émile Durkheim o fato social consiste em modos de agir, pensar e sentir externo ao indivíduo, que 
são investidos com um poder coercivo capaz de exercer um controle sobre o mesmo. Usualmente este termo define 
os fenômenos que se dão no interior da sociedade e que detêm interesse social (DURKHEIM, É., 1995, p. 38). 

4 Para Bourdieu, inicialmente, a cultura – ou os “sistemas simbólicos” como mito, língua, arte, ciência – pode ser 
conceituada como instrumento de construção do mundo, dando inteligibilidade aos objetos e definindo aquilo que 
é bom ou ruim, aceitável ou inaceitável etc. Convém ressaltar que os sistemas simbólicos dominantes numa dada 
configuração social são construídos e operados pelos grupos que conseguiram se colocar em posição dominante. 
A cultura torna-se, então, dominante porque é a cultura dos grupos dominantes, e não porque carrega em si algum 
elemento que a torne superior (ALMEIDA, 2007, p. 45 a 47). 
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O meio ambiente pode, então, representar um lugar determinado ou percebido, onde os 

elementos naturais e sociais estabelecem relações dinâmicas. Essas relações implicam 

processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação do 

meio natural e construído (REIGOTA, 2010, p. 14). Importante ressaltar o caráter biológico-

social ou socioambiental da definição de meio ambiente aqui sustentada: reconhece-se o 

componente natural como pano de fundo para as relações que estabelecemos no campo social. 

Considera-se importante não somente a visão natural e física do ambiente, mas também as 

relações sociais, culturais, históricas e tecnológicas entre os elementos envolvidos, em uma 

perspectiva democrática e participativa. 

A degradação do meio ambiente, acentuou-se nas regiões onde, historicamente, as 

formações sociais originais, especialmente os ecossistemas tropicais, foram explorados pelos 

países capitalistas industrializados. A mundialização da estrutura capitalista, trouxe consigo o 

“subdesenvolvimento” dos países ditos “em desenvolvimento”, como produto da divisão 

internacional do trabalho, do intercâmbio e da valoração desigual de mercadorias e da 

degradação ambiental. Este mesmo mecanismo constituiu-se como fonte para a acumulação de 

capital dos países “desenvolvidos” (LEFF, 1994). 

Para Porto-Gonçalves (2015, p. 12) um dos momentos mais intensos deste processo, 

ocorrido com o crescimento das práticas neoliberais no fim dos anos 1980, conceituado como 

globalização de capitais, materializa uma maior espoliação dos recursos naturais dos países de 

terceiro mundo, antigas colônias de exploração, através da subvalorização de seus produtos 

naturais exportados na forma de commodities e na sobrevalorização de certos produtos, 

produzidos em países do norte, e facilitado pelas corporações transnacionais e organizações 

multilaterais como o BID e o FMI. Para a Química, em específico, os anos 1980 representaram 

um ponto de inflexão dado aos vários acidentes em empresas de processamento químico, 

iniciando, a partir dali iniciativas contra a poluição e para a prevenção de riscos inerentes aos 

seus processos. 

Se aceitamos, portanto, que a EA deve pautar-se sobre a vida cotidiana dos indivíduos, 

na intenção de aprimorar conceitos, além de ressignificar ideologias e condutas objetivando 

uma melhor interpretação do meio ambiente local - sendo este natural e social -, 

compreendemos que a EA deve ser praticada com viés crítico e emancipatório, contemplando 

um vínculo permanente à temática social. Este viés da EA política vem sido discutido e 

aprimorado a partir de 1975, quando o marco chamado Carta de Belgrado, documento da 

UNESCO publicado naquele ano que reuniu os pressupostos ou objetivos da EA: 

conscientização, conhecimento, mudança de comportamento, desenvolvimento de 
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competências, capacidade de avaliação e capacidade de ação dos educandos (Reigota, 2011, p. 

64). 

A EA, nesse contexto, aparece como demanda social, visto que uma compreensão crítica 

da realidade social, contemplando as relações de trabalho e de propriedade, se faz necessária à 

humanização dos indivíduos em processo de escolarização, para que possam atuar frente à 

complexa questão ambiental que se impõe. Sem suficiente maturidade política para discutir as 

questões ambientais, impossível se faz a modificação da cultura dominante ou mesmo a ou 

reconceituação da origem dos problemas ambientais. 

Outros elementos que compõem a discussão sobre o meio ambiente que integra o 

biológico e o social, na vertente da EAC que aqui definimos, recaem sobre os conceitos de 

autonomia, cidadania, ética e justiça ambiental, os quais sustentam a discussão do contorno 

político, que influi e até determina as relações que os seres humanos possuem com os elementos 

ambientais. 

 

2.2 Apontamentos sobre a pesquisa documental e metodologia de análise de 
conteúdo 

  

Documentum é substantivo neutro e regular latino, que pode ter os significados de 

registrar, exemplificar mas, também, ensinar. No vocabulário legislativo este termo é 

compreendido como um aprofundamento de registro, sendo referenciado comumente como 

prova (LE GOFF, 1982, p.536). 

Para Bravo (1991), são documentos as realizações produzidas pelo homem, registradas 

de diversos modos: os escritos, os numéricos ou estatísticos, os documentos de reprodução de 

som e imagem como álbuns e fitas magnéticas, além dos chamados documentos-objeto: 

instrumentos, ferramentas, construções artísticas e outras. 

Ainda para este autor, os documentos possuem a capacidade de representar indícios de 

ação humana, revelando suas ideias, opiniões, formas de atuar e viver configurando, portanto, 

produtos de uma sociedade hábil a manifestar o jogo de força daqueles indivíduos que detêm o 

poder. Os documentos refletem, portanto, leituras e modos de interpretação de um determinado 

grupo, gênero, etnia ou classe de pessoas em seu tempo e espaço histórico-sociais. 

Dentro desta perspectiva, Triviños (1987, p. 40) considera que cabe aos pesquisadores 

da educação e das ciências sociais em geral, a responsabilidade de construir o próprio 

conhecimento à luz de traços da realidade objetiva que observam.  
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A presente pesquisa configura-se como análise documental utilizando a informação 

insculpida em documentos oficiais sobre EA - leis, decretos, planos e programas oriundos de 

órgãos federais -, os quais compõem um registro sobre a realidade em estudo (FLICK, 2009).  

Sobre o acesso aos documentos em questão, utilizamo-nos somente de fontes de 

publicação aberta: os documentos oficiais estão publicados nos cadernos oficiais do Diário 

Oficial da União e em outras publicações emanadas do gabinete da governadoria federal, 

através do MMA e do MEC, na forma de resoluções, programas, planos e outros sendo, 

portanto, total acessibilidade a qualquer interessado. 

Podemos definir a análise documental como um conjunto de operações no interesse de 

representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar, 

num estado ulterior, sua consulta e referenciação (BARDIN, 2011, p. 51). 

Consideramos, nesta análise, que os documentos representam uma versão específica da 

realidade, o que significa que se deve questionar sempre quem os produziu e com que objetivo, 

analisando o contexto onde se produziu tal resolução. Objetivamos atingir, através da análise 

dos significados do conteúdo textual, outros possíveis significados cuja emergência se dará 

através da leitura que propomos seja feita na perspectiva do ambientalismo crítico. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter inventariante - visto que a mesma reúne documentos 

produzidos ao longo de um intervalo temporal de aproximadamente 36 anos – constituindo uma 

análise localizada dentro das definições de EA que aconteceram nesse período.  

As principais fontes de dados foram documentos na forma textual disponibilizados em 

sítios de divulgação científica, bem como nos endereços eletrônicos dos órgãos reguladores 

nacionais. O tratamento metodológico consistiu, portanto, nas seguintes etapas principais: 1) 

busca e organização do material oficial de acordo com os objetivos propostos; 2) leitura inicial 

e exploratória do material; 3) análise documental de conteúdo, orientada pelos pressupostos da 

EAC. 

Consideramos que para o suficiente exercício da EA formativa é necessário que os 

órgãos reguladores e executores ajam em associação, tanto efetiva, ao realizar as ações de EA, 

quanto teórica, ao promulgar documentos oficiais que se comuniquem e se complementem, 

objetivando um interesse comum: emancipar os cidadãos brasileiros para as questões 

ambientais, permitindo aos mesmos uma melhor compreensão da realidade sócio-ambiental do 

país, imbuindo-os de ideologia protetiva e integradora sobre a questão ambiental, habilitando-

os ao desenvolvimento de ações autônomas para a melhoria da qualidade ambiental bem como 

semeando ideais para o florescimento de um senso crítico em torno desse tema. 
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Concordamos com Triviños (1987,  p. 93) quando defende que a prática quotidiana e as 

vivências dos problemas no desempenho profissional diário ajudam, de sobremaneira, a 

alcançar a clareza necessária ao investigador na delimitação e reparação do problema. 

Nesta pesquisa, os dados foram concebidos como informações sobre a realidade, 

inscritos nos documentos objeto de análise, pois acreditamos que a atividade investigativa não 

deve ser vista como simples descrição do documento, mas sim prestar-se à sua discussão e 

tradução aos leitores da pesquisa. 

A discussão que apresentamos revela uma abordagem qualitativa, não enfatizando 

apenas a descrição dos dados recolhidos, mas a importância das informações que podem ser 

geradas a partir de um olhar cuidadoso e crítico das fontes documentais (LÜDKE e ANDRÉ, 

1986; BOGDAN e BIKLEN, 1994; CHIAZZOTTI, 2001; FLICK, 2009). 

Consideramos que a perspectiva qualitativa é ideal para a interpretação das relações 

sociais construídas através da inserção de documentos sobre EA em nossa sociedade. Estudar 

documentos implica tentar fazê-lo a partir do ponto de vista de quem os produziu, ação que 

requer cuidado por parte do pesquisador, visando o não comprometimento da legitimidade do 

estudo. 

Propomos ainda a realização de uma análise que se propõe crítica, embasada na EAC, 

corrente que aproxima o estudo da Ciência Ambiental da Teoria Crítica apresentada pelas das 

obras de Henry Giroux, Paulo Freire, estes da Pedagogia Crítica, mas que também perpassa 

pelas indispensáveis leituras dos filósofos e cientistas sociais da Escola de Frankfurt como Max 

Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Adorno e demais, na intenção de dar sentido teórico-

crítico à discussão presente no estudo. 
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Figura 1: Algumas relações entre cientistas da Teoria Crítica, do movimento Ambientalista 

Tradicional e do Ambientalismo Crítico 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O trabalho com os documentos compôs-se de dois momentos distintos: o primeiro de 

coleta de documentos e outro de análise do conteúdo. Os documentos oficiais sobre EA foram 

escolhidos especificamente por terem dupla origem geracional, isto significa que não somente 

o MEC regula tal questão educacional, mas também o MMA, que através do gabinete da 

presidência da república também cria normativas, programas e planos para a efetivação da EA 

em âmbito nacional. Ainda por origem organizacional o MMA se ocupa majoritariamente das 

funções relacionadas à criação de políticas e planejamento de ações em EA. O MEC, em 

contrapartida, responsabiliza-se pela redação de políticas públicas junto do CNE e pela 

proposição de orientações oficiais sobre EA no ensino formal. 

Criado pela Lei nº. 6.938/1981, regulamentada pelo Decreto 99.274/1990, o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) é a estrutura adotada para a gestão ambiental no Brasil, 

incluindo as ações de EA, sendo formado por órgãos e entidades da União, dos Estados e dos 

Municípios responsáveis pela proteção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental no 

Brasil. O Ministério do Meio Ambiente é órgão central do SISNAMA, e dele derivam os órgãos 

locais que possuem a incumbência de realizar ações de EA, conforme demonstra o quadro 

abaixo: 

● Henry Giroux 
● Pierre Bourdieu 
● Max Horkheimer 
● Paulo Freire 
 

● Dennis Meadows 
● Ignacy Sachs 
● Genebaldo Dias 

 
 
 
 

 
 
● Carlos Loureiro 
● Philipe Layrargues 
● Lucie Sauvé 
● Jean Zigler 
● José Silva Quintas 
● Marcos Reigota 

TEORIA CRÍTICA AMBIENTALISTAS 

AMBIENTISMO CRÍTICO 
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Quadro 2: Estrutura do SISNAMA 

SISNAMA 

Órgão Superior Órgão Consultivo e Deliberativo Órgão Central 

Conselho de Governo CONAMA MMA 

Órgãos Executores Órgãos Seccionais Órgãos Locais 

Ibama e ICMBio Estados Municípios 

Fonte: Decreto nº. 9.274/1990, que regulamenta a PNEA. 

 

Em alguns dos documentos analisados como o Programa Nacional de Educação 

Ambiental são assinados somente pelo MMA e outros omitem tal informação, sendo o  

Gabinete da Presidência responsável pela deliberação. Entretanto, quando analisamos a 

autonomia dos órgãos federais para a regulação deste processo educativo, confirmamos que o 

MMA é o responsável legal pela assessoria direta à presidência da república no que tange à 

escrita e promulgação de atos regulatórios que incluam a EA, não estando excetuado de 

nenhuma discussão ou criação de PP naquele órgão. 

Ainda que o CONAMA seja parte significativa no processo, representando o órgão 

deliberativo, com participação de grande quantidade de membros da sociedade civil, o MMA é 

posto como órgão central, capaz de reavaliar ou mesmo de interferir em resoluções daquela 

esfera. 

A partir desta informação, que nos direciona a encaminhar esforços ao estudo das 

atribuições das normativas publicadas pelos dois órgãos que regulam um mesmo tema.  

Configurou-se, também, a justificativa desta pesquisa, foram inicialmente selecionados os 

seguintes documentos oficiais, e elencados de acordo com sua fonte e ano de publicação: 
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Quadro 3: Documentos oficiais analisados, sua origem e ano de publicação 

DOCUMENTO ORIGEM/ANO 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº. 9.394/1996 MEC, 1996 

Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Fundamental: Meio Ambiente MEC, 1998 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio MEC, 1999 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio MEC, 2006 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica MEC, 2013 

Plano Nacional de Educação MEC, 2015 

PNMA - Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº. 6.938/1981 MMA, 1981 

Decreto regulamentador da PNMA - Decreto nº. 88.351/ 1983 MMA, 1983 

Decreto regulamentador da PNMA - Decreto nº. 99.274/1990 MMA, 1990 

PNEA - Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº. 9.795/1999 MMA, 1999 

ProNEA - Programa Nacional de Educação Ambiental 4ª Edição MMA, 2014 

Decreto regulamentador da PNEA - Decreto nº. 4.281/2002 MMA, 2002/2017 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A etapa de pré-análise documental teve como objetivo central identificar as normativas 

em EA existentes em âmbito federal, leis, decretos, parâmetros, diretrizes e programas, 

verificando se tais documentos poderiam ser analisados conforme nossa proposição inicial. 

Posteriormente prosseguimos à categorização dos documentos encontrados, separando-os por 

sua origem, conforme apresentado no Quadro 3. 

Em relação aos documentos generalistas (chamamos assim pois tais documentos nos 

fornecem diretivas educacionais para diversas disciplinas, algumas não relacionadas à questão 

da EA) oriundos do MEC foi contabilizado o número de ocorrências da temática ambiental nos 

mesmos (ex: PCN) e todos esses documentos foram analisados na intenção de realizar um 

diálogo entre o texto ali contido e o conteúdo dos documentos provindos do órgão não 

educacional – MMA. A partir deste diálogo foram escolhidas as palavras-chave da pesquisa 

documental: políticas públicas, Educação Ambiental Crítica, documentos oficiais sobre EA, 

MEC e MMA. 

Inicialmente buscamos em ferramentas abertas de pesquisa todos os documentos oficiais 

regulatórios sobre EA, específicos e inespecíficos, de origem federal. Como estratégia de 
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seleção do acervo documental a ser analisado, realizamos uma busca nos sites do MEC e MMA 

procurando quaisquer documentos voltados à EA, através de palavras-chave. Foram buscados 

os termos ambientalismo, desenvolvimento sustentável e EA. Todos os textos identificados na 

pesquisa foram pré-analisados e aqueles que configuravam marcos regulatórios foram 

separados para posterior comparação e análise pautada sob a perspectiva crítica. 

Seguidamente, nos direcionamos ao ambiente dos sítios que listam todas as normativas 

vigentes sobre EA, onde encontramos, de forma completa, uma relação de todos os documentos 

já publicados sobre a temática EA, constituindo um conjunto de marcos regulatórios para tal 

questão em nosso país. Destas listas apenas selecionamos os documentos vigentes para as 

análises que propomos. 

Uma aparente discordância em relação ao conteúdo dos textos do MEC e MMA, que 

por vezes apresentam convergências, mas que, em outros momentos, se demonstram contrários, 

nos convidaram a realizar uma análise comparativa entre os mesmos, objetivando identificar os 

pontos de convergência e os pontos de divergência textual. Assim pudemos incluir em nossa 

pesquisa a análise de leis, decretos, compromissos oficiais, programas e planos que tangem a 

EA. 

Esta primeira etapa de identificação e recolha dos documentos a serem textualmente 

analisados constituiu um inicial processo de classificação dos dados. De acordo com (SILVA, 

2009, p. 4561) os critérios de classificação podem ser definidos previamente, quando o 

pesquisador elege antes da análise as informações a serem procuradas no documento. 

Obviamente nos colocamos abertos a possíveis reclassificações e à inclusão de novos 

documentos durante o processo de estudo, em acordo com o dinamismo que propomos nesta 

análise. 

Sobre as categorias, entendemos que as mesmas deveriam considerar os documentos 

analisados e os objetivos da investigação, procurando interpretá-los e respondê-los. As 

categorias, em nossa concepção, devem estar adequadas à compreensão do texto analisado, 

facilitando seu entendimento e permitindo ao leitor uma interpretação ou uma expansão das 

ideias e pressupostos que estão presentes nos documentos.  

Nenhum método pode ser construído sem a relação com o objeto pesquisado (PORTO-

GONÇALVES, 2016, p. 42). Propusemos, portanto, uma extensa análise dos documentos 

oficiais sobre EA em vigência em nosso país partindo dos documentos do MEC, que regula a 

forma como se pratica a EA em âmbito formal – na Educação Básica –, bem como os 

documentos oriundos do MMA os quais são desenvolvidos em consonância com as Secretarias 
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do Meio Ambiente, com as quais compõe o quadro de órgãos de assistência direta e imediata à 

presidência da República. 

O tratamento em relação aos documentos que surgiram iniciou-se através de leituras de 

todos os documentos regulatórios sobre EA, emanados do MMA e do MEC, independente de 

ano de escrita. Apenas documentos orientativos em vigência no período da pesquisa, mês de 

dezembro do ano de 2017, foram encaminhados à fase subsequente, que consistiu da seleção 

daqueles que apresentavam dados importantes para a investigação, ou seja, todos os 

documentos que representam a regulação do sistema educacional formal bem como aqueles que 

representam obrigatoriedades para o exercício da EA no contexto do não-formal. 

Esta opção metodológica nos conduziu a uma dupla origem das orientações legais para 

a EA, sendo que se percebeu que não somente o MEC regula tais ações, mas divide poder com 

o MMA nesta tarefa. 

Posteriormente nos propusemos a realizar a separação dos excertos considerados 

principais, especialmente nos trechos onde se percebia a definição de ações para a execução da 

EA em qualquer esfera: formal e não-formal. O terceiro passo foi promover a análise dos textos 

através de seu conteúdo, na intenção de realizar o cruzamento dos dados ali identificados, 

objetivando estabelecer relações entre os conceitos, princípios, objetivos e outros elementos 

que emergiram na forma de categorias. 

A análise da amostra selecionada se voltou aos termos, ou palavras “portadoras de 

sentido”, sendo estas substantivos, adjetivos e verbos, voltando-nos a registrar a frequência de 

ocorrência de tais termos. 

Analisamos ainda as palavras-instrumento, aquelas usadas para ligação como artigos, 

pronomes e preposições na intenção de ampliar as possibilidades de comparação entre os 

discursos originados nos dois órgãos distintos, tencionando avaliar se estes discursos 

convergem ou divergem para uma prática comum. Tal estratégia foi utilizada pois, na análise 

de frases completas, eliminar os conectivos pode deturpar o sentido objetivado pelo legislador. 

Buscamos identificar, em todos os documentos, os conceitos trabalhados dentro temática 

ambiental, como por exemplo os conceitos de ambiente e de EA, no contexto verificado. 

Buscou-se ainda extrair os objetivos, os princípios e a abordagem buscada pelo legislador em 

relação aos aspectos estilísticos da linguagem adotada no texto. Os procedimentos para a 

execução de EA também foram buscados e comparados procurando, ainda, identificar traços 

estilísticos que nos permitissem inferir a que estilo de pensamento ambiental o texto está 

vinculado conforme classificação proposta por Lorenzetti (2008), não como um procedimento 

de categorização da fala do legislador, mas a título de referenciação de um pensamento que 
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circunscreveu tanto os pesquisadores da academia quanto os representantes do Governo 

brasileiro nos diferentes momentos de conceção das PP verificadas. 

 

Quadro 4: Categorias de análise 

 Categorias definidas Significado da categoria 

I. 
Abordagem 

Aspectos do estilo textual, contendo referências à 
linhas teóricas do campo da EA. 

II. 
Conceitos 

Conceitos gerais do campo ambiental como 
“ambiente”, “meio ambiente”, “recurso natural” e 
“educação ambiental” 

III. 
Objetivos 

Aquilo que é definido textualmente como objetivo do 
documento analisado. 

IV. 
Princípios 

Aquilo que é definido textualmente como princípio 
ou premissa do documento analisado. 

V. 
Procedimentos 

Os processos ou procedimentos sugeridos pelo texto, 
visando ao planejamento e a execução de ações de 
EA. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Finalmente realizamos um processo de análise horizontal (articulação e combinação dos 

dados), interpretação e de inferência sobre as informações contidas nos documentos e 

publicações, tentando desvendar o conteúdo encontrado, à luz da EAC. 

Os objetivos desta análise foram, primeiramente, verificar nas características associadas 

à temática central extrair significados da questão ambiental e a concepção de EA presente na 

mente do legislador/redator, procurando, ainda, identificar o estilo de pensamento ambiental 

presente no texto conforme realizado por Lorenzetti (2008). 

Analisaremos ainda a sequência em que os temas aparecem nas leis ou programas, na 

intenção de evidenciar alguma preferência nesta ordem, conjuntamente com a análise de 

recorrência ou de repetição de assuntos ou temas, buscando realizar um recorte em nível 

semântico. 

Nos propomos a enunciar, bem como descrever e analisar, os embates encontrados nos 

textos, colocando em comparação o MEC e o MMA, procurando revelar em quais pontos os 

discursos defrontam-se ou complementam-se de forma somativa, realizando a descrição dos 

elementos encontrados através de palavras em negrito para dinamizar a leitura do trabalho, 

conforme orienta Bardin (2011, p. 104). 
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2.3 Análise histórica e discussão conceitual em Políticas Públicas 
 

A história das políticas públicas (PP) como disciplina acadêmica ou tema político é 

recente, dado que passaram-se menos de setenta anos desde a formalização desta área como 

campo de estudo universitário. Para Dahl (1961, p. 763-765) o trabalho de Charles Merriam na 

Universidade de Chicago e o florescimento da ciência política comportamental na Universidade 

de Chicago entre os anos 20 e 30, dentre outras ocorrências, estabeleceram bases para aquilo 

que chamam de revolução comportamental em ciência política nos anos 1950, após a segunda 

guerra mundial. 

Para Berndtson (1987, p. 85-86) o estudo de política em território norte americano 

possui características únicas e constituiu-se pioneiro mas, atualmente, não é mais hegemônico 

o estilo americano de pensar as políticas. O autor reconhece que os autores americanos que 

estabeleceram as bases para o estudo acadêmico da política também foram fortemente 

influenciados por ideias advindas de autores europeus, como por exemplo Louis Althusser e 

Michel Foucault da filosofia, cujas discussões se ocupavam de tratar a ideologia e seus 

aparelhos e Jacques Derrida, da fenomenologia, cuja obra influenciou o avanço da filosofia do 

direito. 

Deste modo, quando utilizamos o termo politics science, de origem americana, também 

nos referimos ao conceito de sciences politiques de origem francesa: um nome único para um 

coletivo de disciplinas acadêmicas que contemplava a história, a filosofia política, economia, 

políticas públicas, sociologia e diplomacia, desenvolvido em Nova York, na Universidade de 

Columbia (Ibid., p. 88-90), de modo que esta instituição tornou-se o centro mundial dos estudos 

em ciência política na primeira fase de desenvolvimento destes conteúdos, tendo sido 

substituída nos anos 1920 pela Universidade de Chicago, que assumiu a posição de vanguarda 

nos estudos em política acadêmica. 

Nos anos seguintes um terceiro centro de estudos em ciência política desenvolveu-se 

em Harvard, tendo disseminado mundialmente a importância dos estudos nesta área para o 

desenvolvimento da cultura política também fora do território norte-americano. 

Versaremos sobre alguns conceitos de PP em uma perspectiva histórico-geográfica, 

apresentando as diferenças do pensamento sobre essa temática nas academias norte-americanas 

e na Europa, onde tal matéria é gerada e desenvolve-se com o objetivo de analisar os negócios 

públicos. 

Na Europa, nos anos 1950, este campo de pesquisa nascido das Ciências Sociais surge 

como um desdobramento dos trabalhos acadêmicos que versavam sobre o papel do Estado e, 
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especificamente, do Governo: a principal instituição capaz de elaborar, produzir, aprovar e 

editar as PP. A área de estudo se afirma posteriormente visto que, para seus precursores, as PP 

apresentam-se passíveis de formulação e aprimoramento científico, bem como são passíveis de 

análise e desenvolvimento por pesquisadores independentes de interesses governamentais ou 

que sejam, minimamente, mais neutros em relação à sua produção, revisão e publicação 

(SOUZA, 2006, p. 22). 

No Brasil, as instituições políticas passaram a constituir uma área consolidada de 

estudos em ciência política apenas na segunda metade da década de 1990. Para Oliveira (2016, 

p. 1-2) os cientistas políticos brasileiros foram estimulados pela retomada democrática no final 

dos anos 1980, período final da ditadura militar, voltando-se ao estudo do desenho institucional 

adotado em nosso Estado nacional, bem como para os impactos que esta nova configuração 

social traria para o campo político. É necessário considerar também a influência exercida pela 

ciência política norte-americana, que desde meados dos anos 1980, procedia à retomada dos 

estudos institucionalistas. 

A título de breve localização àquilo que denominamos Estado, sugerimos aqui um 

conceito que não se faz em menção ao governo, mas sim a um conjunto de instituições políticas 

de caráter definitivo. Neste contexto, as PP se firmam no governo; uma expressão do Estado 

que é compreendido como algo maior, sendo o governo algo naturalmente transitório e campo 

de realização das ações políticas. Como na moderna definição suscitada por Höfling: 

 
[...] podemos considerar Estado como o conjunto de instituições permanentes: órgãos 
legislativos, tribunais, exército e outras que possibilitam a ação do governo; e 
Governo, como o conjunto de programas e projetos que representantes da sociedade 
(políticos, técnicos, órgãos de classe) propõem para a sociedade como um todo, 
configurando-se a orientação política de um determinado governo que assume e 
desempenha as funções de Estado por um determinado período. (HÖFLING, 2001, p. 
31). 

 

Outra forma de conceituar Estado se faz presente na obra de Engels, de modo histórico, 

quando este destrincha a gênese dos Estados ateniense, grego e germânico, surgidos da 

substituição do regime gentílico (ou feudal) pelo regime estatal, já pensado como um conjunto 

de instituições legisladoras e executoras, uma estrutura levantada com o pressuposto primeiro 

de dominar as massas, mantendo um exército pronto a guerrear e progredir. Uma força pública 

armada capaz, inclusive, de voltar-se contra o público, contra o povo (ENGELS, 1984, p. 120). 

Um Estado que, em Bourdieu (2014, p. 230), tanto domina quanto integra. 

A idéia aqui, entretanto, não é explicar com exatidão os pormenores históricos capazes 

de teorizar precisamente o nascimento do Estado ou ainda, de explicar a origem da lógica de 
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concentração monetária, mas apenas tentar apresentar a gênese do Estado europeu, modelo que 

claramente está impresso em nossa concepção cultural de Estado, e que reflete na forma como 

concebemos e criamos as políticas públicas. 

O sistema de leis adotado na sociedade grega e sustentado pelo Estado militarizado 

garantia a certos sujeitos da sociedade, os cidadãos, alguns direitos e deveres, crivados pelo Rei 

Teseu através de uma constituição. Entretanto, é preciso verificar que neste mesmo período 

histórico ocorreu uma divisão social predita pelo governante, baseada em castas. Houve uma 

transmutação do privado em público quando do aparecimento do Estado Moderno europeu. 

Neste modelo os supostos direitos sociais estavam relacionados ao grupo social aos quais o 

indivíduo pertencia, garantindo aos nobres a possibilidade de exercício e herança dos serviços 

ou cargos públicos. Havia uma relativização sobre a participação em atos políticos, onde 

somente os membros de classes nobres eram hábeis a pleitear tal posição e as políticas públicas 

atingiam, especificamente, certos nichos sociais (ENGELS, 1984, p. 121-123). 

As políticas públicas são aqui compreendidas como as de responsabilidade do Estado – 

quanto à implementação e manutenção a partir de um processo de tomada de decisões que 

envolve órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política 

implementada. É baseado nessa perspectiva de divisão por origem, que em aproximadamente 

600 a.c. o uso do dinheiro e a prática da usura se disseminaram na região de domínio daquele 

Estado (Ibid., p. 122). 

Outras políticas surgidas desta forma de Estado foram a definição da quantidade de 

terras que um indivíduo poderia possuir, além da forma como o mesmo poderia adquirir seus 

bens básicos para sustento. A dominação pelo dinheiro aparece no domínio estatal, pois apenas 

os membros daquela ordem tramitavam quantias em dinheiro, dominando os produtores rurais, 

vindos de uma lógica bárbara de criação e produção para uso familiar, organizada pela troca e 

pela ajuda mútua. 

A partir daí a divisão do trabalho e o distanciamento dos grupos sociais se fez com 

contornos cada vez mais precisos, perdurando até dias atuais. Bourdieu (2014, p. 26) apresenta 

concordância com Engels quando defende a ideia de que uma das funções mais gerais do Estado 

é a produção e a canonização das classificações sociais. Nesta perspectiva o Estado volta-se à 

manutenção dos grupos específicos, objetivando manter a ordem social que julga adequada para 

a governança. 

Em Roma, o Estado se desenvolveu ao ponto de iniciar a cobrança de impostos, a 

fixação de taxas para moradia e outros gravames que se justificavam pela proteção que dariam 

à influência bárbara, mas ao custo de uma opressão financeira e ideológica que limitava a 
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extensão dos direitos populares, criando no latifúndio o principal modelo de ganho monetário 

nesse período. 

Engels, finalmente, conceitua o Estado como um poder nascido da sociedade, que 

emerge do povo, mas que é posto acima dela, se distanciando cada vez mais através da 

manutenção de uma força armada capaz de submeter o próprio povo. Este agrupamento é 

sustentado e viabilizado pelos impostos e visa dominar o antagonismo de classes. Trata-se de 

um aparelho de coerção a serviço da classe dominante (ENGELS, 1984, p. 191). 

Entendemos que políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas estatais ou algo 

que comumente se denomina política de governo. Um estratagema político que visa 

simplesmente a obtenção de resultados a curto prazo, quais sejam: a reeleição de um grupo 

político preterido; a obtenção de apoio de um grupo, uma classe profissional ou social 

dependente de decisões governamentais ou ainda; a contenção de um grupo social que se 

encontra momentaneamente revoltado com as decisões que lhes atingem. 

Desse modo, a relação Estado-Sociedade deve ser permeada pela preocupação de 

participar e acompanhar a formulação e gestão da política pública, garantida na criação de 

espaços democráticos de toamada de decisão (TAMAIO, 2007, p. 46). 

Podemos definir PP como, uma prospecção de ações futuras ou de regras que objetivam 

resultados a médio e longo prazo, não somente reduzindo-se à efeitos momentâneos ou 

urgentes. Como exemplo, consideremos que a concepção de uma PP para a eliminação de certas 

doenças através de campanhas de vacinação pode ser um bom exemplo de ação para a saúde 

pública: objetiva resultados em prazo mais extenso, foca seus resultados em benefícios para a 

maioria dos indivíduos (população em geral). 

Finalmente, esperamos que o indivíduo atingido por uma PP voltada à EA deve ser 

conhecedor das particularidades de sua região de influência e, também, ser capaz de promover 

transformações que se apresentam muito necessárias nos tempos atuais, dentro de uma 

perspectiva crítica. 

Höfling (2001, p. 31) generalizando e expandindo a conceituação que propomos, 

entende as PP como uma expressão do “Estado em ação”, ou seja, a capacidade possuída pelo 

Estado para implantar um projeto de governo através de programas, de ações e de um 

regramento que, em conjunto, voltam-se a setores específicos da sociedade, objetivando certos 

efeitos.  

A grande área das PP conta, na orientação norte americana, com quatro importantes 

representantes: Harold Lasswell, Herbert Alexander Simon, Charles Edward Lindblom e David 

Easton. É preciso notar que, em âmbito governamental, as PP surgiram na década de 40 como 



51 

fruto da Guerra Fria e da valorização da tecnocracia como forma de enfrentar suas 

consequências. 

Necessário se faz demonstrar que este aparente interesse da ciência pela política, que 

culminou na criação da disciplina de Ciência Política, parte da ideia de que há duas formas 

básicas de se escrever ou de se construir as políticas: um método baseado em conhecimento 

tácito e um método baseado na burilação acadêmica. Conforme discussão apresentada por 

Barroso (2011, p. 93-95) a política é nata em práticas baseadas em evidências (como forma 

tácita de concessão) ou no conhecimento (que compreendemos como técnica acadêmica). 

Até três décadas atrás a atividade política circundava unicamente a perspectiva do 

tacitismo ou empirismo, visto que a ciência ainda não havia se aproximado das práticas 

políticas. Isto se dava muito em virtude de uma aparente defesa da política do conhecimento 

político ou da política baseada apenas em conhecimentos da própria política, sem, contudo, 

mobilizar certos conhecimentos de administração ou de filosofia política que poderiam auxiliar, 

formatar ou até mesmo determinar a funcionalidade de qualquer política. 

Harold Lasswell, já em 1936, introduziu o conceito de policy analysis (análise política) 

ao publicar a obra Politics: Who Gets What, When and How, com a intenção de aproximar 

conhecimento acadêmico com a produção política, relacionando grupos interessados em 

demandas sociais e colegiados/partidos políticos, objetivando uma academização, um maior 

rebuscamento e uma necessária reflexão sobre a atividade de criação política. Aparecem em 

sua obra pressupostos de igualdade, equidade e liberdade de fala entre os diferentes 

componentes da sociedade; um provável reflexo da influência dos textos de Herbert Marcuse, 

um dos primeiros a interpretar Marx criticamente, bem como de outros autores da Escola de 

Frankfurt (VIANA, 1996, p. 2). 

Braud (2006) explica que em Lasswell o conceito de PP não é óbvio, visto que não 

recobre todas as formas de práticas da ação política, representando tão somente a chamada “via 

americana”, que se localiza em um contexto de racionalização do Estado, onde se nota uma 

extensiva prática de regulação social (e nunca de atendimento às demandas populares), 

arbitrando sobre as relações de trabalho e de consumo, realizando políticas de garantias sociais, 

mediante a expansão de direitos nos campos da seguridade social, saúde, educação e trabalho. 

Entretanto, essa lógica do estado de bem-estar social não é mais uma realidade, visto que vários 

destes serviços públicos se encontram sucateados, especialmente nos Estados Unidos. 

O autor, entretanto, concebeu um ordenamento primário para a criação e efetivação de 

PP, compreendendo a construção da agenda, formulação de políticas, implementação de 

políticas e avaliação de políticas, com foco especial nas duas etapas intermediárias. Lasswell é, 
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portanto, um importante referencial na concepção das PP para este trabalho, visto que apresenta 

uma leitura marxista, que nos apresenta políticas públicas como demanda social ou mesmo 

como ação social pensada dentro de certos pressupostos que não se voltam à resolução de 

problemas imediatos nem tampouco circulam para a aprovação de um governo. 

Herbert Alexander Simon, em 1966, produziu uma obra voltada à discussão da tomada 

de decisão, elemento fundante da atividade política e também das PP, tendo importância geral 

quando se analisa aquilo que o governante pode ou deve fazer com o poder que lhe é conferido 

democraticamente, considerando as possibilidades de predileção e de orientação do governante. 

Segundo Barros (2004, p. 45), sua mobilização política se inicia nos estudos em ciência 

política e a racionalidade procedimental inserida na PP e no âmbito da administração particular 

começa a imperar nas ideias de Simon. Deste modo podemos observar de forma clara uma 

tentativa prática de política científica, uma vez que: 

 
Na ‘política’ da ciência… eu tenho tido dois princípios fundantes - trabalhar pelo 
‘endurecimento’ das ciências sociais para que elas sejam melhor equipadas com as 
ferramentas necessárias para as dificuldades de suas tarefas de pesquisa; e para 
trabalhar por relações mais próximas entre os cientistas naturais e cientistas sociais 
para que eles possam contribuir conjuntamente com seus conhecimentos especiais e 
habilidades para aquelas questões complexas de políticas públicas que clamam por 
ambos os tipos de sabedoria. (SIMON, 1996, p. 53, tradução nossa). 
 

O terceiro autor, também imprescindível, para compreensão mínima do campo das 

ciências sociais e no entendimento das políticas públicas, Charles Edward Lindblom, aceita que 

para a construção política, os indivíduos têm o direito de ser ouvidos, sejam populares ou 

dominantes. Da mesma forma, todos os integrantes da sociedade têm o dever de “ouvir” as 

diferentes situações políticas. 

Em texto de 1959, Lindblom, teorizando sobre ciência, defende que um método 

pragmático de criar leis é, em geral, preferível em certos tipos de governo, que muitas vezes 

não têm a capacidade acadêmica para considerar seus efeitos secundários bem como aqueles 

efeitos que somente aparecem em longo prazo (LINDBLOM, 1959, p. 80, tradução nossa). Este 

método para a redação de políticas públicas, é, para este autor menos eficiente e menos público, 

por basear-se em hábitos do cotidiano e por interesses alheios aos da população. Nas palavras 

de Lindblom, a política deve ser concebida não para ser “revolucionária” e sim “evolucionária” 

(tradução simplista dos termos ingleses “evolutionary” e “revolutionary”). 

Em sua linha teórica, o administrador público não deve jamais legislar objetivando 

solucionar os problemas da maioria, mas sim deve direcionar seu trabalho para uma “discussão 

pública”, visto que não conseguirá resolver conflitos decorrentes da resolução imediata de 
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certas questões, as quais ele elencou fundamentais pela importância relativa que atribuiu aos 

problemas sociais (Ibid., p. 81). 

No viés francês de entendimento das políticas públicas, sobretudo voltando-se às 

políticas educativas, Lessard (2011, p. 58), complementarmente, nos indica que os mundos 

político e acadêmico não são estanques entre si, e que se interpenetram através de conselhos 

consultivos aos gabinetes políticos. Tais conselhos, chamados pelo autor de interface (onde se 

relacionam políticos e cientistas da política), empregam pesquisadores que comunicam-se com 

especialistas das Ciências Humanas e Sociais, na tentativa de criar propostas menos localizadas 

para a atividade política. 

Um ponto problemático para os pesquisadores que trabalham na interface política, ainda 

em Lessard, é a sua pretensão de fundamentar as políticas educativas, algumas vezes, 

subvertendo a etapa democrática do processo. Em uma escala ainda mais tendenciosa, os 

pesquisadores e peritos da interface podem ser usados para produzir um saber claramente 

subordinado a determinadas agendas políticas, resultando em uma pesquisa orientada, 

validativa de um sistema corrupto que deveria voltar-se ao atendimento da população 

(LESSARD, 2011, p. 68-69). 

O aparecimento de uma legislação com caráter assistencialista e voltada às principais 

necessidades sociais está em evidente discussão internacional. De acordo com Souza (2006), a 

adoção de políticas restritivas de gastos públicos em alguns países em desenvolvimento, 

visando especialmente uma melhor implantação do dinheiro oriundo de impostos, pode ser 

considerada o embrião técnico daquilo que hoje se denomina, sob diversas óticas e com 

diferentes conceitos, política pública. 

Assim, mostra-se necessário compreender que o uso do conhecimento e sua 

disseminação através de PP específicas não serve apenas para fundamentar e legitimar decisões 

políticas sendo, antes de tudo, um modo de governar. As PP, desta forma, configuram legítimos 

“instrumentos de ação pública” para Barroso (2011, p. 104). 

 

2.3.1 Discussão contemporânea sobre PP e conceitos surgidos no Brasil 
 

Na discussão atual, diz-se que a função primeira das PP é promover o bem-estar social, 

aquele que relaciona-se a ações decisórias bem desenvolvidas e sua execução em áreas como 

saúde, saneamento básico, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, 

mobilidade e segurança pública, ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como um todo. 

Neste trabalho, tratamos especificamente das Políticas Públicas Educacionais (PPE) para 
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Educação Ambiental (EA): instrumentos regulatórios que emanam do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e do Ministério da Educação (MEC) sob a temática da EA, sejam estes 

acordos, leis, decretos, resoluções e instrumentos técnicos como Programas de Educação e 

Políticas Nacionais. 

Necessário faz-se, portanto, reconceituar as PP no contexto da atualidade, colocando 

lateralmente a perspectiva histórica já delineada, e traçar uma relação entre estes novos 

conceitos e a perspectiva educacional. 

As PP são, em contexto amplo, conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos 

governos com a participação, direta ou indireta, de entes públicos ou privados para assegurar 

determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado 

segmento social, cultural, étnico ou econômico, correspondendo a direitos assegurados na 

Constituição. 

Basicamente, se contrapõem, em tempos atuais, duas abordagens sobre as PP, sendo a 

primeira a abordagem estatista (state-centered policy-making) que, segundo Secchi (2010, p. 2) 

considera as políticas públicas, analiticamente, monopólio de atores estatais. Nesta concepção, 

o que determina uma política ser ou não “pública“ é a personalidade jurídica do formulador. 

O conceito de PP pode possuir sentidos diferentes. No âmbito político, encara-se a PP 

como um processo de decisão, no qual naturalmente surgem conflitos de interesses. Em outro 

sentido, as políticas públicas formam um conjunto de projetos, programas e atividades 

realizadas pelo governo. Conforme se lê em Höfling (2001, p. 38), “o processo de definição de 

políticas públicas para uma sociedade reflete os conflitos de interesses, os arranjos feitos nas 

esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um todo”. 

Uma PP, deste modo, pode tanto ser parte de uma política de Estado ou uma política de 

governo. Uma política de Estado seria, portanto, toda a política que independe do governo, 

devendo ser realizada por ser amparada pela constituição. Uma política de governo depende em 

muito da alternância de poder, de seu caráter transitório, relacionando-se ao exercício de poder 

pelos partidos e atores políticos: vereadores, deputados, senadores, ministros, prefeitos, 

governadores e presidente. Cada governo tem seus projetos, os quais convertem-se em políticas 

públicas de acordo com interesses partidários, de uma forma superficial, baseada na objetivação 

de conquistas a curto prazo. 

Outra discussão importante surge em Rua (2009, p. 20) quando a autora afirma que 

embora uma política pública implique decisão política, nem toda decisão política chega a 

constituir uma PP. 
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Os partidários da visão marxista entendem as PP como instrumentos por meio dos quais 

a classe dominante mantém a estrutura de dominação econômica e política da qual se beneficia. 

Nesse sentido, as políticas devem ser entendidas como resultados de determinantes 

superestruturais associados ao próprio sistema capitalista (SERAFIM; DIAS, 2012, p. 125). 

Em Mead (2004, p. 2) define-se PP como um campo dentro do estudo da política que 

analisa o governo à luz de grandes questões públicas, objetivando o atendimento dos interesses 

da sociedade, ou da maior parte dela. Em Lynn (1980), as PP aparecem como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos (SOTERO; SORRENTINO, 2010). 

A definição mais conhecida, e por nós tutorada por razão de orientação ideológica, 

continua sendo a de Lasswell, onde decisões e análises sobre PP implicam responder às 

seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz (SOUZA, 2006, p. 24). 

De forma somativa ao conceito colocado por Lasswell, a definição proposta por Dye 

(1984), desvelando a criticidade do conceito, sustenta que políticas públicas não devem ser 

entendidas apenas como o que o Estado faz (sendo esta sua dimensão mais simplificada), mas 

também como aquilo que ele deixa de fazer. Suas ações - ou sua opção por não realizá-las - 

refletem os comportamentos dos atores sociais que atuam neste campo da atividade humana. 

Consoante a isto, verificamos ainda que no Estado, estão inseridos atores que portam diferentes 

interesses, ideologias e projetos políticos. O Estado é, também neste discurso, um ambiente de 

sistemática disputa política. Não deve, portanto, ser compreendido como um ente independente 

da sociedade e imune aos conflitos que nela se manifestam (SERAFIM; DIAS, 2012, p. 124). 

Na discussão brasileira das PP voltadas à educação, pode-se considerar  que as políticas 

educativas definem-se como programas de ação governamental, informadas por valores e ideias 

que se dirigem aos públicos escolares e que são implementadas pela administração e por 

profissionais da educação em todos os seus níveis. Aqui se enquadra boa parte das PP analisadas 

neste trabalho: aquelas que se voltam à Educação Ambiental e que são concebidas no seio do 

MEC e se comunicam diretamente com as instituições de educação formal, sendo estas as 

escolas e as entidades de ensino superior (OLIVEIRA, 2011, p. 75-76). 

A educação como PP sofre pressões de grupos sociais que esperam dela 

desenvolvimento econômico e de coletivos que, em outro âmbito, a veem como etapa da 

formação humana, direito garantido constitucionalmente. Criticamente pode-se afirmar que 

Brasil possui uma tradição normativa e prescritiva para a construção e implantação destas 

políticas sendo que os governos têm preferência por pesquisas de caráter quantitativo (Ibid., p. 

77-78). 
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Isto se justifica, nesta perspectiva estatal reducionista, pois os números podem crivar 

opções políticas mais “precisas” aos olhos dos governantes; opções que vão além das pesquisas 

qualitativas, as quais possuem maior amplitude subjetiva para a análise de seus resultados e, 

portanto, mais discutíveis na perspectiva sociológica. No entendimento da autora esta prática 

não é desejável pois se busca provar com números uma opção para adoção e prescrição de 

determinada PP educacional. 

Quando discutimos a questão ambiental, se mostra necessário discutir sob uma 

perspectiva ideológica que nos conduza à prática ética. 

Ante isso, Sorrentino et al. (2005, p. 286), considerando a ética da sustentabilidade como 

aquela que se opõe à lógica do indivíduo (PORTO-GONÇALVES, 2002a, p. 52-55), utilizando 

os pressupostos da cidadania, nos apresenta um conceito que entende as PP como um conjunto 

de procedimentos formais e informais, voltados à regulação social, que expressam a relação de 

poder e se destina à resolução pacífica de conflitos assim como à construção e aprimoramento 

do bem comum e dos sistemas sociais. Sua origem encontra-se nas demandas provenientes de 

diversos sistemas (mundial, nacional, estadual, municipal) e seus subsistemas políticos, sociais 

e econômicos, ambientes nos quais as questões que afetam a sociedade se tornam públicas e 

formam correntes de opinião com pautas a serem debatidas em fóruns específicos, nos meios 

de comunicação de massa, bem como nos meios contraculturais, não-formais e informais de 

educação. 

Porto-Gonçalves (2002a, p. 53) retorna ao mesmo tema e nos ensina que diante da 

questão ambiental nos relacionamos a problemas de claro sentido ético e filosófico, sendo 

necessário evitar, portanto, a crença acrítica de que há sempre uma solução técnica para tudo. 

O autor chama de ética da sustentabilidade a necessidade que se impõe de saber 

conviver, numa sociedade de classes, evitando uma tendência a naturalizar a sua estrutura 

excludente e, deste modo, aceitar a distinção social como regra para posicionamento dos 

direitos dos indivíduos e a submissão ambiental a uma sociedade que consome vorazmente. 

Destarte conclui que, se cada dia mais cresce a consciência de que somos membros de uma 

espécie, que nossa morada é o planeta, mostra-se necessário que discutamos que normas 

queremos estabelecer para que a soberania e a plenitude do ambiente natural e social sejam 

compartilhadas por todos (Ibid., p. 58-62). 

Neste contexto, as PP, surgindo de demandas diversas devem ter, em nossa visão, a 

finalidade precípua de atender plenamente as questões que afetam a sociedade às quais dizem 

respeito, bem como seus membros. Elas devem contemplar não tão somente as necessidades 

básicas da população mas a proteção do indivíduo quanto à conquista de seus direitos e à 
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valoração de suas práticas culturais, comunicando ao público das decisões de cunho político 

que o atinjam, oportunizando sua participação social para sugerir ou confrontar tais decisões 

enquanto componente da sociedade (do público), algo diferente de simples coerção estatal e das 

decisões políticas de gabinete, baseadas apenas na atividade de fazer política empiricamente. 

 

3. ANÁLISE CRÍTICA DOS CONTEÚDOS DE DOCUMENTOS SOBRE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL DO MEC E DO MMA 

 

3.1 A Educação Ambiental no ordenamento jurídico brasileiro: direito 

constitucional e PP 

 

A educação ambiental torna-se presente, na sociedade moderna, como uma 

possibilidade de enfrentamento da crise civilizatória e social, a partir do momento em que 

passamos a reconhecer os efeitos nocivos da destruição do patrimônio ecológico para a 

produção de bens de consumo e manutenção do sistema capitalista de produção, algo que se 

deu próximo ao final da década de 1960 (SORRENTINO et al., 2005, p. 8).  

Em uma etapa histórica de desenvolvimento humano onde os resíduos gerados pelas 

sociedades apresentam dificultosa gestão, onde a demanda de recursos naturais para a produção 

de bens de consumo se torna preocupante e a injustiça ambiental ocasiona conflitos cada vez 

mais antagônicos é que se passou a colocar em questão a forma de organização social neoliberal, 

que iniciou este ciclo de consumo do ambiente natural e descarte de seus resíduos.  

Enquanto movimento humano e social, as principais críticas ecologistas destes grupos 

voltavam-se tanto ao produtivismo quanto ao consumismo desenfreado, diretamente 

relacionados ao desperdício e à injustiça social. A necessidade de nos direcionarmos para uma 

competente gestão ambiental, concebida aqui como um processo de mediação de interesses e 

conflitos entre atores sociais que agem sobre os meios físico-natural e construído, objetivando 

garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (QUINTAS, 2006, p. 30) passa 

a ser o mote dos ecologistas. 

Conforme discussão feita no Capítulo II, o aparecimento de grupos de intelectuais 

ambientalistas na década de 60, de orientação marxista, portadores do ideal contracultural de 

negação da perspectiva capitalista produtiva instaurada e questionador do modo como se 

praticou a espoliação da natureza para a produção humana, culminou nas primeiras reflexões 

sobre a necessidade de ações para a promoção de educação ambiental visando, inicialmente, o 

estudo e a discussão ambientais para vislumbrar uma futura conscientização dos povos da 
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necessidade de proposição de novos modos de vida menos nocivos e ambientalmente mais 

justos. No seio dessas discussões surge inclusive, a proposição do retrocesso tecnológico, 

calcado na autossuficiência produtiva, posteriormente denominada de sustentabilidade. É desta 

raiz encontrada no movimento ambientalista que surge o ideal de EA que aqui laboramos. 

José Augusto Pádua, intelectual da história ambiental no Brasil, explica que já no século 

XIX existia uma reflexão acerca da necessidade de conservação do patrimônio natural 

brasileiro, em específico das florestas nacionais, em oposição à agricultura de corte e queima 

que vigorava, e que ainda perdura em épocas presentes (CARVALHO; LAVERDIA, 2014, p. 

470). Este método, que forçava o avanço da agricultura sobre territórios intocados, representava 

uma continuidade das práticas destrutivas assimiladas durante o Brasil colônia, trazidas pelos 

portugueses para o território sulamericano e levadas à sua máxima extensão à medida em que 

o capital tomava maior proporção. 

Pádua ainda nos adverte sobre a necessidade de atenção para a nomenclatura da época, 

quando ensina que meio ambiente não é algo anacrônico àqueles tempos: “Não se falava de 

ecologia no Brasil do século XIX, mas se falava de sistema da natureza, de economia da 

natureza” (Ibid., p. 476). 

O século XX, de outro lado, permitiu o aparecimento de novas concepções teóricas 

sobre o ambiente a partir de uma perspectiva reflexiva, que contribuíram para consolidar a ideia 

da irreversibilidade do tempo e da necessidade fundamental de entendimento da natureza 

(PÁDUA, 2010, p. 90). 

Exemplos da expressão acadêmica dessa reflexividade são introduzidas no Brasil por 

João José de Sampaio e Cândido Mello Leitão entre os anos de 1920 a 1940. Enquanto o 

primeiro deles apresentava justificativas acerca da proteção à natureza e ideias incipientes sobre 

práticas para silvicultura racional, propondo um estreitamento na relação entre o homem e a 

terra (FRANCO; DRUMMOND, 2009, p. 75), o segundo versava sobre a necessidade de 

reconhecimento dos direitos dos animais trabalhando a antropologia como uma parte da 

Biologia (Ibid., p. 141). 

Entre os anos 1950 e 1970 intensificou-se o crescimento industrial brasileiro por ordem 

das políticas progressistas da época e, sincronicamente ao processo de urbanização e expansão 

demográfica das cidades, a população rural passou a migrar de forma abrupta para os grandes 

centros urbanos, em busca de melhores condições de subsistência. Em decorrência deste 

movimento humano ocorreu uma ocupação desordenada em áreas anteriormente inabitadas, 

promovendo, em consequência, uma série de intervenções no ambiente destes locais, 

impulsionando a favelização destes espaços em acordo com o aumento na densidade 
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populacional e a supressão de áreas verdes para a edificação de moradias (BITTENCOURT, 

2009, p. 4-5). 

Os primeiros grupos de educadores ambientais brasileiros, com enfoque de caráter 

ecológico ou conservacionista surgiram nas regiões sul e sudeste como fruto das universidades 

ali instaladas bem como pela maior proximidade destas regiões com os problemas ambientais 

mais comuns, como supressão florestal, êxodo rural, aumento desordenado da população em 

áreas urbanas, assim como a poluição do ar, da água e do solo. Nesses locais foram percebidos 

primeiramente os efeitos nocivos da expansão tecnológica na população. 

A partir de uma nacionalização da leitura europeia da problemática ambiental, estes 

intelectuais protagonistas atuaram para demonstrar que o modo produtivo que praticamos, a 

agricultura voltada à venda de comodities aos países de grande poder aquisitivo, funcionaria 

apenas como uma garantia à depleção de nossos recursos naturais para a produção de bens de 

baixo custo que representariam apenas retorno financeiro imediato e, à longo prazo, serviriam 

à inertização de vastos territórios agricultáveis. Tal cenário, ainda vivido, nos prende à condição 

de fornecedor de matérias primas naturais e consumidor de tecnologia estrangeira, 

direcionando-nos a um previsível cenário de exaurimento natural. 

Neste prisma é inegável a importância dos eventos internacionais ocorridos 

especialmente nas décadas de 1970 e 1980 como influenciadores para a definição das primeiras 

bases legais brasileiras no que tange às questões sobre meio ambiente e, especialmente, sobre 

educação ambiental. 

As leis são instrumentos jurídicos, e deveriam ser impessoais, pois são os instrumentos 

que dão voz à vontade coletiva, regulamentando a própria atuação governamental, da 

administração pública (BOBBIO, 1986). Como exemplo dos efeitos da política internacional 

na evolução legislativa sobre meio ambiente, Lima (2011) avocando Maimon (1992) e Dias 

(1993) menciona a retrógrada posição brasileira de defesa do crescimento econômico e de 

rejeição às políticas de conservação durante a Conferência da ONU em Estocolmo, 1972. A 

repercussão neste evento se demonstrou tão negativa internacionalmente que, em 1973 o 

governo federal criaria, de modo incipiente, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), 

muito em razão dessa ocorrência. 

Esses mesmos eventos, refutados pelo governo brasileiro à época, tratavam com relevo 

a EA, porquanto o Princípio 19 constante na Declaração de Estocolmo reconheça a necessidade 

indispensável de se realizar 
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[...] um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto às gerações 
jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da população menos 
privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada, e de 
uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no sentido de 
sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda sua 
dimensão humana. (UNEP, 1972). 

 

Em 1975 criou-se, por ação da Organização das Nações Unidas (ONU), o Programa 

Internacional de Educação Ambiental, após a realização da Conferência de Estocolmo. 

Posteriormente criou-se o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) que, 

em 1982, deu partida ao Programa Geral da Rede de Formação Ambiental para América Latina 

e Caribe, cuja função primeira seria promover a coordenação de atividades no âmbito da 

formação ambiental nessas regiões. Esses programas refletiram sobremaneira sobre a 

necessidade de se pensar politicamente a visando uma melhor convivência internacional na 

esfera governamental. 

Nesse contexto de pressões políticas, outras ocorrências importantes para a questão 

ambiental no Brasil foram a criação da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA em 1981 

(Lei 6.938/1981) – ainda limitada ao conteúdo conservacionista –, dando origem ao Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e ao Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA). Este marco legal é considerado por alguns autores como o nascimento do direito 

ambiental no Brasil, que para Edis Milaré (2005, p. 155) se conceitua como o complexo de 

princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando a sua 

sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. 

O CONAMA é um órgão colegiado vinculado à presidência da república composto por 

membros da academia e técnicos da governadoria e da sociedade civil, em quantitativo definido 

por seu regimento interno, que possui a habilidade de opinar e assessorar a criação de todas as 

normativas nacionais sobre a questão ambiental, incluindo a Política Nacional de Educação 

Ambiental. É este conselho, presidido pelo Ministro do Meio Ambiente e auxiliado por 

membros dos órgãos ambientais estaduais e municipais, comunidade civil e representantes dos 

órgãos de classe que determina os padrões ambientais para controle da poluição da água e do 

ar, estabelece parâmetros para licenciamento ambiental e promove a integração dos demais 

órgãos ambientais com a promoção de eventos e comunicações (BRASIL, 2017). 

O SISNAMA é um complexo sistema normativo e executivo composto pelo Conselho 

de Governo – Órgão superior do sistema, que reúne todos os ministérios e a Casa Civil da 
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Presidência da República na função de formular a política ambiental do país, levando em conta 

as diretrizes para o meio ambiente. Ainda integram o SISNAMA, o CONAMA, o MMA - órgão 

de planejamento e supervisão para a escrita das leis e ações referentes ao meio ambiente em 

âmbito nacional -, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), que é o órgão executor das diretrizes ambientais nacionais, além dos órgãos 

seccionais estaduais e municipais, que possuem função executiva subsidiária. Apesar de ter sido 

criado em 1981, o regulamento do SISNAMA foi efetivado somente com o Decreto 99.274, de 

06 de junho de 1990, dois anos após a promulgação da Constituição Federal. 

Portanto, dentro da estrutura prevista pelo SISNAMA, fica sendo o MMA responsável 

pela assessoria na criação de leis ambientais incluindo, portanto, a regulação das questões sobre 

EA que emanam do gabinete da presidência por meio de leis e programas, como aqueles que 

analisamos neste trabalho.  

 

3.1.1. A questão ambiental na Constituição Federal de 1988 

 

Outro importante marco para o Brasil no que tange à regulação, bem como à história 

escrita do meio ambiente é a Constituição Federal de 1988, sétima na história do Brasil 

promulgada em 5 de outubro após mais de 20 meses de Assembleia Constituinte, configurando, 

para o historiador Marco Antônio Villa (2011. p. 68), a transição entre a ditadura e a democracia 

em nosso país. Neste documento o meio ambiente foi elevado à categoria de direito 

fundamental. 

A Constituição Federal é a base jurídico-política do Estado de Direito. Transcende, deste 

modo, o sentido meramente jurídico e conceitual para tratar preceitos políticos, sociológicos e 

filosóficos, demonstrando de forma mais clara à sociedade que princípios devem orientar o 

modo de vida em sociedade. 

O meio ambiente anteriormente mencionado em normas de caráter infraconstitucional 

passa, a partir da Constituição Federal de 1988, à categoria de bem tutelado juridicamente. 

Como coloca José Afonso da Silva (2004, p. 46), “a Constituição de 1988 foi, portanto, a 

primeira a tratar deliberadamente da questão ambiental”, trazendo explícitos alguns 

mecanismos para sua proteção e controle pontuando, inclusive, a tão necessária temática da EA 

como dever do Poder Público e indicando, ainda, a necessidade de conscientização dos cidadãos 

brasileiros a respeito desta área do conhecimento. 

Apresentando em seu Capítulo VI, Art. 225 o meio ambiente como direito 

constitucional, aqui posto como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
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de vida, porquanto esteja ecologicamente equilibrado, a Carta Magna impõe ao poder público 

e à coletividade os deveres de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

A interpretação do artigo 225 da Constituição Federal brasileira não é óbvia, pois tem 

gerado mais de uma interpretação para os operadores do direito desde sua escrita, tendo em 

vista que comporta em seu texto mais de um entendimento. Ali se encontram encartadas pelo 

menos três concepções sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado: a) um direito, 

conforme anteriormente explicitado; b) um bem de uso comum, visto que se compreende sua 

função atual e sua função para as futuras gerações; c) um dever do Poder Público e da 

coletividade (MARTINS, 2007, p. 21). 

O primeiro parágrafo desse artigo, em seu inciso VI, de forma inédita no ordenamento 

jurídico brasileiro, tange o tema de nossa pesquisa ao declarar como dever estatal a promoção 

da “educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente;” (BRASIL, 1988). Contraditório o fato de que a própria 

previsão constitucional coloca o meio ambiente em caráter dúplice: direito e dever. Veja-se, 

portanto, que o art. 225 se inicia com “Todos têm direito” e, logo após, impõe ao “Poder Público 

e à coletividade o dever” de cuidar, proteger e promover o meio ambiente (DOZZA, 2016, p. 

86). 

Consideramos que neste excerto do texto constitucional está o embrião da Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) brasileira, documento publicado aproximadamente 

uma década após, em reforço ao direito constitucional difuso5 proferido na Constituição, em 

reconhecimento às preocupações ambientais crescentes na última metade do século XX, 

oriundas do crescimento da sociedade de risco e de seus avanços disassociados de maiores 

preocupações sociais (Ibid., p. 96). 

O que se verifica nos anos posteriores é a evolução legislativa no sentido de criar e 

estruturar órgãos de controle e assessoria para a questão ambiental o que incluiria ações e 

normativas para a estruturação de um sistema nacional de educação ambiental. 

Nota-se, ainda que, a partir da escrita de um avançado e extenso texto constitucional é 

que se desenvolveu de forma mais refinada uma legislação infraconstitucional no que diz 

respeito à EA que tenta, por um lado, reconhecer e compatibilizar as necessidades de 

                                                           
5 De acordo com o dicionário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o termo direitos difusos 
refere-se aos direitos indivisíveis, àqueles em que não é possível identificar o autor ou o indivíduo beneficiado. 
Assim, a satisfação de um sujeito implica a satisfação de todos. Tais direitos são identificados pela pluralidade de 
sujeitos e indivisibilidade de seu objeto, de modo que não se possa determinar um ou alguns sujeitos com a 
exclusão dos demais, como por exemplo, o direito à proteção do meio ambiente e, do patrimônio histórico e 
cultural. (TJDFT, 2017). 
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preservação ambiental e de educação ambiental aos obstáculos que se impõem do outro lado: a 

necessidade de crescimento econômico expresso pelo desenvolvimento tecnológico e 

industrial, além do fenômeno neoliberal da globalização por nós enfrentado. 

 

3.1.2. A fundação do IBAMA e ICMBio 

 

Em 1989 ocorreu a fundação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA pela Lei nº. 7.735, no governo Sarney, em um contexto onde 

ocorriam debates sobre mudanças climáticas e muito se questionava acerca da situação da 

Amazônia brasileira. Este órgão visava, em primeiro plano, coibir os ilícitos ambientais que 

ocorriam muito livremente em solo nacional, conforme se extrai do Art. 2º desta normativa: 

 
Art. 2o É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito 
público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio 
Ambiente, com a finalidade de: 
I - exercer o poder de polícia ambiental; 
II - executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições 
federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à 
autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle 
ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e 
III - executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a 
legislação ambiental vigente. (BRASIL, 1989). 

 

Verifica-se, portanto, que o IBAMA, como órgão executor do SISNAMA, não possuía, 

de forma precípua, a função de executar ações de educação ambiental, voltando-se ao 

licenciamento de atividades potencialmente poluidoras e a ações na defesa do patrimônio 

natural do país. 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio foi criado 

posteriormente ao IBAMA, no ano de 2007, com atribuições paralelas àquelas do IBAMA, 

relacionadas à gestão de unidades de conservação de amplitude federal como Parques e 

Florestas Nacionais. Se faz necessário destacar que este novo órgão possuiu designação 

expressa para atuar frente à Educação Ambiental em seu Art. 1º, inciso III, que fixa como 

finalidade deste órgão “fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e 

conservação da biodiversidade e de educação ambiental.” (BRASIL, 2007, grifo nosso) 

Em 1990, o Decreto 99.274 regulamentou a Política Nacional do Meio Ambiente - 

PNMA, provocando o surgimento de nova discussão sobre a educação ambiental, que aqui 

aparece como um dever do Poder Público, o qual deveria “VII - orientar a educação, em 

todos os níveis, para a participação ativa do cidadão e da comunidade na defesa do meio 
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ambiente, cuidando para que os currículos escolares das diversas matérias obrigatórias 

contemplem o estudo da ecologia.” 

Note-se que este texto não faz menção ao termo educação ambiental, remetendo 

somente à necessidade do estudo da ecologia como forma de educar para garantir a qualidade 

ambiental, restringindo todo o conteúdo ambiental a uma única disciplina relacionada ao 

currículo de biologia; como se apenas este tipo de conteúdo fosse suficiente para arrematar esta 

intenção preservacionista. Tal opção textual demonstra forte favoritismo por uma EA 

conservadora, prescritiva e biologicista; caracterizando-se por ser portadora de uma concepção 

reducionista e fragmentada da crise ambiental voltada à guarda e à defesa dos recursos naturais, 

que traduzimos especificamente como fauna e flora, dissociando as dimensões políticas e 

sociais dos problemas ambientais. A EA, denominada apenas de educação, é colocada como 

ferramenta de defesa da comunidade para com o patrimônio natural, excluindo o cidadão deste 

continuum ambiental, mas colocando-o como o sujeito responsável por sua efetivação. 

Outro relevante ponto a ser salientado é que, mesmo que o texto legal fale em educação 

em todos os níveis, não existem quaisquer definições para uma atuação do Ministério da 

Educação no texto da PNMA. O decreto refere-se somente às funções do Ministério do Meio 

Ambiente e de outros órgãos da estrutura do SISNAMA, a qual não contempla tal ministério. 

Conforme discussão proposta por Lima (2011, p. 130), entre os anos de 1990 e 1993, 

em ação dos governos Collor e Itamar Franco mirando, aparentemente, o protagonismo do 

Brasil na Conferência Rio 1992 e a busca por confiança dos países interessados em financiar 

seu programa econômico, criou-se o Ministério do Meio Ambiente, órgão que possui um amplo 

rol de atuações que vão desde a fiscalização ambiental à atuação frente à definição de políticas 

ambientais em âmbito federal e assessoria à presidência da república para tais assuntos. 

De modo quase sincrônico, portanto, ocorreu a fundação do MMA e a formulação da 

PNMA, pela Lei nº. 8.490/1992, que promoveu uma reforma dos Ministérios federais e 

reorganização da Presidência da República que incluía as definições sobre a existência do 

MMA. Esta normativa, em seu Art. 14, inciso XVII, criou o Ministério do Meio Ambiente, com 

as premissas legais de: a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações relativas 

ao meio ambiente; b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente; c) 

preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis e d) implementação 

de acordos internacionais na área ambiental. 

Seguidamente houve a promulgação da Lei nº. 8.746/1993 que, mediante 

transformação, renomeou este ministério para Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia 

Legal, adicionando ainda, como sua prerrogativa a “c. articulação e coordenação das ações da 
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política integrada para a Amazônia Legal, visando à melhoria da qualidade de vida das 

populações amazônicas”. Esta mesma Lei, em seu Art. 19, inciso XVI, modificou a estrutura 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, incrementando de forma mínima suas 

atribuições. 

Para Loureiro (2004, p.79) a discussão ambiental surge no Brasil forçosamente, posto 

que fora introduzida sem efetiva participação social, mas por efeito de pressões internacionais, 

em um contexto onde o regime político militar era dominante, do que decorrem também 

diversas dificuldades de consolidação de grupos socialmente engajados ao tema como 

intelectuais, estudantes universitários e ambientalistas pertencentes a grupos independentes, 

certamente alheios às esferas de governo.  

Consideramos ideal que o processo de efetivação de uma política de EA fosse aberto e 

participativo ao mesmo tempo em que estabelecesse critérios e procedimentos formais para tais 

contribuições, que preferencialmente contemplasse as camadas populares - os ribeirinhos, os 

trabalhadores rurais, os preservacionistas por excelência - os educadores, bem como o MEC, 

por meio de representantes e gestores do órgão educador federal. 

Em acordo com Janke (2012, p. 97) em um momento de desenvolvimento dos governos 

capitalistas, especialmente o brasileiro, a redação de uma lei que regulamentou a PNEA se deu 

por força do esverdeamento dos governos por ação forçosa de organismos internacionais, pela 

introdução do conceito de desenvolvimento sustentável - este vinculado à manutenção do 

modelo econômico capitalista, possibilitando a manutenção do sistema voltado à geração de 

capital - em oposição àqueles que defendem uma educação ambiental crítica, em favor da 

transformação ou da releitura do modelo econômico dentro do conceito de sustentabilidade. 

Esta motivação pouco orgânica para a criação do órgão ambiental e para a redação de 

leis que sustentem uma perspectiva protetiva demonstra que a questão ambiental firmou-se em 

nosso país em processo gradual, marcado por pressões externas dos países centrais, pela 

ocorrência de eventos internacionais e por cobranças pontuais de organismos de representação 

também internacional como ONU e UNESCO. É necessário destacar que a legislação ambiental 

brasileira não é fruto de uma evolução política atenta às necessidades de conservação. O 

processo foi marcado pela influência das políticas de órgãos internacionais comprometidos com 

as propostas neoliberais internacionais advindas de organizações como FMI, BID e PNUD, 

além dos demais citados (LOUREIRO; TORRES, 2014, p. 120). 
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3.1.3. A Política Nacional de Educação Ambiental e o surgimento de uma 

perspectiva pró-ativa sobre a questão ambiental  

 

O termo “educação ambiental” somente passou a constar dos registros legais brasileiros 

nove anos após a regulamentação da Política Nacional de Meio ambiente, pela promulgação da 

Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, em 1999, que não modifica, mas agrega 

complementações à LDB. Importa esclarecer que o termo já constava nos textos oficiais 

redigidos desde 1993 como prévia da Lei que se buscava aprovar. 

Esta normativa representa o texto de maior influência sobre EA em âmbito nacional, 

associando à parte organizacional da estrutura dos órgãos operadores a questões teóricas sobre 

EA, sendo referência para outros países nos quesitos ordenamento e especificidade de escrita, 

posicionando-se acima das determinações educacionais do próprio Ministério da Educação. 

Compreendemos, portanto, que é de alta relevância social e acadêmica estudar e discutir os 

preceitos constantes desta Lei, considerando que tão somente esta premissa poderia justificar a 

execução desta pesquisa. 

Tamaio (2009, p. 15) dissertando sobre a operacionalização da PNEA no governo Lula 

entre os anos de 2003 e 2006 afirma que este instrumento representa parte de um processo 

histórico de construção e institucionalização da EA nas políticas de Estado e na sociedade 

brasileira, onde gestores com múltiplas formações e diferentes identidades atuaram no processo 

de concepção de uma política voltada ao enfrentamento dos desafios da EA em âmbito federal. 

A PNEA foi sancionada por Fernando Henrique Cardoso e originou-se de um Projeto 

de Lei proposto pelo Deputado Federal Fábio Feldman no ano de 1993. O ideal desse projeto 

estava em atender os direitos e deveres sobre EA encartados no Artigo 225 da Constituição 

Federal do Brasil, de 1988. 

Ainda nesse período, em 1994, é criado o Programa Nacional de Educação Ambiental 

(ProNEA), recomendado desde a Conferência de Estocolmo e que se institucionaliza mediante 

a criação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), pela Lei 9.795 apenas em 1999. 

A partir da PNEA, a EA passou a ser configurada como componente essencial e permanente da 

educação nacional (SOTERO; SORRENTINO, 2007). 

É conforme orientação da Lei nº. 9795/1999, após regulamentação dada pelo Decreto 

4.281/2002, que a EA torna-se tarefa do MMA - Departamento de Educação Ambiental - em 

sua esfera não-formal, e do MEC - Coordenação Geral de Educação Ambiental - em âmbito 

formal. Está neste fato a definição do objeto deste estudo: a dupla origem para as normativas 

sobre EA no Brasil, que é tarefa não de um, mas de dois órgãos do governo federal com linhas 
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de atuação bastante distintas: o Ministério do Meio Ambiente se volta para a EA em espaços 

não-formais, enquanto que o Ministério da Educação se configura como o responsável por 

pensar a EA no âmbito do formal, especialmente no ensino básico: diferenças cruciais que 

discutiremos adiante. 

Assim, como forma de demonstrar uma evolução no pensamento sobre a EA no Brasil, 

a PNEA, em Sessão I, Capítulo II, trata das atividades que devem ser realizadas pelos órgãos e 

agentes sociais para o desenvolvimento da EA, em sua perspectiva formal e não-formal, 

reconhecendo a necessidade de tratar de forma bivalente a abordagem para este tipo de ensino: 

 
Art. 8º - As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem 
ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes 
linhas de atuação inter-relacionadas: 
I - capacitação de recursos humanos; 
II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; 
III - produção e divulgação de material educativo; 
IV - acompanhamento e avaliação. (BRASIL, 1999). 

 

Na Sessão II são apresentadas as características da inserção da EA nos currículos 

escolares, na estrutura do ensino formal. Aqui verifica-se um trecho passível de extensa 

discussão, que faremos posteriormente, posto que as atribuições para ensino formal e não-

formal pertencem a dois órgãos distintos do governo federal: 

 
Art. 9º - Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no 
âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: 
I - educação básica: 
a) educação infantil; 
b) ensino fundamental e 
c) ensino médio; 
II - educação superior; 
III - educação especial; 
IV - educação profissional; 
V - educação de jovens e adultos. (BRASIL, 1999). 

 

A Sessão III estabelece as características da EA voltadas ao ensino não-formal, 

remetendo às responsabilidades que se direcionam ao governo federal, com essencial 

participação do Ministério do Meio Ambiente. Apesar disso, o texto legal não se furta a cobrar 

as responsabilidades pela EA dos membros da sociedade civil, como as redes de televisão e 

rádio, as empresas privadas e as organizações não-governamentais: 

 
Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à 
sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 
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Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, 
incentivará: 
I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, 
de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados 
ao meio ambiente; 
II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-
governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à 
educação ambiental não-formal; 
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas 
de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações 
não-governamentais; 
IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação; 
V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de 
conservação; 
VI - a sensibilização ambiental dos agricultores; 
VII - o ecoturismo. (BRASIL, 1999). 

 

Sobre este tema, procurando desvelar o caráter contraditório da implantação deste 

marco legal, JANKE (2012, p. 55) indica que há uma forte perspectiva transformadora na 

temática educativa ambiental, tornando a mesma contraditória como política de estado, já que 

carrega em seu interior toda a disputa por esse espaço educativo e toda a possibilidade de 

transformação que essa disputa possibilita. Deste modo, a construção de uma política pública 

com essa temática se faz em um contexto de disputas sociais e políticas que circundam todo o 

processo de criação do texto da lei.  

Nos anos 2000 houve no Brasil um grande aumento de publicações no âmbito da EA, 

muito em reflexo à ocorrência da Eco 92 e do surgimento da PNEA, resultando no avanço 

acadêmico que se construiu após tal ocorrência. Vários livros foram lançados, dos quais 

destacamos Educação Ambiental Brasileira, de diversos autores, sob organização do Governo 

Federal. Esta obra, encabeçada por membros do MMA, integrantes do CNMA e diversos 

intelectuais, já demonstra uma confluência do pensamento ambiental em um sentido 

referenciado às questões da sociedade, apresentando-se gradativamente menos relacionado à 

ecologia e mais ocupado com a difusão do saber ambiental. 

De acordo com Leff (2001) o saber ambiental é o resultado de uma profunda discussão 

conceitual sobre o ambiente, que se firma cada dia mais como uma nova mentalidade inscrita 

nas concepções de mundo, de sustentabilidade e democracia. Os marcos da construção desse 

novo saber configuram os princípios do movimento ambientalista e o seu crescimento. 

Enquanto construção histórica, também advém de um processo gradativo dentro do qual parte 

da humanidade despertou e passou a refletir sobre a problemática do uso dos recursos naturais. 

Como reflexo desse novo modo de pensar que se apresentava inclusive no Brasil, 

diversos países começaram a laborar sua legislação ambiental e, consequentemente, surgiram 
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documentos que se voltavam à discussão da necessidade formativa de cidadãos para atuarem 

frente aos problemas ambientais, cada vez mais presentes em nosso cotidiano. 

Entende-se que seria importante que este instrumento legal contemplasse a questão da 

formação de professores para o ensino de EA, visando seu aprimoramento e a orientação para 

práticas interdisciplinares. Entretanto, há nas universidades brasileiras grande carência de 

atenção para a formação de professores que compreendam a EA de forma ampla e 

contextualizada, não só no campo da crítica, mas também pensando nas questõs constitutivas 

das relações sociais. 

Ao contrário, temos uma habitual repetição de conteúdos pautados sob a ótica 

preservacionista, que enfoca discursos mais superficiais sobre a questão ambiental, colocando 

de fora da discussão as relações humanas e políticas no processo de tomada de decisão sobre o 

meio ambiente local. São temas recorrentes, nessa perspectiva, discutir a respeito dos 

exemplares da fauna e flora que se encontram em extinção, mas de forma menos expressiva são 

discutidas a gênese de tais ocorrências. 

A PNEA ainda estabeleceu a existência de um Órgão Gestor, responsável pela 

coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental, para execução e orientação das 

ações em EA, cuja regulação deu-se em 2002, com a publicação do Decreto nº. 4281/02, 

originado no Poder Executivo durante o governo FHC, que regulamenta a lei 9795/99, 

estabelecendo as diretrizes de formação e função do Órgão Gestor, que fica a cargo dos 

Ministros do Meio Ambiente e da Educação cabendo a estes entes públicos, indicar as 

responsabilidades em seu próprio ministério. 

Conforme discussão sustentada por Janke: 

 
[...] no primeiro mandato do governo Lula, em 2003, os então Ministros do Meio 
Ambiente e da Educação determinaram o funcionamento articulado entre a Diretoria 
de Educação Ambiental (MMA), a Coordenação Geral de Educação Ambiental 
(MEC) e a instalação do Comitê Assessor do Órgão Gestor da PNEA, composto pelos 
representantes das entidades previstas pelo decreto. As reuniões deste Comitê Gestor 
foram iniciadas neste mesmo ano, em novembro, e tinham periodicidade semestral. 
(JANKE, 2012, p. 148). 

 

Consideramos, portanto, que a configuração política insurgente no primeiro governo 

Lula apresentou uma nova face da EA no Brasil, na qual, pela primeira vez, esta aproximou o 

órgão ambiental federal do órgão educacional na mesma esfera de poder. Naquele momento, 

houve uma requisição de membros do MMA para que a articulação intragovernamental fosse 

mantida em razão da necessidade de continuidade de práticas em EA relacionadas ao MEC e 

MMA. Sorrentino discute tal ocorrência, que culminou na manutenção de Marina Silva e 
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Fernando Haddad como ministros do meio ambiente e da educação respectivamente (BRASIL, 

2008, p. 249). 

Cabe aqui destacar dois artigos da Lei nº. 9.795, de 1999, que fazem referência ao 

caráter interdisciplinar e contextualizado (artigos 5º e 8º) da EA, a ser propagada como uma 

prática educativa articulada não somente aos conteúdos das diversas disciplinas escolares, mas 

também aos valores e necessidades sociais, individuais e coletivas, de forma contínua e 

permanente. Uma discussão aprofundada das características da PNEA será retomada no 

capítulo de análise. 

Nesta etapa, organizamos e analisamos as definições e orientações legais, provindas do 

MMA para o reconhecimento da necessidade, bem como para proposição e operacionalização 

da EA em território nacional. 

Localizamos as definições base, disponibilizadas pelo órgão ambiental federal, o MMA, 

que atua de modo regulador sobre o IBAMA e o ICMBio, derivação do IBAMA que configura 

uma autarquia em regime especial criada em agosto de 2007, pela Lei 11.516, estando vinculado 

ao Ministério do Meio Ambiente como mecanismo de conservação de áreas destinadas à 

preservação (denominadas Unidades de Conservação - UC), bases que nos permitirão, adiante, 

discutir as responsabilidades de cada um dos órgãos com responsabilidades perante a EA. 

 

3.1.4. O Ministério do Meio Ambiente como propositor e o Ministério da Educação 

como um provável executor da Educação Ambiental 

 

Uma das características que buscamos identificar nesta pesquisa é a natureza diversa 

dos dois órgãos ministeriais que regulam a EA no Brasil. De um lado temos o órgão educacional 

federal, cujas ações se refletem em diretrizes, orientações e projetos que referenciam práticas 

em sala de aula. Em outro lado temos o órgão ambiental, de caráter técnico, que não somente 

trabalha a ótica educativa, mas também planeja as agendas ambientais e realiza ações em EA 

no campo não-formal, através de fórums e conferências, mas que também possui poder para 

regular a EA praticada em sala de aula, por meio de seus decretos e programas publicados pelo 

gabinete da presidência da república. 

Importante esclarecer que estes órgãos possuem diferentes momentos formativos. O 

MEC foi criado em 1930 na forma do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, 

no governo de Getúlio Vargas, através do Decreto n.º 19.402/1930, tratando de assuntos 

referentes à educação e à saúde pública, contando com mínimas especificações de 

funcionamento. A partir da Constituição Federal de 1934, a educação passa a direito de todos, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11516.htm
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cuja responsabilidade seria atribuída aos poderes públicos, havendo ainda a previsão de um 

Plano Nacional de Educação (PNE). 

O nome Ministério da Educação e Cultura (MEC) entrou em vigência tão somente a 

partir da publicação da lei n.° 1.920/1953, no segundo governo Vargas, que criou o Ministério 

da Saúde e renomeou o órgão educacional, enfatizando sua responsabilidade sobre o ensino 

público e sobre o PNE. 

As principais áreas de competência do MEC incluem a execução da política nacional de 

educação, e a atuação integral para a promoção da educação, compreendendo o processo de 

formulação do plano nacional de educação, de políticas para a educação infantil e para os 

ensinos fundamental, médio, tecnológico e superior, contemplando ainda o ensino de jovens e 

adultos, a formulação de projetos educacionais, a pesquisa e extensão universitária e assistência 

financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos, além de outras 

responsabilidades (BRASIL, 2003). Cabe à Coordenação-Geral de Educação Ambiental 

operacionalizar as determinações contidas nos documentos oficiais sobre EA em âmbito 

federal, encaminhando projetos para que sejam aplicados nos diversos níveis escolares. Apesar 

de estar clara a responsabilidade jurídica do MEC para com a questão ambiental é com menor 

especificidade para a proposição de texto jurídico que o órgão atua, diferentemente do MMA, 

que conta com departamento específico para tratamento de ações e proposições neste tema. 

O MMA surge mais de trinta anos após com a denominação de Ministério do 

Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, em 15 de março de 1985, no governo de José 

Sarney, através do Decreto nº. 91.145. Dentre suas atribuições estavam o desenvolvimento da 

PNMA, programas para a Amazônia Legal e ações de preservação, conservação e uso 

sustentável de ecossistemas, biodiversidade e florestas. Neste contexto houve a definição de 

uma área específica para a criação de estratégias para a melhoria da qualidade ambiental e o 

uso sustentável dos recursos naturais (BRASIL, 1985). 

A partir deste texto, o CONAMA, criado na PNMA de 1981 passou a integrar a estrutura 

do MMA, possuindo caráter consultivo e deliberativo sobre as políticas do meio ambiente. 

Entretanto a organização e funcionamento do órgão não são definidas por este instrumento. Tais 

determinações foram posteriormente previstas através dos sequentes regimentos internos do 

ministério. 

Para Tamaio (2007, p. 36-37) há duas concepções diferentes e claras sobre a discussão 

ambiental nos órgãos governamentais federais. De um lado, representada pelo MMA e pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário há uma concepção ambiental complexa e 

multirreferencial, buscando garantir a manutenção dos sistemas ecológicos e, de outro lado, há 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sarney
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sarney
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural


72 

uma visão oriunda dos Ministérios da Fazenda, de Minas e Energia, da Agricultura e de 

Comércio Exterior voltada para o crescimento econômico e orientado pela lógica capitalista, 

em oposição à primeira. 

O MMA aparece com maior especificidade no organograma do governo federal em 

1992, após ampla reforma dos ministérios, passando a tratar somente da questão ambiental, 

responsabilizando-se pelas seguintes ações: 

 
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações relativas ao meio 
ambiente; 
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente; 
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis; 
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental. (BRASIL, 1992). 

 

O órgão passa, portanto, à condição de assessor da presidência da república na criação 

de leis ambientais incluindo a regulação das questões sobre EA que emanam do gabinete da 

presidência por meio de leis e programas, como aqueles que analisamos neste trabalho.  

Atualmente o organograma do MMA é definido pelo Decreto nº. 8.975 de 2017, que 

apresenta o Departamento de EA, vinculado à Secretaria de Articulação Institucional e 

Cidadania Ambiental. 

 
Art. 31.  Ao Departamento de Educação Ambiental compete: 
I - coordenar, acompanhar e avaliar a implementação da Política Nacional de 
Educação Ambiental; 
II - subsidiar, elaborar, coordenar e implementar programas, estratégias, iniciativas e 
ações que promovam a construção de valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências destinadas à conservação do meio ambiente e ao enfrentamento das 
problemáticas socioambientais; 
III - articular, desenvolver e coordenar ações relacionadas à formação e à capacitação 
no âmbito do Sisnama; 
IV - coordenar, em conjunto com o Ministério da Educação, a organização da 
Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente; 
V - articular a integração intra e intergovernamental de ações direcionadas à 
implementação das políticas públicas de educação ambiental; 
VI - apoiar e elaborar estudos e projetos sobre métodos, plataformas, instrumentos e 
ações relacionados à educação ambiental; e 
VII - formular e apoiar estratégias e mecanismos de fortalecimento da participação da 
sociedade e do controle social nos espaços colegiados relacionados ao meio 
ambiente. (BRASIL, 2017). 

 

O desenvolvimento dos dois órgãos federais em relação à EA deu-se, portanto, de modo 

paralelo e não cooperativamente, tendo perdurado neste formato até o ano de 1999 quando, de 

forma específica, determinou-se a união da Diretoria de EA do MMA e a Coordenação-Geral 

de EA do MEC para a formação do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, 

criado com a regulamentação da Lei nº. 9.795/1999 em 2002 (TAMAIO, 2007, p. 58). 
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Entretanto, mesmo após essa união as designações para formular mecanismos legais e 

coordenar ações para a capacitação têm demonstrado que o órgão ambiental, possui maiores 

especificidades para a proposição jurídica, inclusive com a formulação do ProNEA nos anos 

seguintes, diferenciando-se do órgão educacional que possui atribuições de caráter 

majoritariamente executivo, no campo do ensino formal. 

 

3.2. Análise dos instrumentos legais sobre EA em nível federal e sua dupla origem: 

aproximações, dissonâncias e discordâncias 

 

Neste item realizaremos a análise documental do material selecionado, conforme o que 

se apresentou no capítulo metodológico desta pesquisa: os documentos oficiais publicados pelo 

Governo Federal nos últimos trinta e seis anos, produzidos através e para o MEC ou MMA, 

com vistas à regulação e ao planejamento em EA.  

A partir daquilo que se delineou no capítulo teórico-medológico buscamos identificar 

convergências e divergências no corpus textual quanto aos conceitos adotados pelos diferentes 

órgãos - conceitos do que sejam EA, meio ambiente e outros que consideramos relevantes para 

a temática ambiental. Analisamos ainda os procedimentos adotados para permitir as práticas ou 

a propagação da EA. Em um terceiro momento foram analisados os princípios constantes no 

discurso do documento de referência, ou mesmo os objetivos destes procedimentos ou das ações 

de EA propostas. Finalmente procuramos identificar em cada texto oficial a abordagem ou o 

estilo de pensamento em EA que se encontra nos textos analisados. As categorias de análise 

foram, portanto, criadas a priori. 

A técnica organiza-se a partir de três etapas básicas: a pré-análise, momento de 

organização do material onde ocorre o primeiro contato com os documentos e se formulam a 

hipótese e os objetivos; a exploração do material, onde se definiram as unidades de registro 

dentro das quais analisamos as convergências e divergências textuais de forma sistemática e a 

última fase corresponde à inferência e à interpretação crítica dos textos, onde buscou-se a 

significação dos dados obtidos e o relacionamento destes com a base teórica adotada (BARDIN, 

2011, p. 125-130). 

 

 

 

 

 



74 

Figura 2: Roteiro adotado para análise de conteúdo 

 
Fonte: Adaptado de Bardin (2011, p. 125-130). 

 

O quadro 5 abaixo apresenta os documentos oficiais analisados e que categorias 

puderam ser identificadas no contéudo de cada documento. É necessário esclarecer que alguns 

documentos não comportam todas as categorias discutidas, fato especificamente notável nos 

decretos reguladores: textos pouco conceituais. Por este motivo, a análise de tais categorias 

apresenta pequenas diferenças analíticas entre os documentos “leis”, “decretos” e “programas”, 

até mesmo por efeito das diferenças de construção textual, sendo os dispositivos legais mais 

objetivos e os documentos do tipo “programa”, “parâmetros” e “diretrizes” mais subjetivos, 

permitindo uma maior amplitude na discussão dos conceitos expressos e em sua interpretação 

crítica. 

 
Quadro 5: Documento analisados e categorias possíveis nos mesmos 

DOCUMENTO CATEGORIAS ANALISADAS 

PCN: EF Conceito, princípios, procedimentos, objetivos e abordagem. 

PCN: EM Princípios, procedimentos e abordagem.  

DCNEB Conceito, procedimentos e abordagem. 

DCNEA Princípios, objetivos e abordagem. 

OCEM Objetivos e abordagem. 

LDB Procedimentos e princípios. 

PNE Princípios/diretrizes, objetivos, conceito e abordagem. 

PNMA Conceito, procedimentos, princípios, objetivos e abordagem. 

Decretos da PNMA Procedimentos, objetivos e abordagem. 

PNEA Conceito, procedimentos, princípios, objetivos e abordagem. 

Decretos da PNEA Abordagem. 

ProNEA Conceito, procedimentos, princípios, objetivos e abordagem. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pré-análise Exploração Interpretação
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O objetivo da etapa de análise é compreender, através da realização de contrastes entre 

os documentos oficiais, a ocorrência do diálogo entre as políticas públicas em EA, existentes 

em âmbito federal, oriundas do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação. 

Para tal, a hipótese que se delineia nesta dissertação é a de que: como MEC e MMA são 

dois órgãos federais, hierarquicamente semelhantes, produtores e operadores de documentos 

oficiais pertencentes a um mesmo ordenamento jurídico, seus textos deveriam se assemelhar, 

ou convergir para práticas em EA que se somem ou se complementem, culminando na 

efetivação de ações para o cumprimento da Lei da Política Nacional de EA. 

 

3.2.1 Os documentos oficiais do MMA 

 

3.2.1.1 Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA 

  

A Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº. 9795/1999 é o 

primeiro documento oficial que nos propomos a analisar, visto que nele constam as bases para 

a compreensão do que seja EA, formas de atuação e financiamento. Do mesmo modo, são 

tecidas neste texto considerações acerca das responsabilidades governamentais e dos cidadãos 

brasileiros, para a coisa natural. 

Não nos deteremos aqui a esclarecer e pormenorizar o processo de escrita e publicação 

deste instrumento legal, visto que este tema já foi explorado por outros autores brasileiros, dos 

quais destacamos João Paulo Sotero, analista ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, e 

Marcos Sorrentino, ex-diretor de EA do MMA entre os anos de 2003 e 20086, além dos textos 

reunidos pelo Ministério do Meio Ambiente7 em publicação específica. 

Contudo, é importante ressaltar que esta Lei foi de difícil aprovação e que seu texto já 

havia sido tramitado junto à Câmara Federal e ao Senado como projeto de lei seis anos antes, 

tendo sofrido importantes mudanças no processo de reescrita. Ao final do período de discussões 

a lei foi aprovada em 1999 com um veto a um dos principais artigos deste dispositivo legal: o 

Art. 18 que destinava à ações de EA “até 20% dos recursos arrecadados em função de multas 

decorrentes do descumprimento da legislação ambiental” (SOTERO; SORRENTINO, 2007, p. 

8-9). Assim o órgão ambiental federal perdeu sua principal via de financiamento para execução 

de ações previstas na PNEA, que seria a arrecadação provinda da aplicação de autos de infração 

                                                           
6 A Educação Ambiental como Política Pública: Reflexões sobre seu Financiamento. 
7 Os diferentes matizes da Educação Ambiental no Brasil 1997-2007. 
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pelo IBAMA a cidadãos ou empresas que cometessem crimes contra o meio ambiente. A Lei 

da PNEA foi aprovada no período de vigência do governo Fernando Henrique Cardoso, sem 

maiores definições sobre como seriam levantados subsídios para sua implantação. 

Quanto ao conceito de EA apresentado no primeiro artigo do dispositivo legal, esta é 

entendida como “processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade.” (BRASIL, 1999, p. 1). Verificamos, de plano, uma necessidade expressa de 

envolver a população para a conservação ecológica, apresentando, ainda, uma visão 

reducionista da questão ambiental, atenta especialmente aos componentes vivos dessa rede 

interrelacional, omitindo, e eventualmente negando, o componente político-social defendido 

pela tendência crítica de EA que sustentamos. 

No art. 2º, a EA é ainda conceituada como componente essencial e permanente da 

educação nacional, em caráter formal e não-formal. 

O art. 4º do mesmo dispositivo apresenta outros princípios básicos da EA, dos quais 

destacamos o enfoque holístico e participativo, a interdependência entre o meio natural e a 

estrutura socioeconômica da sociedade. Entretanto há um retorno ao enfoque da 

sustentabilidade, colocando em evidência seu interesse na compatibilização entre a produção 

industrial e a conservação dos recursos naturais. 

A defesa desta visão de que a sustentabilidade seja algo de fácil obtenção se demonstra 

ingênua, pois busca conduzir o leitor da PNEA à crença de que tal realidade seria possível. Não 

são discutidos, de forma mínima, os processos produtivos que dilapidam o patrimônio natural 

que se forma a longo prazo, como por exemplo os recursos minerais e as coleções hídricas. O 

uso indiscriminado destes recursos somado à mudança abrupta da paisagem, inegavelmente 

conduzem à depleção da natureza e, desta forma, os processos que dependem da poluição da 

água e da remoção de materiais formados no tempo geológico para produzir riquezas são, em 

sua concepção, insustentáveis, predatórios e visam somente o lucro imediato por aquele que 

detem a capacidade de o produzir e processar. 

Quanto aos procedimentos a serem adotados, a PNEA prevê, no art. 5º, a capacitação 

de recursos humanos quando forem desenvolvidas atividades de EA. Essa capacitação deve-se 

voltar à implantação da dimensão ambiental na formação e também deve estar focada na 

atualização dos educadores em todos os níveis de ensino e nas diversas profissões. Nesse ponto 

vemos que a formação continuada de educadores aparece como premissa procedimental, visto 

que engloba todos os níveis de ensino e, por conseguinte, tange os professores de tais esferas. 
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Sobre esse mesmo tema, o art. 8º lista como atividades vinculadas à PNEA, além da 

capacitação, o desenvolvimento de estudos que visem a incorporação da dimensão ambiental 

nas diversas modalidades de ensino, a execução de pesquisas e experimentações (inciso II), a 

produção e divulgação de material educativo (inciso III) e o acompanhamento e avaliação 

(inciso IV). A própria busca de alternativas metodológicas para capacitação de educadores 

também é colocada como procedimento necessário, também contido no PIEA desde 1975. 

Em relação aos princípios, retornamos ao art. 1º para verificar que o objetivo de 

conservar o meio ambiente para a sadia qualidade de vida é colocado como conceito da própria 

EA. Aparece ainda a referência ao princípio da sustentabilidade, sem, entretanto, que o 

legislador esclareça qual conceito de sustentabilidade é adotado. Por se tratar de texto de lei, 

seria algo incomum o aparecimento de tal explanação, entretanto, analisando o conteúdo do 

documento, torna-se possível inferir que o texto se orienta por uma perspectiva de conservação 

dos recursos naturais compatível com a lógica produtivista, objetivando e sustentando o 

crescimento econômico do país como justificativa absoluta para o uso dos recursos naturais. 

No art. 5º são apresentados como objetivos o desenvolvimento de uma compreensão 

integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, além da já afirmada 

democratização das informações ambientais. Não ficam expressas as formas de realização desta 

agenda, até mesmo pelo caráter objetivo de lei; entretanto entendemos que tal determinação 

sem o amparo de uma explícita forma de ação, torna o texto inócuo. 

Aparece ainda, com relevo, o objetivo de estimular e fortalecer uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental, demonstrando uma certa inclinação pela defesa da 

emancipação dos indivíduos, momento em que nos questionamos de que crítica fala-se, pois, 

ao passo em que se defende uma mudança social, o documento apresenta também certa 

limitação conceitual sobre a temática EA, que atende aos interesses do antropocentrismo e do 

conservacionismo clássicos. Fato que corrobora para tal interpretação é a presença do termo 

sustentabilidade, e variações deste, em três momentos no texto, sendo em duas ocasiões 

associado à interdependência dos meios natural e socioeconômico e, na terceira vez, 

relacionado à questão da justiça social, configurando uma divergência no corpo do próprio texto 

da Lei da PNEA, posto que indica uma possibilidade dupla de compreensão do significado de 

sustentabilidade adotado. 

Compreendemos, portanto, que, não se trata da crítica que deriva da perspectiva crítica 

apresentada em nosso trabalho, mas uma crítica voltada para necessidade de manutenção dos 

sistemas biológicos, não relacionada à discussão da perspectiva sócio-cultural e emancipatória 
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do meio ambiente, que busca integrar as particularidades políticas aos elementos biológicos 

envolvidos na discussão ambiental. 

São objetivos constantes na Lei da PNEA “o estímulo”, “o fomento” e “o 

fortalecimento” para a construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, avocando 

uma necessária justiça social que se reflita no campo ambiental, excerto bastante compatível 

com as premissas delineadas pelo arcabouço teórico da EA crítica. 

Surge ainda como objetivo deste dispositivo legal, o desenvolvimento de uma 

compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 

aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos.  

Quanto à abordagem dos processos de EA, este dispositivo legal envolve em suas 

ações, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e organizações não-

governamentais com atuação em EA. São apresentados, ainda, os profissionais aptos a 

participar da gestão ambiental, bem como aqueles aptos a especializar pessoas na área de meio 

ambiente, pesquisar as demandas e problemas ambientais e as atender com soluções para os 

diversos segmentos da sociedade. Verifica-se que são contemplados temas como a formação de 

professores para a EA, bem como se discorre sobre a necessidade da pesquisa acadêmica, com 

o intuito de compreender as demandas e os problemas da sociedade na temática ambiental, 

referindo-se a uma abordagem híbrida entre as perspectivas crítica e conservadora. 

Voltando-se a um caráter interdisciplinar, de modo semelhante ao que se encontra no 

texto dos PCN, a Lei que regulamenta a PNEA prevê o apoio a iniciativas e experiências locais 

e regionais, demonstrando ser relevante a participação popular na preservação ambiental, 

salientando a importância da disseminação de informações e práticas educativas, justificando a 

discussão de que os meios de comunicação de massa devem incorporar a dimensão ambiental 

em sua programação. 

É também com a justificativa da interdisciplinaridade que a Lei determina que a EA não 

deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino (§1º, Art. 10), facultando 

a existência de disciplina específica em cursos de pós-graduação (§2). Compreende-se que a 

EA, por ser multifacetada e complexa, deve ser uma temática a constar em diversas disciplinas, 

no entanto pode-se afirmar que as práticas em EA em âmbito escolar ainda estão muito aquém 

daquilo que se espera de uma perspectiva emancipatória, visto que os professores das redes de 

ensino não estão habituados a trabalhar tal tema e não foram formados na perspectiva 
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interdisciplinar, tampouco conhecem em amplitude os pressupostos da EA crítica, retornando 

comumente a uma perspectiva conservadora da prática em EA. Do mesmo modo, as práticas 

interdisciplinares não margeiam todo o processo de aprendizagem escolar, visto que ainda não 

foram instituídas na comunidade escolar como uma necessidade. 

Consta ainda na PNEA um artigo que versa a respeito da responsabilidade do MMA e 

do MEC em relação à consignação de recursos para a o cumprimento dos objetivos da PNEA, 

objetivando que estes órgãos devem funcionar em consonância, responsabilizando-se pelo 

cumprimento da agenda em EA nacional. 

Acerca da EA no Ensino Formal, a Seção II da Lei, referenciando-se nas instituições de 

ensino públicas e privadas, determina o desenvolvimento de práticas educativas integradas em 

todos os níveis e modalidades do ensino formal; contudo, faz uma ressalva que consideramos 

especial quando é explicitado que a EA não deve ser implantada como disciplina específica no 

currículo de ensino. 

Este ponto, questionado por muitos educadores, especialmente aqueles do ensino básico 

é bastante discutível. Uma das premissas da EA, para muitos autores, é que ela seja ofertada já 

nos primeiros anos de convívio escolar do aluno. Desta forma, se desejamos a criação de 

indivíduos capazes de compreender os problemas ambientais e de suas interconexões político-

sociais, por óbvio desejaríamos que houvesse uma disciplina específica para tratar tais questões. 

O que vemos, em uma realidade escolar que não foca, em nenhum momento, a realizar 

esclarecimentos sobre as questões ambientais pungentes, são alunos que confundem meio 

ambiente com ecologia, ou apenas como seres vivos ou como animais e plantas, que devem ser 

preservados por razão que desconhecem. A criação de uma disciplina específica no Ensino 

Básico, entendemos, poderia fragmentar mais a discussão ambiental e aumentaria ainda mais o 

currículo, que já consideramos suficientemente extenso. 

Assim, conteúdos muito necessários sobre a temática ambiental são colocados de lado 

nas escolas e nas universidades. Até mesmo os alunos do curso de Engenharia Ambiental de 

universidades de grande porte não possuem, em sua grade curricular, qualquer disciplina cujo 

nome específico seja EA, ou mesmo que se volte a discutir tais conceitos, conforme demonstrou 

Tonin (2015, p. 53), ao pesquisar o cenário da Universidade Estadual Paulista. 

A EA é abordada como direito e as responsabilidades por sua realização estão delegadas 

ao Poder Público, às instituições educativas, aos órgãos federais, estaduais e municipais 

integrantes do SISNAMA, aos meios de comunicação de massa e às empresas. Ao final, a 

própria sociedade é referenciada como responsável para a formação de valores e habilidades 
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que propiciem a atuação individual e coletiva para a solução de problemas ambientais, sendo 

parte fundamental do processo de disseminação deste tipo de conhecimento. 

Finalmente, a Lei também define a existência do Órgão Gestor da PNEA, coletivo 

relacionado à articulação, negociação e várias outras atividades referentes à operacionalização 

da EA no Brasil. Este órgão, como posteriormente se definiu através do decreto regulamentador 

da PNEA, se compõe de membros do MEC e do MMA, de modo a articular tanto as questões 

políticas quanto educacionais. 

 

3.2.1.2. Decreto regulamentador da PNEA 

 

O Decreto nº. 4281/02 foi publicado em julho de 2002, durante a presidência de 

Fernando Henrique Cardoso, como instrumento jurídico de regulamentação da Lei nº. 

9.795/1999, que institui a PNEA. 

Ainda que alguns autores considerem que este decreto representa a consolidação de um 

processo de inclusão da dimensão ambiental no campo educacional (GONZAGA, 2014, p. 113), 

é importante demonstrar que este documento, ao passo em que cria definições sobre a prática 

da EA em solo brasileiro, também se apresenta omisso em relação a alguns dados importantes 

desta matéria, que exporemos a seguir. 

No documento não são apresentados novos conceitos que pudéssemos explorar, 

restando analisar a abordagem do mesmo, pelo motivo de que o Decreto regulamentador da 

PNEA se relaciona à própria Lei, convergindo seu texto em relação à mesma, no sentido de 

regulamentar suas ações.  

O Decreto fixa a execução da PNEA aos órgãos e entidades integrantes do “SISNAMA, 

pelas instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos 

públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não 

governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade” 

(BRASIL, 2002). Logo, as definições postas nesse texto têm efeitos em todas as esferas 

administrativas, incluindo da nação aos municípios na necessária operacionalização da PNEA.  

É importante salientar, ainda, que não há uma definição a respeito das responsabilidades 

do MEC para a execução da PNEA, nesse discurso. O MEC não é um órgão integrante do 

SISNAMA e, portanto, sua representatividade no decreto regulamentador da PNEA apenas se 

apresenta encartada no tocante às instituições educacionais públicas, às quais são geridas por 

este ministério. 
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Uma das principais regulamentações apresentadas é a criação do Órgão Gestor da 

PNEA, um colegiado do qual participam representantes do MEC e do MMA no sentido de 

criação dos ProNEA e da decisão, direção e coordenação das atividades do Órgão Gestor (idem, 

2002, art. 2º, §3) com base na lei de origem, configurando uma primeira ação no sentido de 

compatibilizar ações do MEC e MMA. O órgão possui como atribuições a redação e efetivação 

dos ProNEA, e a direção de cada ministério possui a incumbência de indicar os representantes 

responsáveis pela gestão da EA no MEC e no MMA (idem, 2002, art. 2º, §1 e §3). 

Com base nestas definições, o Órgão Gestor responsabiliza-se por observar as 

deliberações do CONAMA e do CNE para estabelecer ações em EA, bem como para apoiar o 

processo de implementação da PNEA nas três esferas administrativas, podendo delegar 

competências às instâncias abaixo. 

O Órgão Gestor possui, ainda, em suas atribuições o dever de “sistematizar e divulgar 

as diretrizes nacionais definidas, garantindo o processo participativo;” todavia não se definem 

os meios de comunicação a serem recrutados para tal ação. Defende-se que um sistema 

atualizado de informações ambientais, a ser gerido pelo órgão formado entre MMA e MEC 

seria de extrema importância na divulgação tanto das ações quanto da agenda ambiental do país, 

especialmente na Era/sociedade da informação: sociedade cuja estrutura social foi construída 

em torno de redes de informação e a partir da tecnologia de informação microeletrônica 

estruturada na Internet (CASTELLS, 2004, p. 287). 

Identifica-se, ao longo do texto, uma preponderância ao referenciar o ambiente apenas 

ao seu enfoque natural, eliminando as referências ao meio ambiente, que incluiria a discussão 

a respeito das questões culturais, inerentes à vida humana, conforme se pretende com a EA 

crítica. O foco textual é posto sobre a manutenção da biodiversidade e a temática da 

conservação aparece de modo pragmático, como recurso último para a formação de uma 

sociedade ecologicamente consciente. 

Conforme se lê no Art. 6º, II: 

Art. 6 - Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, 
mantidos e implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação 
ambiental integrados: 
II - Às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de 
licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de 
gerenciamento de resíduos, de gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, 
de ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de recursos 
ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental;. (BRASIL, 2002). 

 

Não há uma determinação sobre o financiamento global das ações em EA em âmbito 

federal, com excessão do que se apresenta no Art. 3º, quando se registra a responsabilidade do 
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Órgão Gestor da PNEA para “definir critérios considerando, inclusive, indicadores de 

sustentabilidade, para o apoio institucional e alocação de recursos a projetos da área não 

formal.” 

As DCN e os PCN são colocados, no Art. 5º, como guias para a inclusão de projetos de 

EA em todos os níveis de ensino, indicando uma orientação transversalizada. Entretanto há uma 

forte orientação para a busca de recursos privados em projetos de EA, em cumprimento da 

Agenda 21 Brasileira, o que compreende-se como um risco. Há uma polissemia sobre as 

questões da EA o que, na lógica mercadológica, pode ser usado para uma “evangelização” dos 

funcionários sobre a produção empresarial, que passa de poluidora a ambientalmente correta de 

acordo com os interesses da alta diretoria de empresas que possuam tal intenção. 

O Órgão Gestor da PNEA possui também a incumbência de realizar o intercâmbio de 

informações, buscando promover a EA através da difusão de suas ações e projetos. Ao 

buscarmos por publicações feitas por esses organismos em ambiente online8 nota-se que, entre 

os anos de 2002 e 2007 houve uma profusão de publicações sobre a temática ambiental. 

Atualmente estas publicações são escassas, demonstrando uma aparente improdutividade por 

parte da atual gestão. Há que se considerar que no ano de 2016 ocorreu o episódio de 

impeachment da então presidente da república Dilma Vana Rousseff e que tal fato pode ter 

influído, em medida incerta, no andamento das publicações no âmbito do MMA e do MEC. 

Ainda sobre as informações ambientais, salienta-se que o Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA), criado em 1981 através da PNMA, ainda não foi 

efetivado de modo suficiente, pelos motivos outrora expostos: falta de informações claras nos 

sites dos dois ministérios envolvidos, sobretudo no que tange às informações que precisam ser 

revisadas de forma mais pungente como o índice de incêndios florestais, a quantidade de ações 

em EA realizadas por região, as questões relacionadas à distribuição hídrica e seus usos, entre 

outros. No site do MMA consta a informação de que o ministério, juntamente com entidades 

vinculadas, está realizando esforços no sentido de implementar e promover a abertura dos dados 

ambientais sem, entretanto, apresentar um cronograma de funcionamento ou que conteúdos 

estarão disponíveis naquela plataforma (MMA, 2017). 

Definiu-se ainda, por via deste Decreto, a existência de um Comitê Assessor, do qual 

participam membros do IBAMA, CONAMA, OAB, CNE e integrantes de ONGs previamente 

                                                           
8 Site do SINIMA - http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/informacao-ambiental/sistema-nacional-de-
inform acao-sobre-meio-ambiente-sinima, Site do Centro de Informação do MMA – http://www.mma.gov.br/o-
ministerio/centro-de-informacao e Site do Programa Nacional de Meio Ambiente - http://www.mma.gov.br/apoio-
a-projetos/programa-nacional-do-meio-ambiente. 
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selecionados. Consta ainda no documento oficial o estímulo a parcerias, inclusive com 

instituições privadas (PPP), objetivando o desenvolvimento de práticas em EA voltadas à 

sensibilização da coletividade sobre a temática ambiental (Art. 3º, V), o que analisamos 

criticamente posto que, em muitos casos, as ações que envolvem empresas privadas voltam-se 

à defender o processo produtivo da instituição promotora da EA, fato que pode culminar em 

ações mais mercadológicas que sensibilizadoras, e que raramente transformam os indivíduos. 

Salientamos que este é um viés problemático de uma suposta EA que não queremos em nossa 

sociedade: uma EA voltada para a reciclagem, para a manutenção das empresas poluidoras e de 

seus sistemas, com a repetida justificativa da geração de empregos para a localidade onde a 

mesma se insere, ignorando os principais impactos ambientais da mesma. Neste mesmo artigo 

aparecem os indicadores de sustentabilidade, como elementos capazes de mensurar os 

processos produtivos e seus impactos no meio ambiente, convergindo com a ideia de 

compatibilização da produção com a realidade ambiental do país. Assim, o texto do Decreto 

converge ou concorda com o explicitado na PNEA, ignorando a perspectiva crítica no que tange 

à adoção das parcerias com instituições privadas, que vislumbram a possibilidade de “auxiliar” 

povos originários através do desenvolvimento de projetos socialmente bem aceitos e pouco 

expressivos no campo da prática. Pode-se afirmar que o Decreto é menos voltado à 

emancipação e à discussão ambiental na perspectiva crítica, se comparado à sua Lei de origem, 

demonstrando maior orientação à perspectiva pragmática da EA. 

Concordamos com Altvater (1995, p. 282) quando afirma que esse tipo de 

desenvolvimento que “satisfaz as necessidades do presente sem colocar em risco a possibilidade 

de satisfação das necessidades das gerações futuras” materializa uma fórmula vazia, pois 

sustenta uma teórica solidariedade sincrônica e diacrônica entre os cidadãos e as sociedades. 

Vazia porque se faz impossível, sem o aporte legal e sem regras estabelecidas, em nossa atual 

conjuntura social, confiar que em determinado momento conseguiremos convergir para uma 

existência plena, capaz de estabelecer um acordo de sincronia entre produção humana e uso da 

natureza. 

Ainda em convergência com a Lei da PNEA, bem como com as DCN, o art. 5º do 

Decreto, estipula obrigatória a inclusão da EA em todos os níveis e modalidades de ensino, 

observando-se, para tanto, a integração da EA às disciplinas de modo transversal, contínuo e 

permanente, além da adequação dos programas já vigentes de formação continuada de 

educadores. 

Este Decreto, na perspectiva crítica, se demonstra inofensivo ao grande mercado e 

corrobora para a manutenção dos sistemas produtivos existentes. Ademais, se apresenta omisso 
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quanto à necessária formação político-social dos brasileiros, no intuito de emancipá-los para 

um enfrentamento mais participativo sobre os debates que permeiam a questão ambiental. 

 

3.2.1.3. Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA 

 

O PRONEA foi criado inicialmente no ano de 1994, com seu título inicialmente grafado 

em letras maiúsculas. Em outubro de 2003 houve uma nova publicação, preservando a grafia e 

seus conceitos, ainda incipientes. O programa, nessas duas edições, prezava pela colocação de 

pressupostos para a EA, mas não apresentava objetivos nem metodologias de abordagem em 

EA. O primeiro PRONEA tampouco previa uma linha de ação para ações em EA, apresentando 

uma linguagem insuficientemente técnica.  

Ao total são quatro versões do ProNEA, sendo que a terceira, publicada em 2005 durante 

o governo Lula, foi a primeira vez em que MEC e MMA se reuniram na concepção documental. 

Assim, ambos os ministérios assinaram tal produção em uma ocasião historicamente 

importante. A versão de 2007 do ProNEA, mais técnica e acadêmica, carregava consigo uma 

tradição ambientalista mais voltada para a inclusão de coletivos sociais sendo considerada como 

a mais importante da história deste documento, conforme proposto por Luca  (2013, p. 31) ao 

afirmar que durante o Governo Lula a Ministra Marina Silva, representante do MMA e 

Cristóvão Buarque, Ministro da Educação, orientaram seus trabalhos em função de um ProNEA 

capaz de unir os dois órgãos federais aqui investigados, em uma linguagem mais crítica, 

teoricamente robusta e também conciliada com as discussões sociais, avocando uma necessária 

discussão das temáticas culturais para a construção de um diálogo voltado à inclusão dos 

diferentes segmentos da sociedade. 

Por fim foi concebida em 2014 a quarta versão do ProNEA, aqui analisado, documento 

publicado durante a presidência de Dilma Rousseff, tendo como Ministra do Meio Ambiente 

Izabella Teixeira e como Ministro da Educação Aloizio Mercadante, demonstrando uma 

mudança discursiva no que tange às discussõs da emancipação e da sustentabilidade. 

Baseado naquilo que defende a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 225, § 1º, 

inciso VI, quanto ao conceito de EA, o quarto ProNEA foi escrito sob a perspectiva da 

sustentabilidade ambiental na construção de um país de todos (BRASIL, 2014, p. 24), nota-se, 

portanto, uma convergência conceitual com os pressupostos ambientais da CF. Fala-se de um 

atendimento às múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental – ecológica, social, ética, 

cultural, econômica, espacial e política, mas, ao final, retorna-se à perspectiva de defesa do 

desenvolvimento econômico nacional. É este crescimento econômico que, acreditamos, não se 
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alinha com as perspectivas mais críticas de EA, mas ao discurso da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, amplamente difundido depois dos anos 2000. 

Esta perspectiva da sustentabilidade, por nós refutada, tende a expor uma ideia tão 

praticada pelo empresariado que corriqueiramente tem vendido a imagem de ecológicos ou 

verdes, em sua produção industrial. Deste modo, o discurso da sustentabilidade é muitas vezes 

impresso como algo menos nocivo ao meio ambiente e à população como um todo, indo contra 

a perspectiva emancipatória; afinal, dizer que um processo é sustentável sem que este não o 

seja é uma prática oposta ao interesse de emancipar, colaborando para que o leigo acredite, sem 

questionar, que tal tipo de relação homem-natureza seja possível: produzir em quantidade 

suficiente para o crescimento econômico, entretanto, assegurando a compatibilização desta 

produção com a capacidade de suporte do meio natural no momento presente e também no 

futuro. Este tipo de discurso é facilmente desconstruído pois termodinamicamente, várias etapas 

dos processos produtivos são insustentáveis em sua matriz: demandam recursos naturais não-

renovávei, consomem grandes quantidades de matéria e energia e o pior, geram resíduos de 

toda a natureza que são eliminados no ar, água e solo. Ainda que processos produtivos se tornem 

mais limpos através do aprimoramento das etapas, a geração de resíduos e o consumo de energia 

estão sempre atrelados à transformação da matéria. 

A exploração da madeira, como exemplo, aparece para a maioria da população brasileira 

como algo sustentável, posto que as indústrias de lápis e de celulose afirmam, em seus 

comerciais, reflorestar em volume idêntico aquilo que exploram. Afirmam ter florestas 

particulares e a população aceita tal informação. 

Entretanto, ainda que algumas empresas plantem o que consomem em termos de 

madeira, isso não acaba ou minora a existência do desmatamento ou de outros problemas 

associados ao uso deste recurso. Este fato ocorre porque outras indústrias se utilizam de material 

florestal para sua produção, ao que Marques chama de “coalizão do desmatamento”, uma 

associação formada por madeireiros, frigoríficos, usinas hidrelétricas, usinas siderúrgicas, 

termelétricas, pecuaristas, políticos de orientação ruralista e outros utilizadores de madeira que 

buscam um recuo cada vez maior sobre a legislação florestal brasileira (MARQUES, 2016, p. 

122). Nesse mesmo contexto tem ocorrido uma regressão ao uso do carvão como fonte 

energética, cuja produção foi levada de 5,3 para 7,83 gigatoneladas entre os anos de 2003 e 

2013 (Ibid., p. 282). 

Nesse contexto, aparecem a democracia e a participação social para complementar o 

conceito de EA expresso no ProNEA 2014, sem que se fale em emancipação ou em perspectiva 

crítica, em um movimento que não oferta oposição ao modo produtivo consolidado e, do 
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contrário, demonstra que o documento oficial contribui para a manutenção do quadro 

econômico e social vigente. Outra forma conceitual de EA expressa no ProNEA é a de que esta 

é um dos instrumentos fundamentais da gestão ambiental, confundindo em seguida, o termo 

educação com informação. 

Em relação aos princípios do ProNEA, o documento apresenta como missão o 

aperfeiçoamento e fortalecimento dos sistemas de ensino, meio ambiente e outros campos do 

conhecimento, que tenham interface com a EA. São apresentados, ainda, os seguintes 

princípios: 

 
1. Concepção de ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência 
sistêmica entre o meio natural e o construído, o socioeconômico e o cultural, o físico 
e o espiritual, sob o enfoque da sustentabilidade; 
2. Abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais, 
transfronteiriças e globais; 
3. Respeito à liberdade e à equidade de gênero; 
4. Reconhecimento da diversidade cultural, étnica, racial, genética, de espécies e de 
ecossistemas; 
5. Enfoque humanista, histórico, crítico, político, democrático, participativo, 
inclusivo, dialógico, cooperativo e emancipatório; 
6. Compromisso com a cidadania ambiental; 
7. Vinculação entre as diferentes dimensões do conhecimento; entre os valores éticos 
e estéticos; entre a educação, o trabalho, a cultura e as práticas sociais; 
8. Democratização na produção e divulgação do conhecimento e fomento à 
interatividade na informação; 
9. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 
10. Garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 
11. Permanente avaliação crítica e construtiva do processo educativo; 
12. Coerência entre o pensar, o falar, o sentir e o fazer; 
13. Transparência. (BRASIL, 2014, p. 37). 

 

O enfoque humanista, emancipatório e cooperativo apresentado no princípio número 5 

é algo que não retorna em outras partes do documento, reflexo da hibridização do discurso que 

reproduz os mesmos preceitos em contextos de atuação divergentes. Apesar de ser sugerido um 

incentivo à participação social desde a introdução deste Programa, não temos a definição de 

ações com base no PRONEA que facilitem ou promovam tal participação. 

Além de tais princípios, configuram-se como objetivos do ProNEA: 

 
1. Promover processos de educação ambiental voltados para valores humanistas, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a 
participação cidadã na construção de sociedades sustentáveis; 
2. Fomentar processos de formação continuada em educação ambiental, formal e não 
formal, dando condições para a atuação nos diversos setores da sociedade; 
3. Contribuir com a organização de grupos - voluntários, profissionais, institucionais, 
associações, cooperativas, comitês, entre outros - que atuem em programas de 
intervenção em educação ambiental, apoiando e valorizando suas ações; 
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4. Fomentar a transversalidade por meio da internalização e propagação da dimensão 
ambiental nos projetos, governamentais e não governamentais, de desenvolvimento e 
melhoria da qualidade de vida; 
5. Promover a incorporação da educação ambiental na formulação e execução de 
atividades passíveis de licenciamento ambiental; 
6. Promover a educação ambiental integrada aos programas de conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente, bem como àqueles voltados à prevenção 
de riscos e danos ambientais e tecnológicos; 
7. Promover campanhas de educação ambiental nos meios de comunicação de massa, 
de forma a torná-los colaboradores ativos e permanentes na disseminação de 
informações e práticas educativas sobre o meio ambiente; 
8. Estimular as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas a 
desenvolverem programas destinados à capacitação de trabalhadores, visando à 
melhoria e ao controle efetivo sobre o meio ambiente de trabalho, bem como sobre as 
repercussões do processo produtivo no meio ambiente; 
9. Difundir a legislação ambiental, por intermédio de programas, projetos e ações de 
educação ambiental; 
10. Criar espaços de debate das realidades locais para o desenvolvimento de 
mecanismos de articulação social, fortalecendo as práticas comunitárias sustentáveis 
e garantindo a participação da população nos processos decisórios sobre a gestão dos 
recursos ambientais; 
11. Estimular e apoiar as instituições governamentais e não governamentais a 
pautarem suas ações com base na Agenda 21; 
12. Estimular e apoiar pesquisas, nas diversas áreas científicas, que auxiliem o 
desenvolvimento de processos produtivos e soluções tecnológicas apropriadas e 
brandas, fomentando a integração entre educação ambiental, ciência e tecnologia; 
13. Incentivar iniciativas que valorizem a relação entre cultura, memória e paisagem 
- sob a perspectiva da biofilia –, assim como a interação entre os saberes tradicionais 
e populares e os conhecimentos técnico-científicos; 
14. Promover a inclusão digital para dinamizar o acesso a informações sobre a 
temática ambiental, garantindo inclusive a acessibilidade de portadores de 
necessidades especiais; 
15. Acompanhar os desdobramentos dos programas de educação ambiental, zelando 
pela coerência entre os princípios da educação ambiental e a implementação das ações 
pelas instituições públicas responsáveis; 
16. Estimular a cultura de redes de educação ambiental, valorizando essa forma de 
organização; 
17. Garantir junto às unidades federativas a implantação de espaços de articulação da 
educação ambiental; 
18. Promover e apoiar a produção e a disseminação de materiais didático-pedagógicos 
e instrucionais; 
19. Sistematizar e disponibilizar informações sobre experiências exitosas e apoiar 
novas iniciativas; 
20. Produzir e aplicar instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação 
das ações do ProNEA, considerando a coerência com suas Diretrizes e Princípios. 
(BRASIL, 2014, p. 26-27). 
 

A perspectiva da sustentabilidade pode ser encontrada no primeiro princípio do 

PRONEA, e também consta nos objetivos primeiro e décimo, demonstrando um alinhamento 

desta política de governo com a ideia de práticas sustentáveis, e essa participação fica restrita a 

programas empresariais de sustentabilidade. 

O estímulo à melhoria dos processos produtivos e à criação de soluções tecnológicas 

surge no objetivo número 12 de modo enfático, como se as resoluções técnicas fossem capazes 

de, por si só, resolverem os complexos problemas ambientais com os quais convivemos 
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diariamente (e outros que até mesmo desconhecemos), indicando uma forte orientação tanto 

conservadora quanto pragmática da realidade ambiental. 

Concordamos com o uso da tecnologia para a mitigação de danos ambientais, porém 

considera-se tal ingrediente como possibilidade, e não como algo determinante para a melhoria 

de nossa realidade ambiental. Novamente o discurso converge em defesa do produtivismo e do 

laissez-faire como possibilidade de resolução de tal cenário, indo contra o que se espera das PP 

em nossa perspectiva: uma possibilidade de atuação conjunta para a compreensão e resolução 

do problema ambiental através de decisões políticas desvinculadas de um obrigatório 

alinhamento dos participantes ao mercado econômico e às soluções tecnológicas que dele 

surgem. Quanto aos procedimentos adotados, o ProNEA 2014 apresenta as linhas de ação 

(numeradas) e estratégias derivadas destas linhas, que abaixo relacionamos: 
 

Figura 3: Linhas de ação do ProNEA 2014. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2014, p. 43-52). 
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Os procedimentos acima apresentados são importantes norteadores do processo 

educador ambiental, traçando em linhas gerais um modo de ação capaz de, se devidamente 

financiado e executado, expandir a percepção ambiental da população brasileira e motivá-la 

para este intuito. Porém, consideramos o documento inacabado por não se ater a explicar ou 

definir frentes de trabalho para que tais ações educadoras ocorram. É importante ter caminhos 

de ação bem definidos, dentro de princípios, entretanto há que se pensar com clareza as 

responsabilidades do MEC e do MMA no processo educador. Um documento puramente 

teórico não é capaz de sensibilizar, de aumentar a capacidade de ação ou mesmo de informar à 

população quais são os problemas ambientais do Brasil. O documento deve constituir a base 

para a elaboração de PP e as ações desenvolvidas no âmbito das PP é que irão sensibilizar os 

cidadãos, em uma atuação voltada para o coletivo.  

Quanto à abordagem dos processos de EA, o ProNEA 2014 se insere em um estilo de 

pensamento que dá pouco reconhecimento para a pluralidade social existente no país, tendo 

representado um retrocesso, se adotarmos uma perspectiva crítica, quando comparado ao 

mesmo documento publicado no ano de 2005.  

Apesar de ser um programa de esfera federal, sua implementação e execução, conforme 

se determina, devem também ser praticados pelos governos e prefeituras, além de outros 

segmentos da sociedade civil interessados na questão ambiental. Entretanto, documento deixa 

de indicar caminhos para uma divisão de responsabilidades entre as esferas estadual e 

municipal. 

Importante ressaltar o estímulo feito pelo documento oficial ao uso de tecnologias 

voltadas, por exemplo, para reciclagem e desenvolvimento de produtos biodegradáveis, 

conforme se lê na página 24 do Programa. A perspectiva da reciclagem e da produção de novos 

produtos, ainda que biodegradáveis, somente reforça a prevalência com que é tratado o mercado 

do capital neste texto. 

O documento também preconiza a lógica da melhoria contínua através do termo 

“construção permanente” e reconhece, em seu discurso, a EA como um processo dinâmico em 

permanente construção, orientado por valores baseados na mobilização e na transformação 

social (BRASIL, 2014, p. 16), entretanto o que vemos adiante, no mesmo texto, é uma proposta 

mercadológica, profundamente calcada na EA praticada em empresas, relacionada a processos 

produtivos teoricamente mais limpos, sem dar suficiente respaldo aos atores sociais em situação 

de maior dependência e vulnerabilidade, não contribuindo para a perspectiva de mudança social 

que sustentamos. 
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Entendemos que a existência do ProNEA 2014 se faz importante como repositório legal 

para a população brasileira, mesmo em um momento de conturbada relação política entre 

bancada ruralista e movimentos sociais ambientalistas, no qual as leis protetivas recrudescem e 

os processos de obtenção de licenças ambientais têm sido fragilizados. Como exemplo maior 

de involução podemos mencionar a substituição do Código Florestal de 1965 (Lei 4.771/1965), 

voltado à conservação de ambientes áreas protegidas e criação de unidades de conservação, 

pelo Novo Código Florestal de 2012 (Lei nº. 12.651/2012), que consolidou todos os 

desmatamentos ilegais cometidos antes do ano de 2008 em nome da produção rural. 

O ProNEA 2014 é descontextualizado, pois não faz referência aos principais problemas 

ambientais que enfrentamos, não retrata os acontecimentos ambientais que têm sido registrados 

diariamente e o pior: nenhum documento oficial que se relaciona ao ProNEA realiza tal tarefa. 

Fala-se em informar, mas o próprio documento não se presta a este serviço. 

Uma EA efetiva, que busque emancipar os cidadãos também deve ter a responsabilidade 

de cientificar todos os brasileiros dos problemas ambientais do cotidiano, bem como de discutí-

los, evitando sua que estes se repitam. A história ambiental é uma importante ferramenta para 

que saibamos nos preparar para o enfrentamento de danos ambientais sazonais, como no caso 

das queimadas do cerrado. Da mesma forma devem amparar a resolução destes mesmos 

problemas no âmbito coletivo. 

O documento, habilitado a definir todas as ações em EA a serem realizadas por dois 

ministérios, possui menos de 30 páginas de delimitações operacionais, deixando de orientar, no 

campo da prática, como serão edificadas as principais vias de acesso à formação da população 

quanto à questão ambiental e que ações definirão este caminho. Quanto ao restante do 

documento, somam-se na forma de anexos mais de 70 páginas de leis e decretos pertinentes ao 

campo da EA sem contemplar uma discussão ou orientação, desconsiderando qualquer 

incentivo à participação social ou à mudança dos paradigmas de produção e consumo vigentes. 

 

3.2.1.4. PNMA - Política Nacional do Meio Ambiente 

 

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), foi estabelecida em 1981 através da 

Lei nº. 6.938 e alterada pela Lei nº. 7.804/1989, tendo como fundamento os incisos VI e VII do 

art. 23 e art. 235 da Constituição. Este documento, além de várias outras determinações sobre 

o campo ambiental, determinou a necessidade de inclusão da EA em todos os níveis de ensino, 

incluindo a educação da comunidade, com o objetivo de capacitá-la para a participação ativa 

na defesa do meio ambiente. 
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Quanto ao conceito de EA, o art. 2º. da Lei, ao apresentar os 10 princípios para a PNMA 

brasileira, conceitua em seu inciso X, uma EA cujo objetivo seria educar à comunidade, 

objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente.  

Assim, a EA apresentada deve, em outros termos, dar aos indivíduos brasileiros, em 

todas as fases do ensino formal, mecanismos para que eles próprios atuem na defesa do 

patrimônio ambiental nacional. A Lei não faz menção acerca da responsabilidade que cada 

agente da sociedade teria, de acordo com o seu grau de responsabilidade ambiental (este grau 

de responsabilidade que aqui avocamos sequer é mencionado na Lei, tampouco em seus 

decretos, como veremos a seguir) colocando, assim, todos os cidadãos em situação de igual 

responsabilidade para a defesa ativa do meio ambiente. 

Na concepção crítica, as responsabilidades pelos problemas ambientais são 

assimétricas, o que justifica a necessidade de que a parcela da sociedade responsável pelos 

empreendimentos potencialmente poluidores seja reconhecida como tal, evitando uma 

responsabilização igualitária pelo uso da natureza, especialmente no conteúdo das PP. Neste 

sentido, uma EA eficiente deve instruir os cidadãos comuns a atuarem como reguladores do 

próprio sistema produtivo. 

Uma vez que a PNMA é o principal instrumento jurídico para a preservação do 

ambiente, seria mais justo que o instrumento legal fizesse menção às diferentes 

responsabilidades na gestão dos recursos naturais e na preservação dos recursos ambientais: 

aqueles elementos da natureza cuja gestão se faz necessária, sendo estes “a atmosfera, as águas 

interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 

elementos da biosfera, a fauna e a flora" (BRASIL, 1989). 

Quanto ao conceito de meio ambiente apresentado, é relevante destacar que o art. 3º, 

inciso I compreende o meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas. Assim, o componente humano é excetuado da concepção legal daquilo que seria 

meio ambiente pois o legislador, ainda que mencione todas as formas de vida, comprime o 

conceito naquilo que entendemos como natureza selvagem quando se propõe a explicá-lo. A 

PNMA visa, antes de tudo, “à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”, sem abordar a discussão 

de que é o ser humano a única espécie que, reflexivamente, pode decidir pelo aproveitamento 

da natureza em larga escala para benefício próprio. Por conseguinte, a degradação da qualidade 

ambiental é compreendida, objetivamente, como uma alteração adversa das características do 

meio ambiente, sobretudo nos aspectos que impactam a vida humana. 
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O inciso III do mesmo artigo, considera que a poluição é a própria degradação da 

qualidade ambiental, resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 
(BRASIL, 1989). 

 

Nessa disposição ressaltamos o descrito na alínea “a”, que prevê que a alteração no bem-

estar da população também configura degradação do meio ambiente. O que não se pode ler no 

dispositivo é a que tipo de bem-estar o legislador refere-se: se seria o bem-estar físico, mental 

ou econômico. Este bem-estar contempla as relações humanas, ou apenas refere-se a questões 

de natureza física como a questão climática, a degradação da qualidade do ar e da água e a 

extinção de animais e plantas? 

Em nossa análise, compreendemos que este texto oficial não faz referência às relações 

humanas circunscritas na perspectiva de ambiente anteriormente defendida, na qual o meio 

ambiente é definido como o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e 

sociais estão em relações dinâmicas e em interação (REIGOTA, 2010, p. 14-15). Essas relações 

implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de 

transformação do meio natural e construído. 

Em relação aos princípios do dispositivo legal, o Art. 2 demonstra em 10 incisos as 

bases da PNMA, abaixo relacionados: 

 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 
tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e 
a proteção dos recursos ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperação de áreas degradadas; 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 
ambiente. (BRASIL, 1981). 
 

Observa-se que todos os princípios, excetuando-se o décimo, que se refere à EA 

especificamente, fazem referência ao “como fazer” a respeito de nossas reservas naturais, 
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incluindo neste escopo animais, plantas, reservas geológicas, água, ar e áreas representativas, 

visto que é esta a concepção de meio ambiente elevada pela Lei da PNMA: a de “recurso”. 

Os substantivos empregados no texto são racionalização, planejamento, fiscalização, 

proteção, controle, zoneamento, acompanhamento, recuperação e proteção. Não se fazem 

constar, como defende a ótica ambientalista crítica, termos como a compatibilização dos usos 

múltiplos da água por diferentes segmentos da sociedade, a necessária intermediação de 

conflitos oriundos da relação humana com os “bens” naturais ou, tampouco, a divisão de 

responsabilidades entre os pequenos utilizadores da natureza e os grandes exploradores de áreas 

naturais, nivelando os diversos integrantes da sociedade. Considera-se que uma discussão sobre 

as diferentes responsabilidades humanas para a gestão ambiental, em acordo com o grau de uso 

de recursos ambientais por cada classe produtiva, fosse algo desejável na PNMA, visto que 

estudos teóricos (LAYRARGUES, 2002; SORRENTINO et al., 2005) demonstram que a 

discussão de responsabilidades dentro da temática socioambiental pode contribuir para a 

construção de novas concepções sobre o ambiente, trilhando um caminho capaz de influir para 

a melhoria dos ambientes natural e social. 

Sobre os objetivos da Lei, estes foram previstos no Art. 4º: 

 
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao 
equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios; 
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas 
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o 
uso racional de recursos ambientais; 
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e 
informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade 
de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização 
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 
ecológico propício à vida; 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar 
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos. (BRASIL, 1981). 

 

O inciso I, consideramos, converge com aquilo que foi analisado anteriormente no 

ProNEA. Encontra-se na PNMA uma definição próxima àquela encontrada no ProNEA 2014 

que se faz em relação à compatibilização do desenvolvimento econômico e à preservação da 

qualidade ambiental. Aqui suprime-se a palavra social, pois defende-se que o desenvolvimento 

da economia por si só, não representa desenvolvimento social, como na Lei. Do contrário, 

acreditamos que este termo híbrido “desenvolvimento econômico-social” omite a distância 
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existente entre estes dois termos e conduz o leigo a uma interpretação inadequada do 

documento, levando-o a crer ser possível o crescimento econômico indiscriminado e, ao mesmo 

tempo, a manutenção das reservas naturais e a suposta qualidade ambiental. 

O suposto equilíbrio ecológico expressado no texto da Lei demonstra uma perspectiva 

que entendemos equivocada sobre a realidade ambiental que vivemos. O governo brasileiro tem 

permitido com intensidade cada vez maior a entrada de empresas multinacionais em solo 

nacional, fomentando a existência de grupos industriais promovendo a isenção de impostos e 

outros estímulos, na intenção de criar empregos e, por consequência, estimular o crescimento 

do capital e também da própria degradação ambiental, que diz combater, em diversos 

documentos oficiais. 

O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, inciso III, entendemos que seja 

de alta relevância como objetivo de ação, porquanto consideremos a real necessidade de fixar 

certos padrões numéricos de legalidade ambiental. Esses padrões, definidos pelo CONAMA 

por meio de resoluções publicadas e divulgadas à sociedade, definem desde os padrões para 

lançamentos de efluentes em corpos hídricos até procedimentos de licenciamento ambiental 

especificados de acordo com o grau de magnitude da degradação ambiental que certos 

processos fabris podem gerar. 

Os incisos V e VI, convergem naquilo que já foi exposto a respeito da (necessária) 

divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre 

a necessidade de preservação ambiental. O ProNEA 2014, em consonância com esta perspectiva 

apresenta em seu item 3, no campo de procedimentos a serem adotados para a efetivação da 

EA, a “Comunicação para a EA”, identificando como necessidade a difusão de informações de 

caráter ambiental para promover a educação da população, atribuindo tal tarefa aos organismos 

públicos e privados de comunicação enquanto que na PNMA, ele aparece como um instrumento 

e como um objetivo. 

O inciso VII, registra nos documentos jurídicos brasileiros a obrigação de recuperar as 

áreas degradadas por meio da intervenção humana, a fim de fazer com que ela volte a ter as 

características ambientais de antes. A recuperação é, muitas vezes, o objetivo mais difícil de ser 

alcançado, tendo em vista as características próprias do dano ambiental. Entendemos que a 

adição de comandos na PNMA em muito reflete a atuação do último governo militar existente 

no Brasil e, neste caso, materializa uma importante decisão na política ambiental nacional: a de 

adotar a punição com um suposto intuito educativo. 

Este inciso ainda refere-se à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 

indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 
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ambientais com fins econômicos. Este princípio do poluidor-pagador, é bastante recorrente no 

âmbito do direito ambiental brasileiro, sendo aqui definido como 

 
[...] o princípio que usa para afetar os custos das medidas de prevenção e controle da 
poluição, para estimular a utilização racional dos recursos ambientais escassos e para 
evitar distorções ao comércio e aos investimentos internacionais, é o designado 
princípio do poluidor-pagador. Este princípio significa que o poluidor deve suportar 
os custos do desenvolvimento das medidas acima mencionadas decididas pelas 
autoridades públicas para assegurar que o ambiente esteja num estado aceitável [...]. 
(ARAGÃO, 1997, p. 60).  

 

Em nossa concepção e, de acordo com Antunes (2001, p. 42), consideramos que o 

Princípio do poluidor-pagador deve ser admitido em termos, visto que o mecanismo jurídico 

não pode se tornar um instrumento que permita que a atividade poluente traga benefícios 

econômicos para o poluidor, ou que o estimule a poluir, por efeito dos baixos custos que lhe 

são imputados. Por outro lado, defendemos que os custos das medidas de prevenção à 

degradação ambiental devem ser mais baratos que os custos para a mitigação dos efeitos 

decorrentes do dano ambiental, de modo a estimular a preservação em detrimento da 

recuperação. 

Outra faceta a ser analisada é que, dentro do campo da economia ambiental, há uma 

miríade de recursos ambientais (e de danos em relação aos mesmos) que são de impossível 

valoração, dado que atribuir custos ao patrimônio natural é algo, muitas vezes, discricionário e 

pode materializar um processo de cobrança favorável para o poluidor, que em muitos casos 

possui relações de proximidade com os membros das câmaras julgadoras de recursos da área 

ambiental, em todas as esferas jurisdicionais. 

Quanto aos procedimentos adotados, a PNMA denomina em seu art. 9º, instrumentos 

de ação para a garantia da qualidade ambiental, os quais são: 

 
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
II - o zoneamento ambiental; 
III - a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de 
tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de 
relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 
federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante 
interesse ecológico e reservas extrativistas;  
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 
necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 
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X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA; 
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-
se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; 
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 
utilizadoras dos recursos ambientais; 
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 
ambiental e outros. (BRASIL, 1981). 

 

Neste trecho do documento percebe-se a ausência da EA como instrumento para a 

garantia da qualidade ambiental, sendo esta uma parte do texto que se resume a explorar ações 

pontuais, regulatórias, demonstrando o simples mecanismo de comando (onde o legislador 

determina como determinadas atividades/ações deverão ser realizadas) e controle que esta lei 

representa. Verificamos, portanto, a prevalência de uma perspectiva utilitarista da PNMA, 

voltada ao atendimento de objetivos de preservação ambiental, imediatos. 

Segundo Almeida: 

 
A principal característica da política de comando e controle é que esta, em base legal, 
trata o poluidor como “ecodelinqüente” e, como tal, não lhe dá a chance de escolha: 
ele tem de obedecer à regra imposta, caso contrário se sujeita às penalidades em 
processos judiciais ou administrativos. A aplicação de multas em casos de não-
cumprimento da obrigação é bastante usual. (ALMEIDA, 1998, p. 43). 
 

Quanto a ações de médio e longo prazo para a manutenção da qualidade do ambiente, 

das quais salienta-se a importância das ações em EA, estas não estão previstas em tal texto e, 

logo, verifica-se que o texto da Lei da PNMA se comunica mais com o texto da Lei nº. 

9.605/1988 - Lei de Crimes Ambientais - (não abordada neste capítulo por não guardar relação 

com a PNEA) do que propriamente com a PNEA, visto que o legislador tratou com alheamento 

a necessidade de se educar a população na intenção de capacitá-la a reconhecer a importância 

dos recursos ambientais, de interferir no ambiente que a cerca e de participar dos processos 

decisórios, tanto para o aprimoramento dos dispositivos legais existentes, quanto para a criação 

de outros documentos oficiais. 

No que se refere à abordagem dos processos de EA, conforme já discutido, estes são 

omitidos neste dispositivo federal. Entretanto é preciso considerar que este documento define a 

obrigatoriedade da prática em EA em todas as esferas educacionais, no intuito de defender a 

participação ativa dos cidadãos na defesa do ambiente o que, de certo modo, responsabiliza esta 

parcela da sociedade sem esclarecer as responsabilidades governamentais para que tal objetivo 

se concretize no campo do ensino formal.  
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A PNMA não faz referência às responsabilidades do MEC nesse ponto. Assim, no 

campo onde se discutem as responsabilidades dos órgãos do SISNAMA quanto à efetivação da 

Política, não constam responsabilidades do MEC, posto que este órgão não pertence àquela 

estrutura, deixando de informar com clareza as funções daquele ministério, seja nas práticas de 

EA para a educação formal, quanto nas discussões para a gestão ambiental do país. Defendemos 

que o MEC poderia constar neste documento visto que o dispositivo prevê a participação de 

diversos órgãos no processo de consulta e deliberação para ações no campo ambiental. 

Compreendemos a PNMA como um importante instrumento para a definição de 

estratégias de ação no campo ambiental onde princípios e comandos jurídicos foram mesclados 

ao expresso interesse de preservar e recuperar o patrimônio ambiental. A EA aparece apenas 

em segundo plano neste documento: tanto como um reflexo do pensamento ambientalista dos 

anos 1970 - voltado ao pragmatismo e às políticas de comando e controle - quanto 

materializando a lógica da punição como ato pedagógico utilizada pelos legisladores na 

concepção de tal PP. 

Outras definições acerca da EA em âmbito formal serão discutidas adiante, conforme 

adentrarmos nos documentos oficiais provenientes do MEC e voltados às práticas do âmbito 

escolar. 

 

3.2.1.5. Decretos regulamentadores da PNMA 

 

Em 1982, ano seguinte à promulgação da Lei da PNMA foi publicado seu primeiro 

decreto regulamentador sob o nº. 88.351/1983. Este documento foi complementado por outros 

documentos oficiais, dos quais ainda se encontram vigentes os seguintes: o Decreto nº. 

99.274/1990, responsável por diversas adições ao texto original, o Decreto nº. 3.942/2001, 

voltado a definição sobre composição e ao funcionamento do CONAMA e o Decreto nº. 

8.975/2017, que define a estrutura regimental atual do MMA. 

Os decretos possuem linguagem objetiva, não havendo margem para discussão dos 

conceitos que estão ali expressos. Desta forma, o legislador não se ocupa da função de 

posicionar-se quanto aos conceitos que expressa. A EA não aparece nestes termos mas surge, 

como atribuição, a veiculação de informação ambiental, a qual também não é conceituada. 

Desta forma, o art. 1º do Capítulo 1 elenca sete atribuições ou princípios do Poder 

Público, no documento oficial analisado, que são: 
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I - manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando à 
compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente 
e do equilíbrio ecológico;  
II - proteger as áreas representativas de ecossistemas mediante a implantação de 
unidades de conservação e preservação ecológica;  
III - manter, através de órgãos especializados da administração, o controle permanente 
das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, de modo a compatibilizá-las com 
os critérios vigentes de proteção ambiental;  
IV - incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e a proteção 
dos recursos ambientais, utilizando nesse sentido os planos e programas regionais ou 
setoriais de desenvolvimento industrial e agrícola; 
V - implantar, nas áreas críticas de poluição, um sistema permanente de 
acompanhamento dos índices locais de qualidade ambiental;  
VI - identificar e informar aos órgãos e entidades do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente sobre a existência de áreas degradadas, ou ameaçadas de degradação, 
propondo medidas para sua recuperação;  
VII - orientar a educação, em todos os níveis, para a participação ativa do 
cidadão e da comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para que os 
currículos escolares das diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da 
ecologia. (BRASIL, 1983, grifo nosso). 

 

Nesse trecho do documento verificamos, no inciso VI, o aparecimento da EA de forma 

oculta, ainda que o termo não seja usado, surge o elemento da “informação ambiental” como 

pressuposto. Assim, compete ao Estado informar às entidades do SISNAMA sobre a ocorrência 

de danos ambientais, propondo medidas para sua recuperação. Alguns autores entendem este 

tipo de difusão da informação como uma parte fundamental do processo de EA, mas que 

também pode apresentar profundas limitações.  

Assim defende Roballo (2004, p. 30) ao ressaltar que, para as informações ambientais, 

necessita-se também fortalecer os mecanismos de processamento e o intercâmbio de 

informação e de assistência conexa, para que se assegure uma disponibilidade efetiva da 

informação gerada, algo não previsto pelo decreto. Conforme pesquisa realizada no site do 

MMA e do SINIMA, não há fácil acesso às informações ambientais relevantes, bem como há 

uma carência de atualização nos dispositivos visitados, especialmente em relação às catástrofes 

ambientais ocorridas em âmbito nacional. 

Compreende-se por informação ambiental a coleção de dados ambientais que reflete os 

fundamentos sociais, econômicos, ecológicos e institucionais de dada região (idem, p. 34). 

Diferente da EA, a informação ambiental isoladamente não conduz ao desenvolvimento de 

estruturas de pensamento que permitam a interpretação do ambiente e, da mesma forma, não 

contribuem significativamente para a melhoria da capacidade de ação dos indivíduos frente aos 

problemas ambientais. A informação, assim pulverizada, não assegura a plena participação dos 

gestores elencados pelo decreto para a análise e utilização dos dados e informações.  

A perspectiva da informação ambiental, conforme destacada no decreto acima é 

importante para advertir à população e aos membros do SISNAMA quanto às questões 
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ambientais mais pungentes, bem como para noticiar a condição ambiental imediata, mas se 

apresenta insuficiente para promover mudanças consideráveis no comportamento dos 

indivíduos e tampouco pode mudar a realidade social, limitando-se a contribuir para a difusão 

de informação sobre acidentes ambientais e de mudanças normativas que, muitas vezes, não 

atingem toda a população, tanto pela linguagem técnica que apresentam quanto pela diminuta 

capacidade de manuseio desta informação para a melhoria ambiental, pela população. 

Quanto aos procedimentos adotados, o decreto regulamentador da PNMA nº. 

88351/1983, em sua Seção II, determina como competências do CONAMA: 

 
I - assessorar, por intermédio do Ministro de Estado do lnterior, o Presidente da 
República, na formulação das diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente;  
II - baixar as normas de sua competência, necessárias à regulamentação e 
implementação da Política Nacional do Meio Ambiente;  
III - estabelecer com o apoio técnico da Secretaria Especial do Meio Ambiente 
(SEMA), normas e critérios gerais para o licenciamento das atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras;  
IV - determinar, quando julgar necessário, antes ou após o respectivo licenciamento, 
a realização de estudo das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de 
projetos públicos ou privados de grande porte, requisitando aos órgãos a entidades da 
Administração Pública, bem como às entidades privadas, as informações 
indispensáveis ao exame da matéria;  
V - decidir, em grau de recurso, como última instância administrativa, sobre as multas 
e outras penalidades impostas pela SEMA, mediante depósito prévio de seu valor, 
garantia real ou fiança bancária equivalente;  
VI - autorizar acordos e homologar transação entre a SEMA e as pessoas físicas ou 
jurídicas punidas, visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação 
de executar medidas de interesse ambiental, nelas compreendidas a pesquisa científica 
e a educação ambiental;  
VII - determinar, mediante representação da SEMA, com a audiência prévia da 
agência governamental competente e comunicação à instituição financeira, a perda ou 
restrição de benefícios fiscais concedidos em caráter geral ou condicional, e a 
suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito;  
VIII - estabelecer normas e padrões nacionais necessários ao controle da poluição por 
veículos automotores, aeronaves e embarcações, após a auditoria dos ministérios 
competentes;  
IX - estabelecer, com base em estudos da SEMA, normas, critérios e padrões relativos 
ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional 
dos recursos ambientais, principalmente os hídricos;  
X - estabelecer normas gerais relativas às Estações Ecológicas, Áreas de Proteção 
Ambiental, Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico;  
XI - estabelecer os critérios para a declaração de áreas críticas, saturadas ou em vias 
de saturação;  
XII - aprovar o Regimento Interno do Sistema Nacional de informações sobre o Meio 
Ambiente (SINIMA). (BRASIL, 1983). 

 

Nota-se que no inciso VI surge a prerrogativa do CONAMA de executar medidas de 

interesse ambiental, nas quais se incluem a pesquisa científica e a EA. A EA aparece como uma 

possível punição àqueles que se utilizarem indevidamente dos recursos naturais ou do processo 

produtivo licenciado, demonstrando um caráter secundário à EA, posto que aqui ela nos é 
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apresentada como um mecanismo de controle do empresariado. Assim posta, a EA, toma o 

lugar de uma sanção administrativa, parte coativa da lei, que comina penas contra aqueles que 

a violam, configurando uma pena mais branda ao poluidor que, em síntese, pagará pelo dano 

ambiental através de uma ação de EA, a qual não se especifica nem se conceitua. 

Importante seria registrar neste texto a obrigatoriedade de reparação do dano ambiental 

pelo infrator, demonstrando que esta imposição independe da aplicação de outras sanções como 

multa e embargo. Além de responder as sanções administrativas, cabe ao interessado também 

reparar o dano sempre que o promover, apresentando e defendendo através de um plano de 

recuperação de áreas degradadas os métodos e o tempo necessário para a recomposição da 

paisagem modificada. 

A Seção III, Art. 9º, inciso III prevê a existência de Câmara Técnica para Comunicação 

e EA, cujos membros serão nomeados pela presidência do CONAMA para executar uma função 

pública referente à disseminação de informações ambientais, sem, entretanto, definir linhas de 

ação para tais câmaras: 
 

Art. 9º As Câmaras Técnicas, órgãos de assessoramento do Plenário do CONAMA, 
coordenadas pela SEMA, são as seguintes: 
I - Assuntos Jurídicos; 
II - Pesquisa e Orientação Científica; 
III - Comunicação e Educação Ambiental; 
IV - Ecossistemas; 
V - Resíduos Sólidos e Biocidas; 
VI - QuaIidade Geral do Ar; 
VII - Poluição por Veículos Automotores; 
VIII - Qualidade das Águas Costeiras e Interiores. 
§ 1º Na composição das Câmaras Técnicas, integradas de, no máximo, 7 (sete) 
membros, serão consideradas, quando for o caso, as diferentes categorias de interesse 
multi-setorial representadas no Plenário. 
§ 2º Os membros das Câmaras Técnicas serão nomeados pelo Presidente do 
CONAMA, para um mandato não remunerado de 2 (dois) anos, renovável por igual 
período. 
§ 3º As reuniões das Câmaras Técnicas serão presididas por um representante da 
Secretaria Executiva do CONAMA. (BRASIL, 1983). 

 

Quanto à abordagem dos processos educacionais e pedagógicos, estes não são 

definidos pois, conforme já relatado, a EA aqui possui caráter secundário e punitivo. Os 

decretos que regulamentaram a PNMA são dos documentos mais antigos aqui analisados, 

datando de 1983 e 1990, respectivamente, tendo sofrido poucas atualizações relevantes. Este 

período, conforme discutido no item 3.1 desta pesquisa, remete a um momento histórico em 

que a EA se moldava à realidade de emergência financeira e de início da entrada de novas 

tecnologias no Brasil, que se encontrava, e talvez ainda se encontre, na perspectiva de 

crescimento através da concentração de renda. 
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O processo de desenvolvimento, assim como o processo de crescimento, pressupõe a 

acumulação de capital, mas se organiza acompanhado da incorporação desses recursos ao 

processo produtivo (inversão) e na transformação dessa inversão em fonte de renda ou de 

formação de capital implicando, finalmente em uma melhor distribuição da renda acumulada 

(FURTADO, 1961, p. 65-70). Nesse contexto o desenvolvimento seria a transformação do 

conjunto das estruturas de uma sociedade em função de objetivos que se propõe alcançar essa 

sociedade (FURTADO, 2003, p. 103). 

As questões sobre EA postas nesse documento, portanto, dizem respeito à face da EA 

que se direciona à manutenção dos sistemas vivos e também como instrumento punitivo para o 

empreendedor-infrator do meio ambiente, posto que foram escritas em momento anterior ao 

desenvolvimento da EAC e de seus pressupostos. 

O Decreto nº. 99.274 de 1990 retoma a importância da EA, ao passo que regulamenta 

ações com este fim, incluindo também a Lei nº 6.902/1981 que dispõe sobre a criação de 

Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental. 

No Capítulo I do Decreto nº. 99.274/1990, as atribuições passaram à denominação de 

objetivos. Houve uma definição mais precisa sobre os membros do CONAMA e suas áreas de 

atuação, bem como de que forma devem ocorrer suas reuniões deliberativas. 

Neste sentido, é necessário considerar que este texto foi modificado pelo Decreto nº. 

3.942/ 2001, o qual modificou tão somente os arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 10º e 11º do Decreto de 1990, 

o que significa modificações nas competências do CONAMA: 

 
I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento 
de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios e supervisionada pelo referido Instituto; 
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e 
das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando 
aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as 
informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e 
respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação 
ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional; 
III - decidir, após o parecer do Comitê de Integração de Políticas Ambientais, em 
última instância administrativa em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre 
as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA; 
IV - determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de 
benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e 
a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos 
oficiais de crédito; 
V - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição 
causada por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos 
Ministérios competentes; 
VI - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 
qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos; 
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VII - assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais; 
VIII - deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis 
com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de 
vida; 
IX - estabelecer os critérios técnicos para declaração de áreas críticas, saturadas ou 
em vias de saturação; 
X - acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza-SNUC, conforme disposto no inciso I do art. 6o da Lei no 9.985, de 18 de 
julho de 2000; 
XI - propor sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas 
ambientais; 
XII - incentivar a instituição e o fortalecimento institucional dos Conselhos Estaduais 
e Municipais de Meio Ambiente, de gestão de recursos ambientais e dos Comitês de 
Bacia Hidrográfica; 
XIII - avaliar a implementação e a execução da política ambiental do País; 
XIV - recomendar ao órgão ambiental competente a elaboração do Relatório de 
Qualidade Ambiental, previsto no art. 9o inciso X da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 
1981; 
XV - estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos; 
XVI - promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente; 
XVII - elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Nacional de Meio 
Ambiente, a ser proposta aos órgãos e às entidades do SISNAMA, sob a forma de 
recomendação; 
XVIII - deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e moções, 
visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente; e 
XIX - elaborar o seu regimento interno. (BRASIL, 2001). 

 

Portanto, o estabelecimento de normas e padrões de qualidade ambiental se firmam 

como premissas do CONAMA juntamente com atividades de monitoramento da 

implementação da PNMA. Não constam atribuições quanto à EA, deixando os membros do 

Conselho alheios a esta discussão. 

Retornando à Seção III, Art. 9º do Decreto nº. 99.274/1990, são definidas as Câmaras 

Técnicas, órgãos de assessoramento do Plenário do CONAMA voltados a I - Assuntos 

Jurídicos; II - Pesquisa e Orientação Científica; III - Comunicação e Educação Ambiental; IV - 

Ecossistemas; V - Resíduos Sólidos e Biocidas; VI - QuaIidade Geral do Ar; VII - Poluição por 

Veículos Automotores e VIII - Qualidade das Águas Costeiras e Interiores.  

Novamente são aproximados os conceitos de informação e EA, como discutimos 

anteriormente neste trabalho a informação e o uso das tecnologias associadas à fluidez da 

informação não pode, em nossa ótica, ser a única forma de exercício de práticas em EA. Da 

mesma forma, a simples disposição de informações sem um processo mediador se mostra 

insuficiente. 

Este texto, pode-se afirmar, é bastante convergente dentro de seu próprio arcabouço 

quanto ao retorno à supervalorização da informação ambiental quando no Capítulo III - Da 

atuação do SISNAMA, o art. nº. 14 expressa que a atuação do SISNAMA efetivar-se-á 

mediante articulação coordenada dos órgãos e entidades que o constituem, observado o acesso 
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da opinião pública às informações relativas às agressões ao meio ambiente e às ações de 

proteção ambiental, na forma estabelecida pelo CONAMA, reforçando sua linha de ação 

voltada à publicidade dos problemas ambientais como possibilidade de visualizar resoluções 

para os mesmos. 

Ao final, são apresentadas as definições sobre os procedimentos para licenciamento 

ambiental, para a facção e correta arbitragem de autos de infração ambientais e para a criação 

de UC em território nacional, sem mencionar a relevância da EA nesses espaços, tanto para a 

manutenção dos espaços vivos quanto para aproximar sujeitos e áreas de preservação ambiental. 

As UC, inclusive, constam em diversos estudos acadêmicos (FIORI, 2002; VALENTI, 2010) 

como relevantes ambientes para a sensibilização e para a tomada de consciência sobre a questão 

ambiental em indivíduos em idade escolar, configurando importantes repositórios sobre os 

biomas locais e demonstrando que as trilhas são locais de fácil abordagem para práticas em EA. 

A consciência ambiental se manifesta como uma angústia de separação e uma 

necessidade de reintegração do homem na natureza (LEFF, 1999) e, portanto, o acesso às UC 

e a existência de programas em EA para estes espaços são muito necessários. 

Através das trilhas ecológicas e outras ações no âmbito do não-formal as UC podem ser 

território ideal para práticas de EA, na medida em que estas atividades configuram estratégia 

de aprendizagem com dinâmicas participativas, oferecendo informações sobre o ambiente local, 

sobre os recursos naturais disponíveis, iniciando os alunos acerca de conceitos de exploração 

racional, conservação e preservação ambiental, instigando, por fim, o surgimento de uma 

consciência ambiental coletiva (SILVA et al., 2012, p. 705).  

Acreditamos, na perspectiva crítica que, se um documento oficial cria e busca 

instrumentalizar as UC em território nacional, este deve reconhecer a importância desses locais 

e da EA nesses espaços como componente fundamental para a manutenção dos sistemas 

ecológicos, e das próprias unidades, visto que nem todos os indivíduos que estão à sua volta 

reconhecem a importância dos parques para o ecossistema local. 

As últimas modificações feitas no instrumento de funcionamento da PNMA deram-se 

pelo Decreto nº. 8.975/2017, que adicionou na forma de anexos, os seguintes assuntos como 

áreas de competência do MMA: 
 

I - política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos; 
II - política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, 
biodiversidade e florestas; 
III - proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para 
a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais; 
IV - políticas para a integração do meio ambiente e a produção; 
V - políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e 
VI - zoneamento ecológico-econômico. (BRASIL, 2017). 
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A antiga Gerência de EA, agora é denominada de Departamento de Educação 

Ambiental, estando subordinada à Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 

Ambiental, cujas funções são articular, formular e propor políticas públicas referentes à EA, 

apoiar estudos destinados à implementação das PP de meio ambiente, coordenar, acompanhar 

e avaliar a implementação da PNEA. 

Cabe ainda a articulação para a implementação das PP de EA. O Departamento de 

Desenvolvimento, Produção e Consumo Sustentáveis a discussão de padrões e indicadores 

voltados a mensurar a sustentabilidade governamental e das empresas. Este departamento 

também desenvolve ações no sentido de estimular a mudança de hábitos de consumo pela 

população, incentivando a veiculação de campanhas contra o desperdício. 

Se mostra claro um crescente alinhamento da política de sustentabilidade ao mercado 

produtivo imprimida em âmbito federal com a publicação dos anexos do Decreto nº. 

8.975/2017, algo que não existia nas políticas ambientais brasileiras até então. O governo cria 

uma agenda para a certificação de empresas, o que contribui para a publicidade e manutenção 

do uso do termo sustentabilidade, portando um significado distante de sua vertente ambiental 

conservacionista. Sustentável aqui é participar dos processos de produção e consumo de acordo 

com os critérios de sustentabilidade definidos pelo próprio governo, no intuito de fixar este 

novo conceito. 

A execução do ProNEA, no campo operacional, não aparece neste último marco como 

uma responsabilidade do MMA, indicando uma nova divergência documental que atribui tais 

funções ao MEC, órgão sobre o qual discutiremos a seguir. É desta divergência que falamos 

precipuamente neste trabalho: da ausência de elos de ligação entre as diferentes PP ambientais 

para que, quando falemos em EA, estejamos associando de prontos o órgão ambiental - MMA 

e o órgão educacional – MEC. 

Na página seguinte, um quadro sintetiza as principais diferenças conceituais em cada 

documento oficial do MMA analisado, comparando-os e indicando algumas convergências e 

divergências encontradas nos mesmos. 
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Quadro 6: Síntese das categorias analisadas nos documentos do MMA 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Categorias definidas 
 

Documento 
PNMA Decretos da PNMA PNEA Decreto da PNEA ProNEA 

Abordagem 
Aspectos do estilo textual. 

Híbrida entre a crítica e a 
pragmática. EA voltada à 
sustentabilidade. 

Discurso híbrido nos moldes 
da PNMA, omitindo a 
participação social. 

Híbrida entre a crítica e a 
conservadora, semelhante ao 
encontrado nos PCN. 

Conservadora em acordo com 
a PNEA. 

Conservadora na perspectiva 
da sustentabilidade ambiental. 

Conceitos 
Conceitos gerais do campo 

ambiental. 

Conceito de EA crítica 
voltada a instrumentalizar a 
população para a defesa do 
meio ambiente. 
Meio ambiente como o 
conjunto de fatores que regem 
a vida, excluindo o ser 
humano e os aspectos sociais. 

Ausência de conceitos. 
Conceito de EA voltado à 
conservação e à 
sustentabilidade. 

Conceito de meio ambiente na 
perspectiva natural/recurso/ 
sustentabilidade conforme a 
PNEA e o ProNEA 2014. 

Conservadora na perspectiva 
da sustentabilidade ambiental, 
apresentando conceitos como 
democracia e participação 
popular. 

Objetivos 
Aquilo que é definido 

textualmente como objetivo 
do documento analisado. 

Objetivos voltados à 
manutenção do 
“desenvolvimento 
sustentável”, em 
convergência com o ProNEA. 

Estruturação do CONAMA 
conforme definições da 
PNEA. 

Objetivo de estimular aa 
consciência crítica dos 
cidadãos e a justiça social, 
juntamente com o 
conservacionismo ambiental. 

Difusão de informações 
ambientais. 

Objetivos em estímulo às 
práticas de sustentabilidade, 
ao licenciamento ambiental e 
ao meio ambiente de trabalho. 

Princípios 
Aquilo que é definido 

textualmente como princípio 
ou premissa ou pressuposto 

teórico do documento 
analisado. 

Princípios que se relacionam à 
conservação do patrimônio 
natural, à proteção, 
planejamento e controle para a 
melhoria ambiental. 

Princípio de colaboração 
entre o MEC e o MMA. 

Princípios de conservação do 
ambiente e manutenção da 
qualidade de vida, na lógica da 
sustentabilidade. 

Perspectiva de ensino 
transversalizada, conforme 
consta nas DCN e nos PCN. 

Enfoque humanista, 
reconhecimento dos aspectos 
culturais, democratização na 
divulgação do conhecimento. 

Procedimentos 
Processos ou ações visando 

ao planejamento e à execução 
de ações de EA. 

Preconiza ações de 
capacitação e de comunicação 
como estratégias para 
execução da EA, conforme o 
ProNEA. 

EA inserida no currículo do 
ensino básico, nas 
instituições educacionais, 
nos meios de comunicação e 
nos órgãos do governo. 

Capacitação de recursos 
humanos para o 
desenvolvimento de atividades 
de EA e formação continuada. 

Inclusão da dimensão 
ambiental no campo 
educacional e criação do 
Órgão Gestor da PNEA 

Apresenta linhas de ação, 
entretanto não sugere a forma 
de execução de tais propostas. 
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3.2.2 Os documentos oficiais do MEC 
 

3.2.2.1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

A LDB, Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 é um documento oficial concebido na 

intenção de disciplinar a educação escolar, a qual se desenvolve por meio do ensino formal nas 

instituições específicas. Baseado nessa premissa, a LDB estabelece as diretrizes e bases sobre 

a educação, da educação infantil até o ensino superior, buscando regular, ainda, a oferta dos 

serviços educacionais públicos. A lei envida esforços e recursos para orientar práticas 

educativas nas escolas, porém não faz nenhuma referência à dimensão ambiental. 

Para Castro (2007, p. 6) a LDB buscou uma melhor divisão de competências entre os 

níveis governamentais. Assim como inovações da lei de 1996, surgiu a designação de educação 

básica, etapa educacional formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental (EF), 

estendido para nove anos de duração, e pelo EM. A LDB de 1996 incluiu ainda no sistema 

educacional as creches, instituições tradicionalmente alocadas entre os setores de educação e 

de assistência social, bem como a EJA.  

Conforme discutido por Castro (Ibid., p. 7), a LDB manteve, por determinação 

constitucional, um modelo que associava ensino e pesquisa como premissas formativas. Este 

caráter de proximidade entre o ensino superior e a pesquisa foi introduzido no Brasil pela 

reforma de 1968, a qual, ao mesmo tempo, regulou a criação de universidades no país. Há que 

se destacar, porém, a ausência do componente ambiental para a formação básica na LDB. 

Na concepção de Penteado (2010, p. 22) a escola se estabelece como o local ideal para 

promover o processo de conjugação dos dois elementos fundamentais à EA: a compreensão das 

questões ambientais enquanto questões sócio-políticas, por intermédio da análise das Ciências 

Sociais, confluindo para a formação de uma consciência ambiental, de uma perspectiva de vida 

ética em âmbito coletivo. 

Anteriormente à promulgação da LDB, em 1991, o MEC já havia resolvido que todos 

os currículos nos diversos níveis de ensino deveriam contemplar conteúdos de EA através da 

Portaria nº. 678 de maio de 1991. Nesse mesmo sentido, no ano de 1993 foram criados os 

Centros de EA do MEC, com a finalidade de criar e difundir metodologias em EA (BRASIL, 

2007, p. 13).  

O conteúdo referente à EA na LDB é limitado, estabelecendo, conforme Takada (2016, 

p. 80) apenas contornos gerais, incumbindo aos PCN o estabelecimento de fundamentos com 

maior especificidade. 



107 

Um dos poucos excertos da LDB que se vincula à questão socioambiental e do trabalho 

versa sobre as especificidades da educação rural, a qual deve alcançar as dimensões sócio-

polítícas e culturais, baseada na cidadania e na solidariedade. Assim, deverão ser adequados 

seus conteúdos às características climáticas, econômicas, ambientais e sociais da localidade em 

questão, favorecendo a escolaridade rural com base nas atividades técnicas e socioculturais do 

campo, respeitando o número de horas letivas previstas em lei (BRASIL, 1996). 

Em relação à EA, nestes termos, esta não constava da LDB publicada em 1996. Este 

termo somente foi incluído no texto legal no ano de 2013, durante o primeiro mandato de Dilma 

Rousseff, através da Lei nº 12.796, de 2013, onde encontramos, uma primeira referência à 

abordagem de características sociais, culturais e econômicas da sociedade no currículo escolar, 

de acordo com cada localidade:  

 
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter a base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino 
e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. (BRASIL, 2013). 

 

Um único trecho do documento oficial, também constante do Art. 26, incluiu o termo 

“Educação Ambiental” entre os anos de 2013 e 2016, momento em que este foi modificado 

para um tema alheio à EA, relativo à BNCC, indicando que a Base daria maiores indicativos de 

como seria executada a EA em âmbito escolar e refletindo em um retorno ao conservadorismo: 

 
§ 7º Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da 
proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos 
obrigatórios. (BRASIL, 2013). 

 

Três anos após, nova modificação desse mesmo parágrafo foi realizada, desta vez por 

efeito do texto da MP nº. 746/2016, de setembro daquele ano, medida votada e aprovada durante 

o governo Michel Temer, iniciado a partir de 12 de maio de 2016. Novamente fazendo 

referência a futuras determinações que viriam da BNCC, o novo texto volta a mencionar os já 

conhecidos temas transversais, como possibilidades de inclusão da temática ambiental. § 7º A 

Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão ser incluídos 

nos currículos de que trata o caput. (BRASIL, 2016) 

Um ano após tal mudança, em momento de indecisão quanto à publicação e efetivação 

da BNCC, após a criação de três versões do mesmo documento houve nova alteração no texto 

da LDB, desta vez com redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017, que incorporou a MP nº. 
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746/2016. Nesta nova reescrita do parágrafo 7º aparecem os temas transversais em substituição 

ao texto referente à BNCC, o qual também mantém excluído o termo específico EA: § 7º A 

integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas 

envolvendo os temas transversais de que trata o caput. (BRASIL, de 2017). 

A Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, por meio do ensino, de modo 

formal nas instituições específicas. Dessa forma, a LDB apresenta, como objetivo, a formação 

básica do cidadão, mediante II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; (BRASIL, 

1996) 

Compreendemos que este trecho se relaciona à EA pois vislumbra a educação em 

relação às questõse políticas, bem como faz referência aos valores sociais que também 

impactam no campo ambiental como ética, civilidade etc. 

Após as modificações textuais já apresentadas, a LDB deixou de contar com o termo 

EA, passando a carregar as palavras “ambiente” e “meio” apenas em outros contextos, que não 

incluem a perspectiva ambiental. Estes termos aparecem apenas dissociadamente, como no 

exemplo do art. 40, já presente na lei de 1996: 

 
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 
especializadas ou no ambiente de trabalho. (BRASIL, 1996). 

 

Neste excerto utiliza-se o termo popular “ambiente de trabalho”, que denota a 

permanente necessidade de reafirmar a formação vinculada ao mercado de trabalho. 

Quanto aos procedimentos a LDB, em seu Título IV, divide responsabilidades em 

esfera federal sobre a elaboração do PNE, a organização das instituições do sistema federal de 

educação, o estabelecimento de diretrizes e prioridades para a educação básica, a normatização 

dos cursos de graduação e pós-graduação. Não são definidas linhas de ação acerca da EA e, do 

mesmo modo, não são feitas definições sobre a execução de atividades desta natureza na escola. 

Os PCN e as DCN são mais específicos em definir estes ofícios.  

O art. 26-A, incluído no documento oficial atual pela Lei nº. 11645/2008, determinou 

obrigatório o estudo da história e cultura de matrizes afro-brasileira e indígena (redação dada 

pela Lei nº 11.645, de 2008). O respeito à história das etnias que compuseram o tecido social 

do Brasil demonstra um pequeno avanço em relação às questões ambientais, aqui representadas 

pela componente cultural. Este novo dispositivo legal, publicado durante o segundo governo 

Lula (2007-2010) representou, para a comunidade afrodescendente, a inclusão desta discussão 
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nas escolas brasileiras no âmbito da educação artística, da literatura e da história, conforme o 

que se lê nos parágrafos 1º e 2º: 

 
§1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a 
luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira 
e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 
§2.o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 
áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (BRASIL, 2008). 

 

Ao definir, no Capítulo II - Da educação básica - outras diretrizes para os conteúdos 

curriculares da educação básica, o legislador determinou, no art. 27, inciso I, a observação do 

princípio/propósito de difundir valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Concordamos que estes 

valores sejam fundamentais para a edificação do pensamento crítico nos estudantes do ensino 

básico e destacamos tais ideais como propulsoras do ideal crítico ambiental, especialmente no 

que tange aos direitos do cidadão e aos direitos da coletividade, sendo este um dos pilares para 

a resolução ou mitigação de grande parte dos conflitos ambientais, gerados por disputas 

relacionadas ao uso de recursos naturais de domínio público. 

Outro panorama cuja discussão é necessária é a possibilidade de criação de disciplina 

específica em EA no âmbito do ensino básico. A última sugestão de modificação da LDB neste 

sentido foi realizada através do PLS 221/2015, de autoria do senador Cássio Cunha Lima 

(PSDB-PB), que se demonstra amparada por uma perspectiva retrógrada sobre EA, que busca 

atualizar e conscientizar os discentes em relação a assuntos como reciclagem e sustentabilidade 

(ALTAFIN, 2016), em uma ótica conservadora. 

Conforme analisado, a LDB não conseguiu, isoladamente, definir estrategicamente uma 

linha de ação para a EA, contudo, quando da instituição dos PCN, que consideram as temáticas 

tranversais como um objetivo a ser alcançado, bem como um princípio a ser mirado, a questão 

ambiental passa a constar na Educação Básica como um padrão curricular. 

 

3.2.2.2. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental: Tema 

Transversal Meio Ambiente 

 

Entre os anos 1997 e 1998 foram publicados, pelo MEC, documentos cujo objetivo era 

oferecer propostas ministeriais tendo como objetivo orientações para “a construção de uma base 
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comum nacional para o ensino fundamental brasileiro”. Estes documentos foram denominados 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1ª a 4ª séries (BRASIL. MEC, 1997a) e de 5ª a 8ª 

séries (BRASIL. MEC, 1998). Necessário ainda dizer que houve divulgação de uma versão 

preliminar do documento oficial antes mesmo da LDB, no ano de 1995 (BRASIL. MEC, 1995).  

Os PCN para o EF foram publicados em 1997 de modo a constituírem subsídio ao 

projeto educativo escolar. Eles propõem o estabelececimento de atitudes e valores no convívio 

escolar, focando-se, ainda no tratamento de alguns temas sociais importantes, denominados de 

temas transversais. Tais temas tangem assuntos como meio ambiente, ética, pluralidade 

cultural, orientação sexual, trabalho e consumo, dentre outros. 

Os PCN para o EF não foram um documento de uso obrigatório. Ainda que eles tenham 

sido fortemente divulgados e adotados em boa parte das escolas públicas das redes municipal e 

estadual, conforme discute o CNE, através do parecer CEB nº. 04/1998: 

 
[...] embora os Parâmetros Curriculares propostos e encaminhados às escolas pelo 
MEC sejam Nacionais, não têm, no entanto, caráter obrigatório, respeitando o 
princípio federativo de colaboração nacional. De todo modo, cabe à União, através do 
próprio MEC o estabelecimento de conteúdos mínimos para a chamada Base Nacional 
Comum. (BRASIL. MEC. CNE, 1998, p. 7). 

 

Outros autores brasileiros já analisaram os cadernos dos PCN que tratam do tema 

transversal meio ambiente, sem entretanto dar destaque à inter relação entre esse documento e 

os demais dispositivos norteadores da EA em âmbito nacional. Desses estudos, destacamos 

Fontoura et al. (2013) que discutiram a EA presente nos documentos oficiais de ensino, focando 

as normativas do MEC, especificamente os PCN em um contexto de atuação docente. O estudo 

contemplou uma perspectiva crítico-social para a EA em sala de aula, indicando de modo 

concludente que a realidade escolar e a formação dos docentes são incapazes de orientar uma 

atuação efetiva em EA, sugerindo, ainda, uma adequação reflexiva aos pressupostos dos PCN 

sobre tal tema. 

Para Leoni (2008, p. 53), os Temas Transversais têm como finalidade incorporar não 

somente pluridimensionalidade de diversos assuntos, mas também abrir espaço para o 

tratamento de questões sociais emergentes, buscando um tratamento didático que se ocupe da 

complexidade e dinâmica das mesmas. Nos PCN, os critérios adotados para a escolha dos 

Temas Transversais são: a urgência social – questões urgentes que apresentam dificuldades para 

a concretização da cidadania plena; a abrangência nacional – questões pertinentes ao território 

nacional; a possibilidade de ensino e aprendizagem no EF– questões que contemplem essa faixa 

etária; o favorecimento à compreensão da realidade e a participação social: cuja finalidade  seria 
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desenvolver a capacidade de atuar e intervir diante de questões individuais e coletivas, ponto 

onde situamos a questão ambiental (BRASIL, 1998).  

Os PCN são flexíveis à realidade de cada região, assim, o professor pode usar seu 

arcabouço teórico e cultural para ensinar conhecimentos que lhe são relevantes, no intuito de 

apresentar ao alunado questões da vida moderna e assuntos relevantes ao campo educativo. 

Essa flexibilidade, consideramos, relaciona-se com os pressupostos da LDB e converge para 

uma prática educativa emancipatória em sala de aula. 

Sobre o caderno de meio ambiente constante nos PCN referentes ao terceiro e quarto 

ciclos, este se inicia com uma apresentação da questão ambiental, demonstrando sua 

importância para o meio social, no sentido de justificar a presença da temática ambiental nos 

currículos escolares. Consta ainda um histórico da questão ambiental trazendo a importância da 

EA em uma perspectiva tanto ecológica quanto social e econômica. 

São múltiplos os conceitos de EA apresentado neste caderno, posto que é feita uma 

reconstrução histórica do termo, em uma abordagem bastante justa, que busca demonstrar que 

os conceitos de hoje dependem de uma evolução que se deu ao longo do tempo, não partindo 

de conceitos rígidos ou absolutos. Os PCN conceituam e reconhecem a EA como algo que: 

 
[...] está longe de ser uma atividade tranqüilamente aceita e desenvolvida, porque ela 
implica mobilização por melhorias profundas do ambiente, e nada inócuas. Ao 
contrário, quando bem realizada, a Educação Ambiental leva a mudanças de 
comportamento pessoal e a atitudes e valores de cidadania que podem ter importantes 
conseqüências sociais. (BRASIL, 1997, p. 182). 

 

Entendemos que esta concepção se localiza dentro da perspectiva da EA crítica, pois 

busca não somente instrumentalizar o indivíduo que se submete a este tipo de EA, mas 

apresentar ao mesmo tempo uma necessidade de mudança da estrutura social na qual estamos 

inseridos. O documento faz referência às necessárias mudanças na sociedade produtiva e 

ressalta a importância dos valores para a cidadania, algo que se coloca em oposição à 

perspectiva da sociedade do consumo, que vemos reproduzida comumente nos documentos 

oficiais de ensino e mesmo nos textos do MMA, dos últimos três anos. 

A conceituação de EA dos PCN vai além da questão ecológica, demonstrando que tanto 

a perspectiva esotérico-existencial quanto as perspectivsa puramente naturalista (biologicista) 

ou conservadora (voltada tão somente à preservação natural, à reciclagem e às 

responsabilidades individuais) também são simplificadas e, portanto, insuficientes para que 

consigamos repensar a questão ambiental em sua vastidão e complexidade, avocando a 
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necessidade de uma abordagem multifacetada, a ocorrer em sala de aula nas diversas 

disciplinas. 

Desta sorte, podemos afirmar que os conceitos de EA presentes nos PCN sobre meio 

ambiente divergem daqueles propostos pelo ProNEA 2014, demonstrando que, nesta pauta, 

MMA e MEC apresentam concepções distintas do que seria EA em seus documentos oficiais. 

A perspectiva adotada pelo MEC nesse documento se assemelha ao que foi proposto no texto 

do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

crivado durante a ECO-1992, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, e remete à abordagem que 

se aproxima da EA crítica.  

Entretanto, conforme analisou Porto-Gonçalves (2012, p. 10), por detrás do discurso 

que se apresenta emancipatório, sobrevém várias discussões de cunho empresarial para 

justificar a postura do governo ao dar espaço a tal discurso, o que se traduz em uma falsa 

linguagem que preza pela emancipação e pela lógica crítica mas que, no discurso geral, 

fundamenta-se na formação dos indivíduos para o mercado de trabalho, e centra-se na lógica 

de formação de indivíduos repetidores daquilo que se exige nas indústrias. 

A crise ambiental é posta ao lado da crise civilizatória, sendo a primeira, parte da 

segunda. Ao compará-las, os redatores do documento sustentam que a crise ambiental situa-se 

no campo dos problemas ambientais e sociais decorrentes do mau uso dos recursos naturais, 

enquanto a segunda vai além dos problemas ambientais, sendo muito mais abrangente e 

relacionando-se ao nosso modo de vida voltado ao consumo e à manutenção da estrutura 

produtiva, sendo necessárias, para sua solução, mudanças na concepção de mundo 

antropocêntrica que carregamos. 

Desde muito tempo, a escola como instituição tem assumido prioritariamente a função 

formativa dos indivíduos. Contudo, esta instituição se estabelece na sociedade capitalista e tal 

fato reflete em sua dinâmica conflitiva de funcionamento: no mesmo ambiente se produzem 

processos dialéticos de reprodução ideológica de grupos dominantes e também se estabelecem 

movimentos de resistência e de recontextualização da sociedade (Bernstein, 1996). 

Quanto ao objetivo propostos pelos PCN de meio ambiente, encontramos o ideal de 

contribuição à formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 

socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da 

sociedade, nas perspectivas local e global. 

O documento oficial reconhece que, para tal, faz-se necessário recrutar os meios de 

comunicação como rádio e televisão, compreendendo estes entes em uma importante reflexão 
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crítica posto que, muitas vezes, as questões ambientais são abordadas de forma superficial ou 

equivocada pelos diferentes meios de comunicação. 

Outro situação importante constante nos PCN é o de que estes mesmos meios de 

comunicação possuem uma realidade dualística, que pode estimular a formação de sujeitos 

pensantes sobre a realidade ambiental, mas também veiculam, diariamente, campanhas 

publicitárias de produtos muitas vezes supérfluos, e nesse sentido são bastante eficientes em 

conduzir as massas populares à naturalização da cultura do consumo e dos padrões estéticos 

dominantes. 

Quanto aos procedimentos, os PCN trabalham na linha da transversalização, posto que 

os conteúdos de Meio Ambiente foram integrados às áreas específicas, buscando impregnar 

toda a prática educativa, criando uma visão abrangente da questão ambiental, permitindo a 

visualização dos elementos físicos e histórico-sociais, assim como as articulações entre esses 

problemas. Estes procedimentos deverão estar sempre vinculados à realidade cotidiana da 

sociedade, de modo a promover a formação de cidadãos mais participantes nos processos de 

tomada de decisão. Assim “as situações de ensino devem se organizar de forma a proporcionar 

oportunidades para que o aluno possa utilizar o conhecimento sobre o Meio Ambiente para 

compreender a sua realidade e atuar sobre ela” (BRASIL, 1997, p. 35). 

Ademais, o caderno de meio ambiente nos PCN propõe onze tópicos, ou temas 

geradores, a serem abordados, dos quais destacamos alguns, que em nossa avaliação são 

enxergados como procedimentos a serem contemplados durante as aulas: 

 
1. O manejo e a conservação da água; noções sobre captação, tratamento e distribuição 
para o consumo; 
2. Os hábitos de utilização da água em casa e na escola adequados às condições locais; 
3. As principais formas de preservação, conservação e recuperação ambientais, de 
acordo com a realidade local; 
4. Alguns processos simples de reciclagem e reaproveitamento de materiais; 
5. As práticas que evitam desperdícios no uso cotidiano de recursos como água, 
energia e alimentos; 
6. A atenção e a crítica em relação ao consumismo; 
7. A valorização e o cultivo de atitudes de proteção e conservação dos ambientes e da 
diversidade biológica e sociocultural; 
8. O cumprimento das responsabilidades de cidadão, com relação ao meio ambiente; 
9. O repúdio ao desperdício em suas diferentes formas; 
10. A apreciação dos aspectos estéticos da natureza, incluindo os produtos da cultura 
humana; 
11. A importância da participação em atividades relacionadas à melhoria das 
condições ambientais da escola e da comunidade local. (BRASIL, 1997). 

 

A abordagem do tema Meio Ambiente, conforme se constata nesses itens, é pautada na 

contribuição para a formação de cidadãos conscientes, capazes de “observar e analisar fatos e 
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situações do ponto de vista ambiental, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar 

de modo propositivo, para garantir um meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida” 

estando, portanto “aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo 

comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global” (PCN, 

1997, p. 25). 

Não podemos afirmar, entretanto, que se trate de uma interpretação crítica da questão 

ambiental. O discurso possui orientação para a conservação dos recursos, bem como levanta a 

necessidade de atuação na sociedade visando o bem estar “de cada um”, algo que se configura 

como um jargão, pouco impactando no aprofundamento da discussão. 

Reconhecido o caráter crítico insculpido nos PCN, temos, ainda que considerar que a 

EA entrou na agenda das políticas públicas, tanto via MMA, quanto através do MEC ou por 

intermédio do Órgão Gestor da PNEA, e não através de um instrumento legal único. É preciso 

investigar em que medida as políticas públicas em EA estão respondendo a pressões sociais, 

quais os sentidos dessas pressões e, no caso das escolas, quais influências estas políticas têm 

sobre o cotidiano escolar, o que é impossível analisar tendo como dados somente os documentos 

oficiais (KAPLAN, 2012, p. 150). 

 

3.2.2.3. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

 

Publicados no ano de 1998 os PCN para o EM se constituem em uma importante 

continuação dos documentos publicados nos dois anos anteriores para o EF. Com base legal 

estabelecida na LDB os PCN propõem a formação geral, em oposição à formação específica, 

visando às capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las, 

aprendendo a partir desses processos (BRASIL, 1999, p. 16). Defendendo uma perspectiva de 

interdisciplinaridade e contextualização, os PCN para o EM demonstram uma menor dedicação 

para tratar o tema ambiental, visto que nele não constam os cadernos com os temas transversais. 

As DCNEM também são utilizadas como pressuposto legal para os PCN do EM e, 

assim, a abordagem ambiental nos parâmetros inclui as discussões presentes nas diretrizes. Da 

mesma forma, os princípios e objetivos dos parâmetros curriculares, pode-se dizer, são 

convergentes com aquilo que se pressupõe nas DCNEM. 

Dividido em áreas e sub-itens para cada disciplina, os PCN são princípios orientativos 

para os currículos do EM, indicando formas de trabalhar os conceitos, apresentando objetivos, 

competências e habilidades desejáveis. Da mesma forma, o documento dá indicativos de como 

trabalhar tais conteúdos em sala de aula e quais conteúdos são mais requeridos em nossa 
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sociedade, em um contexto onde os produtos da tecnologia ditam necessidades de aprendizado 

para o completo desenvolvimento humano e sua inserção no processo produtivo (BRASIL, 

1999, p. 23). 

O documento está dividido em 4 partes, denominadas Parte I – Bases Legais, Parte II – 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Parte III – Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias e Parte IV – Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

Estruturado dessa forma, não aparece nos PCN para o EM a indicação de conteúdos em 

Temas Transversais, conforme verificamos nos documentos para as primeiras séries do ensino 

básico, o que em nossa concepção representa uma fragilidade metodológica, visto que os alunos 

no EM, mais próximos da maioridade civil é que são os mais interessados nos conteúdos que 

visam a vida em sociedade. 

Não há um conceito de ambiente preciso na obra, mas em diversos trechos podemos 

identificar uma perspectiva política para o entendimento deste termo. O texto, em discussões 

encontradas na Parte III demonstra que os escritores do documento se preocuparam em 

relacionar as questões biológicas com as questões sociais envolvidas na gestão do meio 

ambiente, buscando não realizar uma conceituação objetiva, mas discutir de modo extenso 

como se dão as relações para o uso do meio ambiente, seus efeitos positivos e suas decorrências. 

Não há princípios bem delimitados no texto analisado, entretanto os PCN do EM 

demonstram que há uma utopia necessária indispensável à humanidade na sua construção da 

paz, da liberdade e da justiça social (BRASIL, 1999, p. 25), indicando que os princípios vão ao 

encontro da lógica crítica. Seguidamente sustenta-se uma busca pela construção de alternativas 

de organização curricular, algo que se traduz como uma possibilidade de inclusão das questões 

culturais na definição dos conteúdos a serem ensinados, reforçando um conteúdo voltado à uma 

educação preocupada de questões sociológicas e de classe. 

Os objetivos de formação no nível do EM são modificados à medida que, no discurso 

textual, se prioriza a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico (id.). 

A Parte III, em sua apresentação, resume que os conteúdos tecnológicos associados às 

ciências e à matemática são parte essencial da formação cidadã, não somente na visão 

profissionalizante, mas na busca de uma perspectiva integradora, que permita a interpretação 

dos fatos naturais pelos estudantes (BRASIL, 1999, p. 203 e 207). 

Consta no documento uma necessária e possível transcendência da prática imediata, 

para aquela que alcance a sensibilização para “problemáticas ambientais globais ou questões 
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econômicas continentais”. Deste modo, a questão ambiental surge paralelamente à 

compreensão das estruturas econômicas que regram a produção e o comércio internacional. 

Outro exemplo de conceituação crítica sobre a poluição surge no texto, demonstrando 

uma interrelação entre as ciências naturais e as humanas, para a compreensão e o enfrentamento 

deste tema: 
 

A poluição ambiental, por sua vez, seja ela urbana ou rural, do solo, das águas ou do 
ar, não é algo só “biológico”, só “físico” ou só “químico”, pois o ambiente, poluído 
ou não, não cabe nas fronteiras de qualquer disciplina, exigindo, aliás, não somente 
as Ciências da Natureza, mas também as Ciências Humanas, se se pretender que a 
problemática ambiental possa ser mais adequadamente equacionada, num exemplo da 
interdisciplinaridade imposta pela temática real. (BRASIL, 1999, p. 209). 

 

No que tange às competências e habilidades a serem desenvolvidas em Biologia 

encontramos uma abordagem influenciada pelo texto crítico preocupada com contextualização 

sócio-cultural, a necessidade de se “reconhecer o ser humano como agente e paciente de 

transformações intencionais por ele produzidas no seu meio ambiente”, demonstrando que as 

ações antrópicas são responsáveis, em grande parte, pela degradação ambiental que 

percebemos. Entretanto, podemos afirmar que a abordagem varia ao longo do texto conforme 

discutiremos. Algumas disciplinas, como a Química, possuem maior inclinação ao texto crítico 

enquanto outras, como a Física, se apresentam bastante superficiais quando realizam a inserção 

da discussão ambiental neste campo, o que também se materializa na pouca disposição de 

pesquisas que relacionem essa disciplina e seu campo de atuação com a área ambiental. 

A inclusão da discussão ambientalista na área química dos PCN tem como justificativa 

a relação dessa disciplina com o ambiente e com a Educação, o que se materializa na 

problemática dos contaminantes em amostras ambientais e seus reflexos na saúde pública, no 

desenvolvimento das potencialidades e limitações dos métodos analíticos químicos e na 

fronteira tecnológica estabelecida pela química, que usualmente produz compostos ainda não 

existentes nas legislações ambientais como hormônios e outros sintéticos. O processo de 

reflexão ambiental na ciência denominado de ambientalização curricular na universidade foi 

amplamente discutido por Zuin (2010, p. 16-19), que defende que essa inserção precisa ocorrer 

através do oferecimento de disciplinas voltadas para a questão ambiental recorrendo a 

experiências interdisciplinares, em um processo emancipatório. 

Outro importante tema tratado no documento se apresenta nas habilidades, aqui 

entendidas como procedimentos, de “Compreender as ciências como construções humanas, 

entendendo como elas se desenvolveram por acumulação, relacionando o desenvolvimento 

científico com a transformação da sociedade” e “Entender o impacto das tecnologias associadas 
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às Ciências Naturais, na sua vida pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do 

conhecimento e na vida social” (BRASIL, 1999, p. 217). 

Entendemos que no viés crítico se faz fundamental a discussão dos efeitos secundários 

do uso e da produção científica para a formação de um sujeito mais consciente de suas 

responsabilidades para a manutenção dos sistemas e da biodiversidade, e, do mesmo modo, 

para que este indivíduo possa contribuir para a melhoria ambiental e para a discussão ética sobre 

a produção de tecnologias como a clonagem e a manipulação genética e de seus efeitos 

deletérios, como as doenças que podem surgir desta produção em médio e longo prazo, 

possibilitando o estabelecimento de relações entre intervenção no ambiente, degradação 

ambiental e agravos à saúde humana. 

Este mesmo espaço apresenta, ainda, a necessidade de identificar as relações entre o 

conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico, considerando a preservação da vida, 

as condições de vida e as concepções de desenvolvimento sustentável (BRASIL, 1999, p. 227). 

Este pensamento, apesar de não configurar uma divergência entre as habilidades reflete 

conceitos da literatura ambientalista praticada nos anos 1990, que remete sempre à 

compatibilização do uso dos recursos naturais sem realizar uma necessária discussão crítico-

social a respeito da perspectiva do consumo e das relações de produção, bem como do uso da 

natureza nesses processos. Toda a lógica do desenvolvimento sustentável aparece em outras 

competências e habilidades a serem desenvolvidas na disciplina Biologia, minorando as 

possibilidades desta discussão.  

No excerto dedicado à Física, pode-se afirmar que há somente uma ocorrência da 

discussão ambientalista no que tange à produção e degradação da energia nos processos de 

transformação da energia térmica em energia mecânica, mencionando a irreversibilidade destas 

técnicas (BRASIL, 1999, p. 232). Não se pode afirmar que essa discussão seja profunda, visto 

que não se discutem as matrizes energéticas mais usuais em nossa realidade e tampouco os 

problemas ambientais decorrentes, apesar de reconhecer que estes existem em função da matriz 

energética vinculada ao uso de combustíveis fósseis que adotamos. 

No fragmento voltado à Química, a discussão ambiental aparece ressaltando ser 

necessária a compreensão química associada à discussão da estreita relação desta ciência com 

as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas, como 

por exemplo: 
 

Na luta pela sua sobrevivência, o ser humano extraiu e sintetizou materiais a partir da 
biosfera, hidrosfera, litosfera e atmosfera. Nesses processos, ele afetou o seu 
ambiente, modificando-o e degradando-o. Dessa maneira, os conteúdos a serem 
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abordados nessa fase devem se referir aos materiais extraídos e sintetizados pelo ser 
humano, bem como aos materiais introduzidos no ambiente em decorrência dos 
processos de fabricação e de uso. Devem abordar as implicações econômicas, sociais 
e políticas dos sistemas produtivos agrícola e industrial. (BRASIL, 1999, p. 245). 
 

Essa discussão é retomada nas competências e habilidades a serem desenvolvidas em 

química, quando a necessidade do reconhecimento dos limites éticos e morais que podem estar 

envolvidos no desenvolvimento da tecnologia é colocada como necessária para a efetiva 

contextualização sócio-cultural da disciplina. 

A Parte IV trata das ciências humanas, incluindo a Geografia, a História, a Filosofia e a 

Sociologia, conteúdos que, juntos, constroem uma reflexão sobre a tecnologia e os processos 

econômicos e sociais, relacionando-os aos impactos ambienatis causados pelas tecnologias 

sobre os homens. 

Os conteúdos de História e Geografia buscam, de acordo com os PCN, reconstruir 

historicamente questões como a formação das sociedades e o desenvolvimento dos grupos 

sociais baseados na exploração e no processamento dos recursos naturais, levando o leitor a 

considerar tais questões. 

Deste modo, podemos dizer que este texto é menos específico quanto à questão do meio 

ambiente, mas possui vantagem por contar com os conteúdos de Sociologia e Filosofia, tão 

importantes para a formação de mentes contestadoras, hábeis a “ler nas entrelinhas” o 

funcionamento da sociedade e os impactos de nosso modo de vida sobre a natureza. 

De modo divergente a alguns termos que remetem à perspectiva crítica que se repetem 

nos PCN, no que tange às competências e habilidades desejáveis aos egressos do EM, aparece 

uma defesa ao uso e domínio ativo das tecnologias aplicáveis aos contextos de trabalho, algo 

necessário para a superação da situação de desvantagem em que as sociedades de capitalismo 

dependente se encontram, incluindo o Brasil (BRASIL, 1999, p. 295 e 296). Desta forma, o 

ensino tecnológico se sustentaria como algo capaz de ressignificar o uso da tecnologia, 

colocando o homem como centro do processo, independente dos equipamentos tecnológicos 

que ele utilize. Compreendemos que esta percepção da tecnologia é algo distante da perspectiva 

ambientalista crítica, que busca justamente consumidores mais conscientes de suas 

necessidades e de suas responsabilidades como geradores de lixo eletrônico e como indivíduos 

decisores nos processos de uso da natureza. 
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3.2.2.4. Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
 

De acordo com informações do MEC (2006, p. 8), as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio - OCEM foram elaboradas a partir de ampla discussão com as equipes técnicas 

dos Sistemas Estaduais de Educação, professores e alunos da rede pública e representantes da 

comunidade acadêmica. 

As OCEM estão divididas em três volumes Volume 1 - Linguagem, Código e suas 

Tecnologias, Volume 2 - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Volume 3 - 

Ciência Humanas e suas tecnologias. Conforme se nota pelos títulos apresentados, tais 

documentos estão orientados por disciplinas, buscando a integração didática entre os diversos 

conteúdos ali relacionados. O Volume 1 das OCEM trata dos conteúdos de língua portuguesa, 

língua estrangeira, literatura, arte e educação física. O Volume 2 contempla os conteúdos de 

biologia, física, matemática e química. O terceiro Volume se relaciona aos currículos de 

filosofia, geografia, história e sociologia. 

No documento aparecem como objetivos gerais a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no EF (BRASIL, 2006, p. 33) em oposição à ideia de que o EM se 

configura apenas preparatório para o acesso ao ensino superior. De forma particular, cada 

disciplina possui objetivos específicos e diferentes propostas, visto que os autores e leitores 

críticos destes documentos são especialistas de cada uma das áreas de interesse, com diferentes 

perspectivas educativas. 

O volume 1, denominado Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, tange o ensino da 

língua portuguesa e línguas estrangeiras como componentes para a inserção do aluno no mundo 

do diálogo. Assim, a formação do leitor crítico na escola é algo desejado a se concretizar, e se 

objetiva a participação nas diversas atividades sociais, incluindo o campo político, onde o 

domínio da prática discursiva pode se demonstrar muito importante para a interferência e a 

participação efetiva do indivíduo neste campo. 

O capítulo 2 deste volume, dedicado aos conhecimentos de literatura, ressalta a 

importância do acesso aos textos literários posto que, quanto mais letrado literariamente o leitor, 

mais crítico, autônomo e humanizado será (BRASIL, 2013, p. 60). Este processo de 

aprimoramento crítico e de humanização, podemos afirmar, comunica-se com a perspectiva do 

ambientalismo crítico, que visa justamente a humanização e a participação do indivíduo em sua 

sociedade, tanto na perspectiva de leitura e interpretação, quanto na perspectiva de atuação 

mediante o diálogo com outros. Entendemos que há forte relação entre a leitura e o estudo 
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atentos da realidade vivida e a atuação no campo crítico, conforme se compreende nos estudos 

sociológicos. 

No segmento dedicado ao ensino de artes, a diversidade cultural e a atenção às minorias 

são colocadas em primeiro plano como temas cuja abordagem se demonstra extremamente 

necessária no EM, demonstrando um necessário tratamento transdisciplinar para estes 

conteúdos. Outro aspecto interessante tocado no texto é em relação à Pedagogia Crítica, parte 

das OCEM em que se explicam os conceitos e a relação entre o discurso da pedagogia crítica e 

da teoria crítica, a qual também constitui nossa base teórica (BRASIL, 2006, p. 173). Apesar 

de não podemos dizer que a componente ambiental é pauta deste volume das OCEM, verifica-

se uma convergência deste discurso em relação às DCNEB, orientações que seriam publicadas 

sete anos após as OCEM. 

O uso do termo transdisciplinaridade é, também, digno de questionamento posto que as 

práticas interdisciplinares e contextualizadas que visam a formação do sujeito coletivo são 

suficientemente complexas, ao ponto de tornar questionável a sugestão de uma interligação de 

conteúdos ainda mais profunda, no documento analisado. 

Neste prisma, a eliminação das disciplinas em favor de uma transdisciplinaridade 

integradora se demonstra algo ainda mais complexo e, de certo modo impossível. Frigotto 

(1995, p. 30) discute a transdisciplinaridade como uma espécie de fetiche conceitual e explica 

que interdisciplinaridade é uma necessidade, posto que se funda no caráter dialético dos 

conteúdos, porém a existência de disciplinas e a especificidade de cada uma delas são 

importantes na definição de bases e de um currículo praticável e reprodutível nas escolas. 

Assim, tanto a disciplinaridade quanto a interdisciplinaridade se impõem historicamente, 

constituindo a base que possibilita o entrelaçamento e o tratamento fluido dos conteúdos 

(JANTSCH; BIANCHETTI, 1995, p. 21), ao passo que a transdisciplinaridade é interpretada 

como um termo que busca representar em si próprio a necessidade de interlocução entre os 

conteúdos. 

No segmento da disciplina de Biologia, por exemplo, a contextualização do conteúdo 

aparece como premissa (BRASIL, 2006, p. 35), enquanto que na Química a premissa é buscar 

a compreensão da natureza e de sua transformação, mediante ações humanas, mediante a 

produção de instrumentos culturais de ação alargada na natureza e nas interações sociais (Ibid., 

p. 102). O segmento das OCEM que se volta a orientar a disciplina Matemática traz, como 

objetivo, o desenvolvimento de habilidades relacionadas à representação, compreensão, 

comunicação, investigação e, também, à contextualização sociocultural, entretanto tampouco 
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apresenta a questão ambiental ou propõe-se a discuti-la de modo transversal, ou mesmo 

interdisciplinarizada, conforme sugerido. 

Entretanto, identificamos que o objetivo fundante do material disponibilizado pelo 

MEC seria contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre a prática docente. Neste 

documento consta a afirmação de que a qualidade da escola é condição essencial de inclusão e 

democratização das oportunidades, sendo tarefa de todos oferecer uma educação básica de 

qualidade para a inserção do aluno, o desenvolvimento do país e a consolidação da cidadania. 

Não podemos afirmar que este documento traga um conceito bem definido daquilo que 

considera meio ambiente ou mesmo da EA. Essa ausência de conceituação nos conduziu a uma 

leitura aprofundada no sentido de identificar a vertente educacional buscada pelo documento, e 

uma discussão sobre os sentidos de cada disciplina apresentada.  

No volume 1 das OCEM, na temática Arte e Linguagem, tópico denominado 

“Manifestações cotidianas”, há a discussão de que o acesso aos múltiplos usos das linguagens 

amplia as possibilidades de o sujeito comunicar idéias e sentimentos, solucionar problemas, 

estabelecer relações interpessoais, compreender e interferir no seu meio ambiente (BRASIL, 

2006, p. 181). Percebemos nessa primeira análise, um conceito expandido do ambiente, que 

engloba sua localidade, e não somente o natural. 

Ainda no primeiro volume das OCEM, a título de exemplo, o meio ambiente é 

apresentado como Tema da comunidade escolar, visto ser considerado importante no discurso 

deste documento pelo motivo de ser uma temática muito presente no cotidiano dos sujeitos do 

nível médio de escolarização (Ibid., 2006, p. 228). 

A simples presença desta discussão em nossa sociedade é aqui colocada como razão 

para que seja necessário que estudemos tal assunto no EM. Não se trata de falar da urgência do 

tema ambiental, das forças sociais que moldam o uso do patrimônio natural, tampouco se fala 

dos efeitos deletérios da criação e do uso da tecnologia na sociedade atual. É reconhecida a 

questão ambiental como algo do momento, cujo debate é necessário, porém não é realizada uma 

discussão aprofundada deste tema, seja para falar da origem da questão ou mesmo para 

mencionar alguns exemplos de problemas ambientais pungentes em nossa realidade. 

O segundo volume das OCEM discute Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, no intuito de ser um instrumento de apoio à reflexão do professor, permitindo a 

este, ter orientações sobre temas relevantes à sua prática escolar. 

Nesse excerto se encontra uma vasta discussão sobre a necessidade de humanização do 

indivíduo que acessa o EM, bem como sua formação ética, interdisciplinar, buscando 

desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico. O pensamento 
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crítico, em específico, possui direta relação com a EA que propomos neste estudo. Entretanto 

neste mesmo documento está também demonstrada uma necessidade que possuímos de formar 

para o mercado de trabalho e para a compreensão dos processos mercantis. Este discurso retoma 

o solicitado pela LDB 1996 em seu art. 35, demonstrando uma convergência entre tais textos. 

Nota-se ainda uma linha de raciocínio crítico presente nos três volumes das OCEM, indicando 

uma coerência interna entre as diferentes partes. 

No que tange aos conhecimentos de Física, a questão ambiental surge na importância 

da discussão dos perigos potencialmente envolvidos na manipulação de energia nuclear, na 

intenção de permitir ao sujeito opinar sobre esses assuntos (BRASIL, 2006, Vol. II, p. 47). Esta 

discussão, na concepção crítica, se mostra bastante importante pois não é suficiente criar 

tecnologia para produzir avaço humano, mas também é necessário discutir os perigos potenciais 

desta criação. A contextualização e a interdisciplinaridade são outras questões a serem 

consideradas para o ensino de Física (Ibid., p. 49). 

Esta discussão é retomada no sentido de explicar que o conhecimento físico é construído 

historicamente, em uma tentativa de reconstrução epistemológica da disciplina. Entretanto não 

são analisados outros fundamentos ambientais em relação ao conteúdo desta ciência em relação 

aos conteúdos de Química e Biologia, sugeridos no texto como zonas fronteiriças para a prática 

interdisciplinar de Física no EM. O tema nanotecnologia, conforme se discute no texto, 

demonstra uma possibilidade de contribuição da Física no campo ambiental. Um quadro 

também identifica as relações entre a produção e o uso de diferentes formas de energia como 

um componente da temática ambiental a ser relacionado com temas como aquecimento global, 

tipos de radiação e sua interação com os diferentes materiais. Ressaltam-se ainda alguns efeitos 

desta radiação nos tecidos humanos, como a ionização (idem, p. 59) e também aparece a 

proposta de se trabalhar os acidentes ambientais causados por vazamento de petróleo no litoral 

brasileiro, como um exemplo de efeito secundário referente à produção de energia desta por 

intermédio deste modelo energético, demonstrando uma preocupação referente à perspectiva 

CTS de ensino. 

Podemos dizer que, em geral, a perspectiva CTS de educação se encontra próxima da 

ambientalização curricular que objetivamos no ensino superior, especialmente nos cursos 

voltados para as ciências naturais, nos quais as diferenças entre cada uma das perspectivas 

(tecnocrática versus crítica) permanece. Ambos incluem uma avaliação dos aspectos 

controversos que surgem da produção de tecnologia, usando abordagens parecidas (como 

projetos de pesquisa) para tratar essas questões de modo interdisciplinar (ZUIN, 2012, p. 77). 
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No segmento referente a Matemática, constante no volume 2 das OCEM, não há uma 

parte dedicada à EA, bem como não há referência alguma às possíveis interfaces da Matemática 

com este tipo de conteúdo. São, entretanto, sugeridas algumas relações entre o ensino de 

matemática e sua pertinência quanto aos fatos do cotidiano, ocasião em que se fala 

superficialmente da interpretação da realidade física a partir da reflexão sobre as práticas sociais 

como forma de favorecer a atribuição de significados a conceitos (BRASIL, 2006, Vol. II, p. 

95). 

Sugerindo serem um aprofundamento das discussões postas pelos PCN, as OCEM, em 

seu Volume II, em seu segmento que tange os conhecimentos de Biologia, apresentam uma 

visão integradora das disciplinas de modo a se reconhecer a relação entre aquelas de uma 

mesma área e entre as de áreas diversas (Id., 2006, p. 16). 

Afirmando que grande parcela da população se demonstra pouco confiante para opinar 

sobre temas polêmicos e que podem interferir diretamente em suas condições de vida, como em 

relação ao uso de transgênicos, a clonagem e a reprodução assistida (BRASIL, 2006, p. 17) as 

OCEM propõem a alfabetização científica como uma estratégia para enfrentamento destes 

temas. 

Recorrendo aos PCN+ para identificar as razões para o ensino da Biologia, o texto 

afirma que tal disciplina deve servir como meio para ampliar a compreensão sobre a realidade, 

posto que é através das situações reais que os fenômenos biológicos podem ser percebidos e 

interpretados. Propõe-se ao final que a realidade vivida se configure como um instrumento para 

orientar decisões e intervenções (Ibid., p. 36). 

Desta forma, são delimitados seis temas estruturadores para o ensino de biologia: 1. 

interação entre os seres vivos; 2. qualidade de vida das populações humanas; 3. identidade dos 

seres vivos; 4. diversidade da vida; 5. transmissão da vida, ética e manipulação gênica; 6. 

origem e evolução da vida. Podemos considerar que todos estes temas guardam pertinência com 

a questão ambiental, entretanto não se visualiza, no documento, de que modo tais conteúdos 

seriam trabalhados em sala de modo a sensibilizar os estudantes para a questão ambiental. 

Assim, fica prevista a necessidade de trabalhar conceitos que vão desde ecologia e impacto 

humano no meio ambiente até mutações no DNA, usando prioritariamente exemplos e situações 

de sua realidade. 

A Geografia é referenciada como uma disciplina que pode ser conectada a assuntos 

relativos ao meio ambiente e à ecologia (BRASIL, 2006, Vol. 1, p. 37), em uma proposta de 

interdisciplinaridade. Este mesmo discurso aparece no Vol. II quando os autores explicitam que 

são necessárias situações a serem trabalhadas sob uma visão interdisciplinar, buscando o 
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relacionamento de conteúdos escolares com assuntos do quotidiano dos estudantes e enfatizar 

aspectos da comunidade, da escola, do meio ambiente, da família, da etnia, pluriculturais, etc 

(BRASIL, 2006, Vol. 2, p. 85). Verificamos, portanto, que há uma unidade de diálogo entre os 

diferentes volumes dos OCEM, demonstrando uma convergência de assuntos e de pressupostos, 

no caso, da interdisciplinaridade. É interessante analisar que os conteúdos de Geografia sejam 

tão relevantes para o estudo das questões de ecologia de forma interdisciplinar, algo que não é 

feito dentro do próprio conteúdo das ciências biológicas. 

No segmento do documento dedicado à Ciência Química, consta um quadro onde esta 

disciplina é sugerida como atividade científica relacionada à questão ambiental e cujo domínio 

impacta sobremaneira produção de tecnologia.  

Assim, a discussão parte das tecnologias químicas nos tópicos denominados “Química 

e sociedade” e “Química, cidadania e meio ambiente”, nos quais surge o objetivo do 

reconhecimento e compreensão da ciência e da tecnologia químicas como criação humana, 

inseridas, portanto, na história e na sociedade em diferentes épocas. Essa abordagem discursiva 

de caráter crítico apresenta convergência com os preceitos críticos levantados no volume 1 das 

OCEM, como discutimos. 

Em seguida se apresenta como inevitável a compreensão dos limites da ciência e o 

significado das suas dimensões sociais e políticas (BRASIL, 2006, Vol. 2, p. 115). Este ponto, 

é por nós destacado, visto que a ciência química é usualmente apresentada apenas como a 

ciência voltada à produção de tecnologia, omitindo, por conseguinte os efeitos secundários, e 

muitas vezes deletérios, da criação de tal tecnologia. 

Outros pontos que aparecem no tópico denominado “Química, cidadania e meio 

ambiente” são o reconhecimento de aspectos relevantes do conhecimento químico e suas 

tecnologias na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente, a necessária 

compreensão e avaliação da ciência e da tecnologia química sob o ponto de vista ético para 

exercer a cidadania com responsabilidade, integridade e respeito, o desenvolvimento de atitudes 

e valores compromissados com o ideal de cidadania planetária na busca de preservação 

ambiental do ponto de vista global e de ações de redução das desigualdades étnicas, sociais e 

econômicas. Por último aparece a necessidade de desenvolvimento de ações engajadas na 

comunidade para a preservação ambiental. (BRASIL, 2006, Vol. 2, p. 115) 

Espera-se a contextualização referenciada nos aspectos socioculturais, bem como a 

explicitação das inter-relações entre a Química, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente, 

ainda que no âmbito da parte diversificada da proposta curricular (BRASIL, 2006, Vol. 2, p. 

122). 
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Outro aspecto interessante é que as OCEM indicam que as abordagens dos conteúdos 

precisam, obrigatoriamente, estar articuladas, de forma não fragmentada e não prescritiva com 

o desenvolvimento da EA, conforme preceitua o Plano Nacional de Educação - PNE. Desta 

forma são sugeridos os temas poluição, recursos energéticos, saúde, cosméticos, plásticos, 

metais, lixo, química agrícola, energia nuclear, petróleo, alimentos, medicamentos, agrotóxicos, 

posto que a EA, tratada como tema transversal, seria desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente (BRASIL, 2000). 

Notamos, portanto, que este texto objetiva articular-se, ainda, com a Política Nacional 

de Educação, indicando a importância da interdisciplinaridade ao tratar de assuntos 

multifacetados como estes que utilizamos como exemplos. 

Interessante notar que as principais discussões sobre EA presentes nas OCEM estão 

contidas na parte do ensino de Química, e não no capítulo dedicado às questões do conteúdo 

biológico como é feito comumente. A expressão meio ambiente surge duas vezes no capítulo 

sobre Biologia, uma vez no capítulo dedicado à Matemática e outras duas vezes no Capítulo 

voltado à Química. Entretanto os elementos éticos, culturais e sociais da questão ambiental 

estão predominantemente discutidos no excerto que trata da Química. 

Compreendemos que há, portanto, um movimento no sentido de que os professores de 

Química se tornem mais investidos da cultura ambiental em suas salas de aula, promovendo 

uma integração entre os conteúdos mais voltados à sociedade e aqueles voltados à ciência 

química, conforme previsto no PNE. 

A abordagem crítica da questão ambiental transparece no texto que trata do conteúdo 

químico, algo que afirmamos com espeque nas diversas amostras do texto que tocam aspectos 

sociológicos do modo de exploração ambiental que se pratica em nossa sociedade, entretanto 

não podemos dizer que esta é a única que se apresenta em todo o documento. 

Em relação aos conteúdos de Física, podemos considerar que a abordagem apresentada 

é orientada pela perspectiva CTS de ensino, que em muito comunica-se com a perspectiva 

emancipadora da vertente crítica ambientalista. Entretanto a perspectiva que se destaca nos 

conteúdos de Biologia tange muito mais uma acepção conservadora e, por vezes, pragmática 

da EA, voltada à manutenção dos sistemas ecológicos e da relevância presente no patrimônio 

faunístico e florístico do nosso país, sem, contudo, avocar uma necessária discussão a se dar no 

âmbito de nossa concepção social, historicamente construída. 
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3.2.2.5. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

 

Nos últimos anos, o Conselho Nacional de Educação (CNE), no cumprimento de sua 

missão legal de assegurar a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação 

nacional, realizou uma série de estudos, debates, seminários e audiências públicas que contaram 

com a participação dos sistemas de ensino, dos órgãos educacionais e da sociedade civil. Esse 

trabalho resultou na atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais e na produção de novas 

e importantes orientações em um contexto de 13 anos de vigência da LDB e do penúltimo ano 

de vigência do PNE antes da elaboração de um novo documento para o período compreendido 

entre 2011 e 2020. 

Com a publicação da Emenda Constitucional n.º 59/2009, que amplia o direito à 

Educação Básica obrigatória dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, as DCNEB surgem também 

com o intuito de contribuir para a formulação de políticas educacionais que consubstanciem o 

direito à formação humana e cidadã, permitindo o acesso à formação profissional em ambiente 

educativo (BRASIL, 2009). Nesta etapa do trabalho analisaremos os conceitos, objetivos, 

princípios e mecanismos de ação presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica aprovada através da Resolução CNE/CEB nº. 4/2010 e publicada no ano de 

2013, um compilado de quase seiscentas páginas que estabelecem a base nacional comum, 

responsável por orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das 

propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras, compreendendo a Educação 

Infantil, Fundamental e Média (BRASIL, 2013, p. 4). 

Este mesmo texto contempla, ainda, diretrizes específicas para a discussão da Educação 

no Campo, a Educação Indígena, a Quilombola, para a Educação Especial, para Jovens e 

Adultos em Situação de Privação de Liberdade nos estabelecimentos penais e para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. Além disso, aqui estão presentes as diretrizes curriculares 

nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Ambiental (que analisaremos 

posteriormente), a Educação em Direitos Humanos e para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana. O ensino religioso 

também figura como um pilar no currículo definido pelas DCNEB. 

As DCNEB são inespecíficas quanto à questão ambiental, ainda que contemplem sua 

discussão. O art. 16 do texto define que leis específicas, complementares à LDB, determinam 

que sejam incluídos componentes não disciplinares, como temas relativos ao trânsito, ao meio 

ambiente e à condição e direitos do idoso. Neste sentido a discussão ambiental fica relegada à 

segundo plano, em equivalência a outros temas, e seus principais tópicos foram importados da 
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PNEA. O caderno específico sobre a matéria ambiental denominado Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental - DCNEA foi analisado separadamente. 

Quanto ao conceito de EA apresentado nas DCNEB, trata-se de uma importação 

conceitual da PNEA, a qual entende por esta educação “os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade", voltado para a preservação do meio 

ambiente, sempre orbitando na perspectiva da conservação ecológica (BRASIL, 2013, p. 166). 

Percebe-se, portanto, que a concepção que margeia todo o documento se dá em termos 

idênticos aos da Lei nº 9.795/99, demonstrando uma justificada convergência conceitual entre 

estes dois instrumentos, o que se traduz em proximidade de duas PP que acredita-se, devem se 

somar. É por efeito desta lei que a EA consta nas DCNEB como conteúdo obrigatório, a ser 

tratado transversal e integradamente, permeando todo o currículo, no âmbito dos demais 

componentes curriculares. Da mesma forma, verifica-se a grande quantidade de referências ao 

texto constitucional, demonstrando que os redatores das DCNEB buscaram amparo naquele 

texto, apresentando convergência com os pressupostos do art. 225 da CF de 1988. 

O item 4.4, dedicado aos estudantes indígenas, do campo e quilombolas inicia sua 

discussão com o  conceito de sustentabilidade socioambiental, enquanto busca caracterizar os 

indivíduos oriundos destas comunidades. A interculturalidade e a sustentabilidade 

socioambiental são colocadas como meios possíveis para a educação para os grupos 

tradicionais, em respeito a sua diversidade. Consideramos que a presença de tal excerto mostra 

o nível da discussão da inclusão na ópoca de publicação desta PP, concebida para o povo e em 

representação a seus diferentes membros. Esta perspectiva de abordagem se mostra ameaçada 

até os dias atuais, quando grupos conservadores no campo político educacional brasileiro se 

mostram favoráveis à retirada de tais conteúdos para aplicação na BNCC. 

 O item 5.5 traz como tópico a “Sustentabilidade ambiental como meta universal”, 

estágio em que passa a analisar a EA no Brasil e apresenta os princípios constantes na carta de 

Belgrado, para a execução de ações em EA. Até mesmo por utilizar o termo sustentabilidade, 

podemos perceber uma certa afeição pelos conceitos da EA conservadora, que sempre busca na 

justificativa de sistemas mais limpos a compatibilização entre o sistema produtivo-econômico 

e a manutenção dos sistemas ambientais, de forma síncrona, demonstrando acriticidade 

característica da perspectiva conservadora. Conforme discutimos, a utilização de termos como 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, em uma lógica quase termodinâmica de 

compatibilização entre produção e conservação da natureza representa um estilo de pensamento 



128 

localizado no início dos anos 1990 e que, atualmente tem sido rechaçado na comunidade 

ambientalista internacional. 

Apresenta-se nas DCNEB, como necessidade dos educadores, a compreensão da crise 

ambiental contemporânea e de sua contribuição na sua prevenção e no enfrentamento das 

mudanças socioambientais globais, estabelecendo como obrigação do professorado enfrentar 

uma questão que é responsabilidade de todos os membros da sociedade. Por óbvio que o 

professor não deve estar excluído das questões ambientais mais pungentes, porém concentrar 

as responsabilidades em um único agente da coletividade não nos parece opção justa. 

Adiante, o documento oficial atesta que, no EM, existem “condições para se criar uma 

educação cidadã, responsável, crítica e participativa, que possibilita a tomada de decisões 

transformadoras a partir do meio ambiente no qual as pessoas se inserem, em um processo 

educacional que supera a dissociação sociedade/natureza”. Esta conceituação, bastante 

orientada para a perspectiva politizada da EA, e bastante consciente da necessidade de 

interferência para a melhoria das condições ambientais constitui uma divergência dentro do 

próprio texto, vez que este, inicialmente, demonstra se pautar pela concepção de EA presente 

na PNEA (BRASIL, 2013, p. 166). 

Desta forma, misturados, os conceitos pertencentes a uma EA conservadora, em certo 

ponto, oposta à perspectiva crítica, demonstram a ausência de uma única corrente de 

pensamento em EA no documento, indicando que atores sociais com orientações diversas 

participaram do processo, o que não nos permite identificar a abordagem presente no texto, uma 

vez que o mesmo não estabelece grande conexão entre suas diversas partes, como por exemplo: 

 
A PNEA entende por esta educação os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade". Entre os 
objetivos fundamentais da Educação Ambiental, estão o desenvolvimento de uma 
compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, e 
o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. (BRASIL, 2013, p. 
166, grifo nosso). 
 

Assim, termos como conservação, sustentabilidade e participação surgem, em um 

mesmo espaço, compondo um discurso híbrido entre conservadorismo e criticismo, como se 

estes elementos se complementassem e contribuessem para a efetivação da EA no EM. O 

tratamento da questão ambiental poderia estar associado à parte do texto que trata da educação 

escolar indígena e educação escolar quilombola, tanto no ensino fundamental quanto médio, 
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visto que os direitos específicos destes povos estão relacionados à preservação/gestão das áreas 

habitadas por comunidades originais. 

 
 Figura 4: Exemplo de divergência conceitual encontrada nas DCNEB 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2013, p. ) 

 
A própria formação docente para o profissional do EM, remete à Política Nacional de 

Formação de Professores (Decreto nº. 6.755/2009), e está sedimentada na perspectiva da 

sustentabilidade, levantando, como premissa para a formação do docente do ensino médio, 

promover a formação de professores na perspectiva da educação integral, dos direitos humanos, 

da sustentabilidade ambiental e das relações étnico-raciais, com vistas à construção de ambiente 

escolar inclusivo e cooperativo (BRASIL, 2013, p. 172). 

No subitem 7.1, as DCNEB discutem as características do projeto político-pedagógico 

e sua abordagem, sugerindo, ao final, que “cabe à escola, considerada a sua identidade e a de 

seus sujeitos, articular a formulação do projeto político-pedagógico com os Planos de Educação 

Nacional”, indicando ao final que o projeto político-pedagógico das unidades escolares que 

ofertam o EM devem realizar procedimentos que considerem, concretamente: 

 
I – atividades integradoras artístico-culturais, tecnológicas, e de iniciação científica, 
vinculadas ao trabalho, ao meio ambiente e à prática social; 
II – problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo 
inusitado e ao desenvolvimento do espírito inventivo; 
III – a aprendizagem como processo de apropriação significativa dos conhecimentos, 
superando a aprendizagem limitada à memorização; 
IV – valorização da leitura e da produção escrita em todos os campos do saber; 
V – comportamento ético, como ponto de partida para o reconhecimento dos direitos 
humanos, da cidadania, da responsabilidade socioambiental e para a prática de um 
humanismo contemporâneo expresso pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da 
identidade do outro e pela incorporação da solidariedade; 
VI – articulação teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual às atividades 
práticas ou experimentais; 
VII – integração com o mundo do trabalho por meio de estágios de estudantes do 
Ensino Médio conforme legislação específica; 
VIII – utilização de diferentes mídias como processo de dinamização dos ambientes 
de aprendizagem e construção de novos saberes; 
IX – capacidade de aprender permanente, desenvolvendo a autonomia dos estudantes; 
X – atividades sociais que estimulem o convívio humano; 
XI – avaliação da aprendizagem, com diagnóstico preliminar, e entendida como 
processo de caráter formativo, permanente e cumulativo; 
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XII – acompanhamento da vida escolar dos estudantes, promovendo o seguimento do 
desempenho, análise de resultados e comunicação com a família; 
XIII – atividades complementares e de superação das dificuldades de aprendizagem 
para que o estudante tenha sucesso em seus estudos; 
XIV – reconhecimento e atendimento da diversidade e diferentes nuances da 
desigualdade, da diversidade e da exclusão na sociedade brasileira;  
XV – valorização e promoção dos Direitos humanos mediante temas relativos a 
gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, pessoas com 
deficiência, entre outros, bem como práticas que contribuam para a igualdade e para 
o enfrentamento de todas as formas de preconceito, discriminação e violência sob 
todas as formas; 
XVI – análise e reflexão crítica da realidade brasileira, de sua organização social e 
produtiva na relação de complementaridade entre espaços urbanos e do campo; XVII 
– estudo e desenvolvimento de atividades socioambientais, conduzindo a educação 
ambiental como uma prática educativa integrada, contínua e permanente; 
XVIII – práticas desportivas e de expressão corporal, que contribuam para a saúde, a 
sociabilidade e a cooperação; 
XIX – atividades intersetoriais, entre outras, de promoção da saúde física e mental, 
saúde sexual e saúde reprodutiva, e prevenção do uso de drogas; 
XX – produção de mídias nas escolas a partir da promoção de atividades que 
favoreçam as habilidades de leitura e análise do papel cultural, político e econômico 
dos meios de comunicação na sociedade; 
XXI – participação social e protagonismo dos estudantes, como agentes de 
transformação de suas unidades escolares e de suas comunidades; 
XXII – condições materiais, funcionais e didático-pedagógicas, para que os 
profissionais da escola efetivem as proposições do projeto. (BRASIL, 2013, p. 176-
178). 

 

Nesta etapa o ensino das questões do meio ambiente e aqueles referentes à prática social 

é recomendado às escolas; entretanto não é colocado em patamar de regra, mas de ação cuja 

execução deve ser considerada. Destacamos os pressupostos contidos nos itens I, relacionado à 

própria EA; V, que se relaciona aos aspectos éticos da atividade educacional e da 

responsabilidade sócioambiental; IX, que remete à necesária autonomia dos estudantes para a 

resolução de problemas do cotidiano e para a reflexão sobre a própria vida; XIV, que avoca 

uma reflexão crítica sobre a estrutura social à qual nos relacionamos; XVII e XXI, que remetem 

à atividades socioambientais e à EA como prática integradora e transformadora da sociedade. 

As DCNEB para Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm como pressuposto 

a construção de espaços educadores, onde a intencionalidade pedagógica se referencia na 

perspectiva da sustentabilidade socioambiental, prezando pela existência de espaços que 

mantêm uma relação equilibrada com o meio ambiente, compensando seus impactos com o 

desenvolvimento de tecnologias apropriadas. 

Deste modo, as instituições de educação profissional e tecnológica são desafiadas a 

adotar critérios de sustentabilidade na construção dos prédios, visando à baixa emissão de 

carbono, a minimização do desperdício e da degradação ambiental. Nesse contexto a EA 

poderia servir para a promoção de uma gestão sustentável e a inserção da dimensão 
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socioambiental nos currículos, na formação de professores e na elaboração de materiais 

didáticos (BRASIL, 2013, p. 200). 

Segundo Pinto e Zacarias (2010, p. 43), esse conceito economicista de sustentabilidade 

pode ser compreendido como uma visão reformista e liberal, que percebe os problemas 

ambientais como um mal funcionamento no sistema produtivo, defendendo sobretudo a 

necessidade de adoção de um novo estilo de desenvolvimento, agora “sustentável” pautado nos 

mecanismos criados pelo mercado, como ecoeficiência, certificações ambientais e protocolos 

diplomáticos no âmbito da política externa. Diante da crise ambiental, as soluções estariam sob 

o prisma da adaptação e da implantação de soluções técnicas, e não da transformação do próprio 

sistema. 

Importante o reconhecimento dado aos espaços educativos previamente pensados. Aqui 

o documento faz referência aos Institutos Federais – IF, indicando a necessidade de uma 

preocupação ambiental em sua concepção de estrutura física. Entretanto não podemos atestar 

que esta previsão garante a existência de espaços puramente pensados para a contribuição com 

o meio ambiente. Novamente voltamos a afirmar que a previsão oficial de tais espaços é 

importante para as ações formativas dos estudantes, configurando uma primeira possibilidade 

de diálogo a respeito destes elementos na educação técnica profissionalizante.  

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo, ou 

simplesmente, Educação Rural, busca incorporar, de forma bastante extensiva, as discussões 

sobre os espaços preservados (áreas florestais e reservas indígenas), trazendo consigo uma 

reflexão da existência social destes povos (BRASIL, 2013, p. 267). Considera-se fundamental, 

dentro de uma perspectiva crítica, o reconhecimento destes povos e sua inclusão na discussão 

ambiental, posto que estes se relacionam de modo muito mais profundo com os ambientes 

naturais que a maioria dos brasileiros. 

Objetivando, dentre outras questões, assegurar que os princípios da especificidade, do 

bilingüismo e multilinguismo, da organização comunitária e da interculturalidade fundamentem 

os projetos educativos das comunidades indígenas, valorizando suas línguas e conhecimentos 

tradicionais” e “zelar para que o direito à educação escolar diferenciada seja garantido às 

comunidades indígenas com qualidade social e pertinência pedagógica, cultural, linguística, 

ambiental e territorial, respeitando as lógicas, saberes e perspectivas dos próprios povos 

indígenas” (BRASIL, 2013, p. 377), as DCNEB avançam ao realizar uma previsão legal inédita 

até então. 

Consideramos que a existência de uma discussão sobre os movimentos sociais, 

responsáveis pela gênese da discussão da questão ambiental no Brasil, é extremamente 



132 

necessária e, além disso, poderia contemplar um retrato de como estes povos se organizam para 

requerer seus direitos como cidadãos brasileiros perante órgãos como o INCRA e a FUNAI, 

algo que não é mencionado no texto estudado. 

Contudo, reconhecemos a clareza do texto ao relatar os desafios que ainda precisam ser 

enfrentados sobre tal questão, a saber: a necessária estruturação da rede física de acordo com 

os interesses das comunidades, suas realidades ambientais e princípios de sustentabilidade e a 

articulação com outros órgãos responsáveis pelas políticas indigenistas, como os gestores dos 

programas de atenção à saúde indígena e órgãos de proteção do meio ambiente para melhor 

implementar as ações de Educação Escolar Indígena em harmonia com os projetos de futuro de 

cada povo (BRASIL, 2013, p. 401). 

Neste mesmo contexto, na perspectiva dos direitos humanos e em obediência às 

diretrizes específicas para tal assunto, aprovadas em março de 2012 através da Resolução CNE 

nº. 01/2012, discutir questões relacionadas à vida em comunidade, saneamento básico, moradia, 

problemas ambientais, defesa do meio ambiente, justiça ambiental e entre outros relacionados 

seria interessante, caso se propusesse uma prática integradora associada aos procedimentos 

propostos pelas DCNEB. 

 

3.2.2.5.1. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental  

 

As DCNEA constituemum caderno específico dentro das DCNEB,  temos sido criadas 

através do parecer CNE nº. 14/2012  em 6 de junho de 2012, corroborado através da resolução 

MEC nº. 15/2012, publicada em 15 de junho do mesmo. 

A partir de decisão colegiada, o MEC encaminhou ao CNE documento com proposta 

para o estabelecimento de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

(DCNEA), elaborado pela Coordenação-Geral de EA da SECADI/MEC (BRASIL, 2013, p. 

535). Este é, em nossa análise, o documento mais importante, dentro das propostas constantes 

no DCNEB geral. 

Conforme se lê neste texto, a: 

 
Educação Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, 
crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e 
com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões 
transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas 
se integram. A Educação Ambiental avança na construção de uma cidadania 
responsável voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental. (BRASIL, 
2013, p. 535). 
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Temos, portanto, uma conceituação voltada aos aspectos críticos e sociais, mas que não 

omite a questão natural/ecológica como responsabilidade imediata do campo ambiental, de 

forma bastante articulada. Fala-se ainda de ambiente natural ou construído, dando a entender 

que os espaços urbanizados, em sua pluralidade, também se configuram como ambiente dentro 

do qual os indivíduos se integram. Sem embargo, o próprio texto reporta a existência de uma 

pluralidade de sentidos dentro do campo da EA, atestando, ao final, que partem de uma 

perspectiva socioambiental, da justiça ambiental, das relações comerciais equilibradas e das 

concepções de sustentabilidade (BRASIL, 2013, p. 542). Essa discussão materializa uma PP 

consciente das dificuldades e dos múltiplos vieses do ambientalismo, desde sua concepção. 

Considera-se, este trecho, como algo divergente dentro das DCNEB pelo fato de que a 

polissemia da EA é reconhecida dentre os diversos pesquisadores da área, porém não podemos, 

ao optar por uma corrente teórica, que também se confunde com ideologias e perspectivas de 

análise, realizar um duplo entendimento de uma mesma questão, aceitando todas as 

conceituações existentes sobre um mesmo tema. A perspectiva crítica da EA não admite 

flexibilizações preferindo, sempre, uma discussão que envolva um novo projeto societário e 

uma perspectiva de vida humana sem desperdícios, voltada à emancipação das pessoas. Neste 

sentido, reconhecer a multiplicidade de acepções é um começo, mas fundamental seria optar 

por uma vertente ou esclarecer a lógica da discussão presente no restante das DCNEA. 

Há que se considerar que boa parte deste texto se apresenta na  ótica crítica da EA, 

fazendo-se porém necessário destacar que o conteúdo do documento também redunda em 

utopia, quando afirma que a EA avança (em momento presente) na construção de uma cidadania 

responsável voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental. Conforme discutimos em 

momento anterior, o termo sustentabilidade se repete nos documentos como um norte a ser 

seguido pelos praticantes de EA, como se fosse possível e até mesmo fácil atingir tal patamar 

de desenvolvimento sincronizado com as possibilidades que nosso meio ambiente oferta. 

O atributo ambiental é colocado como elemento estruturante do processo educacional 

não  representando um determinado tipo de educação.  Esta visão é convergente com o texto 

básico das DCNEB  pois remonta à necessidade de realização de um trabalho interdisciplinar 

no campo ambiental, em todas as disciplinas, em uma ação comprometida com a ética do 

ambiente. 

Esta mesma convergência em relação às DCNEB configura uma divergência conceitual 

quando analisamos as DCNEA em separado pois tais expressões, quando alocadas em um 

mesmo texto, demonstram que não há somente uma orientação teórica no conteúdo, indicando 

a opção por um hibridismo estilístico capaz de agradar qualquer interessado pela discussão que 
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aqui analisamos. A própria construção textual é dúbia, e deixa confusa a interpretação de seu 

excerto final. Verifica-se grande quantidade de referências ao texto constitucional e aos 

pressupostos estabelecidos no art. 225 da CF de 1988 nas DCNEA, outro ponto convergente às 

DCNEB gerais. 

O documento apresenta o histórico da EA em nosso país, e da mesma forma realiza uma 

leitura de todos os referenciais legais sobre este tema existentes no Brasil. Discute ainda a 

existência de um importante movimento internacional acerca deste tema, do qual participam os 

organismos internacionais, sendo este repetidamente suscitado em encontros nos quais são 

postas em pauta discussões sobre mecanismos de associação internacional para a melhoria da 

qualidade ambiental. Essa lógica referencial a outros documentos sobre EA de origem 

internacional demonstram a filiação dos legisladores brasileiros quando da promulgação das 

DCNEA. 

Considera-se que mais importante do que as pressões exteriores para definição de 

políticas ambientais no Brasil são os marcos conceituais e a produção acadêmica da área desde 

a década de 1960 que, em um processo reflexivo, estimularam a difusão da discussão 

ambientalista nos países latino-americanos. 

De modo bastante ponderado o texto reconhece a importância dos movimentos sociais 

no processo de criação e multiplicação das práticas em EA, defendendo a necessidade de 

manutenção desses espaços de associação e discussão para uma melhoria social comum. 

A partir do que dispõe a Lei nº 9.795/1999, são definidos os princípios e objetivos da 

EA em âmbito federal, que, segundo o discurso apresentado, funda-se em práticas 

comprometidas com a construção de sociedades justas e sustentáveis, fundadas nos valores da 

liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade, 

sustentabilidade e educação como direito de todos. Desta forma, o relator preferiu realizar uma 

transcrição, indicando que estes convergem com aquilo que se apresenta na PNEA, ainda que 

as premissas das DCNEB de meio ambiente sejam divergentes do texto da Lei mencionada, 

posto que as DCNEB se apresentam na perspectiva da justiça social e a Lei, na perspectiva da 

sustentabilidade e da manutenção dos sistemas ecológicos. 

Dos oito princípios base constantes na PNEA, apenas dois não foram reproduzidos 

pelas DCNEA, sendo estes o princípio II - o enfoque humanista, holístico, democrático e 

participativo; e o princípio V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. 

Se demonstra impossível analisar as razões da retirada destes dois incisos, entretanto, em 

relação ao inciso II, podemos afirmar que o mesmo se encontra de certo modo datado, quando 

traz consigo o termo holístico, já bastante ausente na literatura atual em EA, um avanço 
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expressivo para a renovação do próprio discurso das PP em EA. Em relação ao inciso V, temos 

que este já se encontra encartado em outras discussões dentro das próprias DCNEB, não tendo 

sido, de todo modo, eliminado do texto atual. 

Em relação aos objetivos, temos que nas DCNEB de meio ambiente foram 

acrescentados dois itens aos sete incisos já presentes na PNEA, sendo novos os seguintes 

objetivos: VIII. promover o cuidado com a comunidade de vida, a integridade dos ecossistemas, 

a justiça econômica, a equidade social, étnica, racial e de gênero, e o diálogo para a convivência 

e a paz; e IX. promover os conhecimentos dos diversos grupos sociais formativos do País que 

utilizam e preservam a biodiversidade. O primeiro deles adiciona as questões de justiça 

econômica e equidade social, levantando os aspectos étnicos e de gênero, os quais não se 

apresentam na PNEA. Relevante discutir o que o termo equidade implica um significado 

distante de igualdade, mas próximo de equivalência. A igualdade, um princípio levantado pelos 

franceses desde a Revolução de 1789 requer que todos os membros da sociedade possuam o 

mesmo valor e poder de participação. 

Em uma perspectiva de conciliação o termo equidade remete a espaços de negociação 

onde os membros de diferentes segmentos da sociedade possuem voz ativa, onde se permite e 

se estimula o diálogo entre os atores de diferentes capacidades intelectuais e financeiras 

encobrindo desigualdades sem modificar a estrutura de desigualdade existente. 

Quanto aos procedimentos, as DCNEA, não apresentam os mesmos, mas propõe que a 

EA no âmbito escolar vislumbre princípios bastante relevantes: 

 
I. abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e relacione a 
dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao trabalho, ao 
consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, e ao enfrentamento do racismo e de 
todas as formas de discriminação e injustiça social; 
II. abordagem curricular integrada e transversal, inter, multi e transdisciplinar, 
contínua e permanente em todas as áreas de conhecimento, componentes curriculares 
e atividades escolares e acadêmicas; 
III. aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos científicos, 
socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental, 
valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da 
comunidade educacional; 
IV. incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos pedagógicos e 
metodológicos que aprimorem a prática discente e docente e a cidadania ambiental; 
V. estímulo à constituição de instituições de ensino como espaços educadores 
sustentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática, edificações, 
tornando-as referências de sustentabilidade socioambiental. 
VI. Como já referido, no Brasil, a afirmação da Educação Ambiental nas diversas 
áreas situa-se no bojo da produção e participação nacional decorrente de acordos 
multilaterais e de legislações nacionais e internacionais. (BRASIL, 2013, p. 550). 
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As DCNEB são diretrizes para a projeção da prática escolar em diferentes âmbitos, 

indicando um conjunto de definições sobre princípios, fundamentos e procedimentos na 

Educação Básica capazes de orientar as escolas na organização, articulação, desenvolvimento 

e avaliação de suas propostas pedagógicas. Originadas na LDB, as DCNEA possuem várias 

convergências com o texto da lei de 1996, porém apresentam uma conceituação múltipla de EA 

que, em nossa ótica, torna o texto dúbio por dificultar ao leitor analisar de que ponto de vista se 

discute o ambiente, caso o usuário do material não realize previamente uma análise textual mais 

aprofundada sobre as diferentes perspectivas de EA existentes. 

Quando comparamos as DCNEA  com os PCN e suas definições dadas como temas 

transversais podemos afirmar que houve um avanço conceitual e estilístico no discurso do 

documento oficial mais atual. Este avanço ou estas mudanças podem ser entendidas tanto pelo 

efeito do tempo transcorrido entre um documento oficial e outro, quanto pelo aprimoramento 

conceitual que se deu também no âmbito da literatura ambientalista. Alguns discursos 

constantes nos documentos de 2012/2013 não se encontravam presentes no documento 

originado em 1998, que culminou em discussões mais voltadas para o campo da crítica. 

Ainda que as DCNEA apresentem em um texto híbrido e que não seja totalmente focada 

no discurso crítico, é importante salientar que é essa gradual modificação do discurso 

conservador em um discurso mais humanista que assume a importância dos movimentos 

sociais, da educação para o consumo e da discussão sobre a justiça ambiental, representa uma 

mudança cultural significativa em nossas PP. 

 

3.2.2.6. Plano Nacional de Educação 2014-2024 - PNE 

 

De acordo com SOUZA (2017, p. 11) o Plano Nacional de Educação - PNE surge como 

consequência da Constituição Federal de 1934, onde se estabeleceu, pelo artigo 152, a 

obrigatoriedade de elaboração de um Plano, correspondente a todos os graus e ramos de ensino 

a ser elaborado pelo CNE. Inicialmente este não compunha um documento voltado às 

aplicações escolares, mas se assemelhava a um prospecto contábil da educação nacional. Em 

texto conexo, a LDB nº. 9394/96, em seu artigo 9º, atribuiu à União a tarefa de elaborar o Plano 

Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

(BRASIL, 1996). Tratamos, portanto, de um documento de grande relevância histórica, que foi 

modificado em sentido e amplitude, pois atravessou vários programas de Governo e, em dias 

atuais, ainda se encontra em vigor, com diferente perspectiva para as instituições escolares. 



137 

O Plano Nacional de Educação 2014-2024, aprovado através da Lei nº. 13.005, de 25 

de junho de 2014, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em junho de 2014, determina 

abordagens, metas e estratégias para a política educacional dos dez anos seguintes, a contar de 

sua publicação. 

Trata-se de um documento orientado a todas as instituições vinculadas ao MEC, no 

intuito de nortear as ações educacionais em âmbito federal, apresentando, em seu primeiro 

bloco, metas que se direcionam à garantia de educação escolar aos cidadãos brasileiros. O 

segundo bloco de metas presente no documento propõe possibilidades de redução das 

desigualdades e a valorização da diversidade. O terceiro bloco de metas mira a vida profissional 

do educador, como item estratégico para a garantia dos dois primeiros grupos de metas. O 

quarto bloco se direciona ao agendamento do ensino superior no Brasil, com orientações que 

buscam delimitar, junto às instituições de ensino superior, a proposta formativa para os cursos 

de graduação. 

Voltado a refletir sobre a necessidade formativa para acesso ao mercado de trabalho, 

uma das premissas contidas no PNE é o aumento gradual do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB, até o ano 2021 conforme demonstrado na tabela abaixo. 

 
Tabela 2: Médias nacionais projetadas para o IDEB no PNE 2014-2024 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do EF 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do EF 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

Fonte: Lei nº. 13.005/2014, que aprova o PNE. 

 

Do mesmo modo, o art. 2º define como diretrizes ou princípios do PNE, em seu inciso 

V, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos, nos 

quais se fundamenta a sociedade. Esta aparente preocupação com a vida em sociedade aparece 

de modo representativo no documento, visto que tal pressuposto é repetido em outras etapas do 

texto, com definições mais ou menos associadas. 

Nessa mesma perspectiva, o inciso IX, do mesmo artigo, versa acerca da valorização 

dos profissionais da educação, tema de enorme importância para a os professores. Não há que 

se falar em estímulo para integrar a educação sem proporcionar condições de vida digna àqueles 

que se ocupam da árdua tarefa de ensinar. 
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Sobre este tema, Guimarães (2007, pág. 142), ao discutir a formação do educador 

ambiental considera que é necessária a valorização tanto financeira quanto para a formação 

continuada, da função social do professor, culminando no desenvolvendo suas potencialidades 

transformadoras de sua ação pedagógica, articulando estas a um movimento conjunto. Esta 

necessária valorização, parcialmente encontrada no PNE, constitui-se num elemento muito 

importante para que o educador possa atuar como um mediador na articulação dos diferentes 

saberes, contente com sua própria condição de vida, além de comprometido e apto a contribuir 

para a mudança comportamental nos indivíduos. 

Uma das maiores críticas ao sistema formal de ensino, feita por FREIRE (1988, p. 218) 

é a de nosso modelo de ensino apresenta a desvantagem de privilegiar a “educação bancária”, 

pois coloca o professor como depositário do conhecimento, de modo vertical e onisciente diante 

do aluno, limitando-o quanto à expressão de suas opiniões e impossibilitando o diálogo. Nesse 

sentido o PNE fala de humanização, tarefa calcada em uma perspectiva educativa crítica. 

O inciso X, de modo complementar, se relaciona diretamente com a problemática 

ambiental quando define a obrigatoriedade da “promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental”. Percebemos aqui uma descrição 

superficializada do que seja esta sustentabilidade socioambiental, posto que não há, no texto, 

uma síntese do que signifique o termo aqui empregado. 

Esta visão prescritiva, voltada ao mercado de trabalho e à compreensão de uma possível 

sustentabilidade socioamental demonstra convergência entre este discurso e àquele apresentado 

nas DCNEB analisadas. A concepção ambiental retorna ao modelo neoliberal que busca 

harmonizar desenvolvimento e manutenção dos sistemas biológicos. 

O PNE apresenta 20 (vinte) metas a serem cumpridas no decênio que compreende. O 

cumprimento dessas metas seria monitorado e avaliado periodicamente por órgãos de 

referência: Ministério da Educação (MEC), Comissão de Educação da Câmara dos Deputados 

e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e Fórum Nacional de Educação (FNE) (Art. 5º, incisos I, II, III e IV). Deste 

modo são determinadas estratégias que derivam das metas, sendo que algumas delas se 

aproximam da discussão ambiental. 

A Meta nº. 2 disserta nos seguintes termos: universalizar o EF de 9 (nove) anos para toda 

a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco 

por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência 

deste PNE. As estratégias dispostas abaixo, demonstram, de modos diversos, alguma interface 

com a questão ambiental: 
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2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 
organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 
comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do 
campo e das comunidades indígenas e quilombolas; 
2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 
pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade 
local, a identidade cultural e as condições climáticas da região; 
2.8) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) 
dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos 
de criação e difusão cultural; (BRASIL, 2014). 

  

Das estratégias apresentadas, destacamos o discurso da meta o nº. 7.26, que se mostra 

mais específica ante a relevância de se atuar tanto em atividades na escola, quanto no ambiente 

comunitário, de acordo com as especificidades requeridas pelas comunidades tradicionais do 

Brasil:  

 
7.26) consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de 
populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a 
articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o 
desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da 
comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das 
instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de 
organização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do 
ensino fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em língua 
portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para 
a formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em 
educação especial. (BRASIL, 2014). 
 

As demais estratégias apresentam a necessidade de a escola se configurar em sítio de 

divulgação cultural e buscar a garantia de preservação da identidade cultural local respeitando 

as condições ambientais (climáticas) imediatas. 

Não são apresentados quaisquer conceitos sobre meio ambiente, mas o discurso 

apresenta aspectos de perspectiva crítica em sua abordagem, quando há espaço para 

considerações sobre as comunidades tradicionais. Há, porém, uma confusão conceitual quando, 

em outros momentos do texto, o ambiente é reduzido ao clima ou à perspectiva da 

sustentabilidade e da responsabilidade ambiental individualizada. 

Os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são apresentados no PNE 

de forma esparsa. Consideramos, assim, que a elevação do IDEB seja o principal objetivo, 

juntamente com o alinhamento ao ideal internacional de rankeamento de estudantes pelo 

mundo. 
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Desta sorte, o modelo do indicador de desempenho escolar PISA - Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes -, do qual o Brasil é integrante através do INEP - 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -, é bastante discutido 

e defendido no documento como um modelo cuja adesão é algo a ser seguido pelas instituições 

escolares públicas, visto que ele aparece, no discurso oficial, como fundamental para a 

avaliação e criação de condições de melhoria do ensino público através de PP específicas, aptas 

a reconhecer as particularidades educacionais de acordo com a região e a condição dos 

estudantes locais. 

O ranqueamento das instituições e dos alunos por meio de índices comparativos, por si 

só, não configura resolução para o presente cenário da educação básica no Brasil. O 

investimento de 1% (um por cento) do PIB para o financiamento da educação em todas as 

esferas se apresenta insuficiente, bem como são vastos os problemas enfrentados pelas escolas, 

compreendendo desde a violência no ambiente escolar periférico ao desinteresse e a desilusão 

de milhares de alunos ao acesso ao ensino superior, posto que muitos reconhecem a condição 

de desigualdade entre si e os concorrentes provindos de instituições de ensino particulares, cujas 

condições financeiras lhes ampliam a capacidade de êxito no ENEM - Exame Nacional do 

Ensino Médio. 

Buscamos, nesta etapa do estudo, apresentar como a questão ambiental se encontra 

presente no atual PNE e sua relação com as correntes de EA demonstradas a partir dos 

referenciais teóricos deste texto, tratados no capítulo dois. Consideramos que o documento 

reconhece a importância da questão ambiental, mas é econômico ao discorrer sobre tal 

elemento. Desta forma não identificamos no texto objetivos específicos para o enfrentamento 

da problemática ambiental. 

Importante destacar que o MEC lançou seguidamente à aprovação da PNE 2014-2024 

um documento orientador, chamado “Planejando a Próxima Década: Conhecendo as 20 Metas 

do Plano Nacional de Educação”. Este documento, em seu item II - O espírito deste PNE: Uma 

política de estado de educação para a próxima década”, reconhece a importância da fundação 

de uma sociedade que resguarde os direitos humanos, que se volte ao exercício da cidadania e 

ao compromisso com os pressupostos da sustentabilidade ambiental (BRASIL, 2014, p. 9); 
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entretanto a formação para o trabalho parece ser um mote indelével das políticas educacionais 

brasileiras. 

Antes de se objetivar formar indivíduos críticos, conscientes de sua condição de 

membros da sociedade, éticos e humanizados surge o interesse primeiro no mercado do capital, 

materializado no discurso de formação para mercado de trabalho, na especificação das 

profissões e na necessidade de se alocar o indivíduo no mercado produtor de bens de consumo. 

O tema ambiental surge, neste documento, como elemento pertencente à Meta 6, 

referente à educação de tempo integral, onde, de acordo com o Decreto Mais Educação 

(BRASIL, 2010, art. 1º, §2º) a jornada estudantil contemplará o “desenvolvimento de atividades 

de acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação científica, cultura e artes, 

esporte e lazer, cultura digital, educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio 

ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e 

da alimentação saudável, entre outras atividades” (BRASIL, 2014, p. 28) e ainda, em seu item 

V a previsão legal para “o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a 

readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, a gestão, a formação de 

professores e a inserção das temáticas de sustentabilidade ambiental nos currículos e no 

desenvolvimento de materiais didáticos;” (Id., art. 2º, inciso V). 

Verificamos, entretanto, uma ausência de identidade quando este documento toca o 

termo meio ambiente, isoladamente, sem explicações de que forma tal assunto deveria ser 

abordado ou contextualizado em sala de aula. Conforme já relatado por TRAJBER, R. e 

MENDONÇA (2007, p. 47) os objetivos principais das práticas de EA em mais de 50% das 

instituições que afirmam praticar tal educação (total de 377 escolas pesquisadas em todo o país), 

são conscientizar alunos e comunidade para a plena cidadania e sensibilizar para o convívio 

com a natureza (grifo nosso), deixando de apresentar elementos para além da prática discursiva 

da sensibilização ou conscientização. Em outros termos, prioriza-se a simplificada difusão da 

informação ambiental ante a necessária ação sobre a problemática já existente. 

Sustentamos que uma prática estreita em EA conduz à uma consequente negação de 

toda potencialidade da discussão ambiental, conforme se discute no Tratado de EA para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global: 
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A educação ambiental deve estimular e potencializar o poder das diversas populações, 
promovendo oportunidades para as mudanças democráticas de base que estimulem os 
setores populares da sociedade. Isto implica que as comunidades devem retomar a 
condução de seus próprios destinos. A educação ambiental valoriza as diferentes 
formas de conhecimento. Este é diversificado, acumulado e produzido socialmente, 
não devendo ser patenteado ou monopolizado. A educação ambiental deve ser 
planejada para capacitar as pessoas a trabalharem conflitos de maneira justa e humana. 
(BRASIL, 1992). 
 

Destacamos a relevância de terem sido inseridas as questões culturais como princípios 

para a prática educativa no PNE 2014-2024, especialmente com relação aos quilombolas e 

indígenas, visto que estes aspectos também se constituem como fundamentos do que 

denominamos meio ambiente. Idealizar um aluno médio sem considerar as variantes regionais 

de nosso país seria negar este diálogo tão necessário em uma sociedade que em muito se rege 

pelos ideais do capital, os quais, comumente, excluem as comunidades tradicionais e seus 

descendentes, ainda hoje tratados como ingênuos, inferiores e incapazes de acessar o ensino e 

de serem humanizados para a convivência em sociedades distintas daquelas de onde se 

originam. 

A seguir, um quadro sintetiza as principais diferenças conceituais em cada documento 

oficial do MEC analisado, comparando-os e indicando algumas convergências e divergências 

encontradas nos mesmos. 
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Quadro 7: Síntese das categorias analisadas nos documentos do MEC 

Categorias 
definidas 

 
 

Documento 

LDB PCN EF - 
Caderno de MA PCN EM DCNEB DCNEA OCEM PNE 

2014-2024 

Abordagem 
Aspectos do 
estilo textual. 

Híbrida. Crítica. 

Predominantemente 
crítica, variando 

entre as disciplinas. 

Proposição de 
abordagem 

interdisciplinar e 
contextualizada 

Híbrida onde 
conceitos da 
perspectiva 

conservadora 
relacionam-se a 

conceitos da 
crítica. 

Híbrida como nas 
DCNEB. 

Híbrida, variando 
entre as disciplinas. 

Predominantement
e conservadora 

calcada da 
sustentabilidade 

ecológico-
econômica. 

Conceitos 
Conceitos gerais 

do campo 
ambiental. 

Conceitos 
inespecíficos para 

a questão 
ambiental. 

EA ausente no 
documento. O 

termo ambiente 
aparece somente 

como ambiente de 
trabalho. 

Meio ambiente 
como construção 

social, incluindo a 
componente 
humana na 

conceituação de 
ambiente. 

Ausência de um 
conceito preciso de 

ambiente, se 
referindo a uma 
perspectiva de 

formação política, 
relacionando as 

ciências sociais e 
humanas. 

Conceitos 
convergentes com 
a PNEA e a CF. 
Meio ambiente 

como emergência 
das relações dos 
aspectos sociais, 

ecológicos, 
culturais, 

econômicos, 
dentre outros.  

Ambiente voltado 
aos aspectos 

críticos e sociais, 
remetendo à 
dicussão da  

sustentabilidade 
ecológico-
econômica. 

Ausência de 
conceito específico 

em EA. 

Ausência de 
conceito específico 

em EA. 

Objetivos 
Aquilo que é 

definido 
textualmente 

como objetivo do 
documento 
analisado. 

A formação básica 
do cidadão 
mediante a 

compreensão do 
ambiente natural e 

social. 

Orientar uma base 
para o EF 

formando cidadãos 
conscientes para 

atuar na realidade 
socioambiental. 

Formação ética e 
desenvolvimento da 

autonomia 
intelectual e do 

pensamento crítico. 

Sustentabilidade 
ambiental como 
meta universal. 

Idem aos objetivos 
da PNEA, 

adicionando a 
discussão ética, 

racial e de gênero e 
a preservação da 
biodiversidade. 

Consolidar e 
aprofundar os 
conhecimentos 

adquiridos no EF, 
contribuindo para a 

reflexão no 
docente. 

Garantir o avanço 
nos resultados do 

IDEB. A EA é 
contemplada em 
uma das metas 

juntamente com 
direitos humanos, 

na intenção de 
sensibilizar para o 

convívio com a 
natureza. 

continua 
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Princípios 
Aquilo que é 

definido 
textualmente 

como princípio 
ou premissa ou 

pressuposto 
teórico do 
documento 
analisado. 

Difusão de valores 
fundamentais ao 
interesse social 

para ordem 
democrática, 
avocando os 
princípios de 
cidadania e 

solidariedade. 

Incorporar a 
pluridimensionalid

ade do tema 
ambiental e tratar 
questões sociais 

emergentes. 

Formação geral, em 
oposição à 
formação 
específica, 

orientada ao 
princípio de justiça 

social. 

Ausentes, 
alinhando-se aos 

princípios da 
PNEA. 

Ausentes, 
alinhando-se aos 

princípios da 
PNEA. 

Formação ética, 
interdisciplinar, 

buscando o 
desenvolvimento 
do pensamento 

crítico em acordo 
com o PNE. 

Formação para o 
trabalho e para a 
cidadania, com 

ênfase nos valores 
morais e éticos 

para a sociedade. 

Procedimentos 
Processos ou 

ações visando ao 
planejamento e à 

execução de 
ações de EA. 

Inserção dos 
conteúdos de EA 

nos diversos níveis 
de ensino. 

Especifica, de 
acordo com a 

LDB, o modo de 
inclusão da EA no 

EF através dos 
cadernos 

transversais, 
propondo temas 

geradores ao 
professor. 

Especifica, de 
acordo com a LDB, 
o modo de inclusão 

da EA no EM. 

Apresenta 
diretrizes sobre 

atividades 
integradoras do 
meio ambiente à 

prática social. 

Idem aos 
princípios da 

PNEA, tendo sido 
retirado o princípio 
que versa sobre o 

caráter humanista e 
participativo da 

PNEA. 

Apresenta temas 
estruturantes que  

contemplam o 
meio ambiente e a 

ecologia nos 
conteúdos de 

biologia, química e 
geografia, em uma 

proposta 
interdisciplinar. 

Não define 
procedimentos. 
Fala, porém, da 

obrigatoriedade da 
promoção dos 
princípios do 
respeito aos 

direitos humanos, à 
diversidade e à 
sustentabilidade 

ambiental. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O dever de preservar o meio ambiente, insculpido no Artigo 225 da Constituição Federal 

e incumbido ao Poder Público e à coletividade, só poderá se firmar quando a sociedade for 

incluída, de forma legítima, nos processos de participação popular, e não somente em 

documentos oficiais, na forma de leis, decretos, planos, programas, resoluções ou quaisquer 

outras determinações oficiais.  

Compreendemos, entretanto, que a existência das leis, decretos, programas e 

orientações para a regulação da EA no Brasil se configura em um importante instrumento em 

favor da concreção da preservação ambiental, da gestão participativa e do despertar da 

consciência dos brasileiros. 

Estes documentos indicam que, em determinado momento histórico, o Brasil avançou, 

demonstrando a necessidade de imposição de ações sobre a temática ambiental nas escolas e 

nos espaços não-formais de ensino e, mais atualmente, para a emancipação dos cidadãos na 

perspectiva crítica. Consideramos, portanto, seja necessário defender a existência destes 

documentos antes de tecer críticas sobre sua implementação parcial, visto que a inexistência de 

tais documentos silenciaria esta discussão, limitando ainda mais o poder de ação dos grupos 

ambientalistas, cujas discussões já são, em muito, negadas em favor da defesa do sistema 

produtivo capitalista dominante. 

Os objetivos deste trabalho de analisar os documentos oficiais e buscar, em seus 

discursos, convergências e divergências foram se configurando extensos ao longo do processo 

de pesquisa. Apontamos que a Lei da PNEA e seu Decreto regulamentador convergem na maior 

parte de seu conteúdo, indicando que buscou-se relacionar estes dois dispositivos, dada a 

necessidade de complementação entre esses documentos. Entretanto não consideramos que 

essas convergências contribuam para a promoção de práticas de EA capazes de emancipar os 

cidadãos, ou que corroborem para a existência de uma sociedade ambientalmente mais justa, 

posto que estes textos estão orientados para a lógica da sustentabilidade ecológico-econômica. 

Outro relevante ponto a ser salientado é que, mesmo que o texto legal discurse sobre a 

necessidade de educação em todos os níveis, não existem quaisquer definições para uma 

atuação do Ministério da Educação no texto da PNMA. O decreto refere-se somente às funções 

do MMA e de outros órgãos da estrutura do SISNAMA, a qual não contempla tal ministério. 

Deste modo, desvincula-se a existência de dois ministérios voltados à execução de atividades 

de EA, quando a legislação cuida de endereçar funções somente a um destes. 
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Verificamos divergências entre os conceitos e abordagens nos conteúdos dos PCN em 

relação ao conteúdo do ProNEA 2014, indicando que MEC e MMA adotam conceitos de EA 

considerados díspares, sendo que o MMA tem se voltado a uma perspectiva conservadora, 

notável na última versão do ProNEA. 

A PNEA é a PP mais relevante para a efetivação da EA no Brasil. Temos nesse texto, 

como principal problema a ser atacado, a ausência de definições claras a respeito da 

operacionalização da EA em território nacional. Consideramos que seu decreto regulamentador 

deveria trazer, de forma peremptória, a indicação de quais linhas de ação devem ser colocadas 

em serviço mas, ao contrário, apenas estabelece contornos gerais, que se assemelham a 

princípios de ação. Essas definições de como realizar a EA aparecem somente nos ProNEA, 

que estão vinculadas a políticas de governo, que apresentam conceituações fluidas sobre a 

questões ambientais materializando interesses particulares de grupos políticos, e não métodos 

de introdução da discussão ambientalistas nas escolas e no âmbito do ensino não-formal. Deste 

modo, há diferenças notáveis entre os ProNEA que culminam em sua baixa eficiência 

operacional e sua baixa utilização nas escolas. 

Verificamos ainda uma involução do conceito de EA apresentado na terceira edição do 

ProNEA, publicado no ano 2005, posto que o texto mais antigo contemplava uma perspectiva 

de EA crítica, emancipatória, voltada ao reconhecimento da problemática ambiental, à 

necessária formação do cidadão ético e à valorização da cultura brasileira enquanto elemento 

fundante de práticas ambientais para o coletivo, ainda que não critique o modo de produção e 

seus reflexos. No documento de 2014 temos uma mudança conceitual, sendo que a EA se volta 

à discussão de temas referentes à sustentabilidade, com grande tendência a aceitar e assimilar 

uma suposta necessidade de maior crescimento econômico e de produção, com vistas a 

demonstrar ao estudante o quão importante é inserir-se no mercado de trabalho, indicando que 

é possível compatibilizar crescimento econômico e manutenção dos sistemas ecológicos. 

Nos estranha, o fato de o ProNEA ter sido elaborado majoritariamente no MMA, órgão 

que durante mais de vinte anos representou uma importante fonte de publicação de documentos 

oficiais sobre a realidade ambiental do país, demonstrando que os atores sociais (muitos destes, 

referenciais teóricos deste estudo) que se inseriram naquele processo vislumbravam a melhoria 

ambiental a ser acessada pela maioria dos brasileiros. 

O que existe atualmente, refletidas no ProNEA, são políticas ambientais de Governo, 

efêmeras e desconectadas dos aspectos sociológicos que envolvem a discussão ambiental, 

carregando um slogan que avoca um “Brasil Sustentável”. Não se relaciona a este documento 

um projeto político de médio / longo prazo, como se estabelecem através de políticas de Estado, 
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que visem a emergência de cidadãos preocupados e atuantes na melhoria de vida do coletivo. 

As PP, neste sentido, devem desenvolver-se para atender à maioria da população, estando 

vinculadas ao uso de recursos pelos governantes e incluindo a sociedade em sua concepção. 

Em relação aos documentos oriundos do MEC vários aspectos textuais que 

identificamos convergentes com outros textos legais se referenciam fortemente à LDB, e não 

aos documentos do MMA que deveriam ser postos em caráter de complementaridade. 

Consideramos, entretanto, que o discurso apresentado pelo MEC não se coloca inferior ao texto 

muitas vezes crítico do MMA, demonstrando que o órgão educacional não permaneceu inócuo, 

tendo admitido várias contribuições do campo ambiental, como se percebe com maior clareza 

na análise das DCNEB. Este fato culminou em um discurso híbrido em mais de uma das PP do 

MEC analisadas no trabalho. 

Verificou-se que alguns documentos oriundos do MEC possuem menor preocupação na 

conceituação de questões ambientais, se relacionados aos documentos cuja origem é o órgão 

ambiental. Assim PCN, OCEM e PNE 2014-2024 deixarm de apresentar conceitos sobre o que 

compreendem como meio ambiente ou EA, buscando contemplar tais elementos em seu 

discurso, sem necessariamente precisá-los. Nestes textos se percebe o objetivo fundante da 

educação: formar o indivíduo para o mercado de trabalho, requerendo para tanto o domínio dos 

princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, não colocando tal 

objetivo em confronto com a situação ambiental que apresenta em seu próprio texto. 

Percebeu-se ainda uma relação teórica entre o primeiro volume das OCEM e as 

DCNEB, que muitas vezes situam seu discurso no campo da crítica. O primeiro documento 

apresenta uma discussão sobre a origem da pedagogia crítica (referencial em processos de 

ensino nesse documento) e sua relação com a teoria crítica, baseada na corrente de pensamento 

da Escola de Frankfurt e resquícios dessa abordagem também são percebidos no documento 

posterior, as DCNEB. As OCEM apresentam abordagem crítica em seus três volumes, 

demonstrando uma concordância interna com alguns dos preceitos críticos. Esta característica 

se apresenta mais evidente no caderno das Ciências Humanas e no conteúdo da disciplina 

Química, ciência que tem recebido muita influência da perspectiva CTS de formação de 

professores. 

Necessário se faz um maior compartilhamento de ações entre o MEC e o MMA no 

sentido de estabelecer relações mais orgânicas e pedagógicas de mobilização de frentes de EA 

em âmbito federal, posto que as linhas de ação entre estes órgãos são, hoje, parcialmente 

convergentes conforme demonstramos em nossa análise. 
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Faz-se necessária a avaliação periódica das políticas e dos programas em EA, bem como 

das práticas curriculares já implementadas, com a participação ativa dos agentes envolvidos na 

construção curricular, promovendo junto à comunidade escolar problematizações que auxiliem 

na construção coletiva da autonomia pedagógica compartilhada. Nesse sentido, a formação 

continuada de educadores ambientais pelo viés crítico se mostra de grande relevância, com 

vistas a evitar a propagação de práticas conservadoras de reciclagem e plantio florestal como 

via única de atuação na causa ambiental. 

Concordamos com JACOBI (2003, p. 192) quando afirma que em nossa sociedade, e 

em grande parte dos países em situação de inferioridade financeira, existe uma demanda por 

maior mobilização no sentido de se assumir um papel propositivo, ou seja, o de questionar e 

atuar, de forma concreta, frente à falta de iniciativa do governo na implementação de políticas 

voltadas para a discussão e aprendizado das questões ambientais, num contexto de crescente 

dificuldade na promoção da inclusão social. Esta demanda se traduz na perspectiva não-formal, 

que compreende as atividades dos conselhos consultivos de UC, os Comitês de Bacia 

Hidrográfica para a gestão de águas, as ONG e outros movimentos sociais que se interpõem no 

processo decisório, ainda de forma incipiente e, muitas vezes, como causa própria por aqueles 

que sofrem os efeitos dos piores danos ambientais. Desta forma é extremamente relevante que 

as discussões do campo não-formal sejam contempladas nos documentos sobre EA, 

especificamente no caso do ProNEA. 

A legislação ambiental no Brasil é extensa e bem amparada tecnicamente, entretanto os 

mecanismos precisam ser revistos à medida em que se modificam as estruturas de ensino. 

Portanto, por nos encontrarmos em um momento histórico de mudança sobre o ensino formal 

com a publicação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, seria de enorme relevância 

uma discussão aprofundada para novas definições sobre a EA no âmbito do formal, em um 

processo ético e democrático, buscando atuar na cultura escolar instituída, dedicando esforços 

para uma educação transformadora que objetive maior participação dos indivíduos na 

sociedade.  

A efetivação da participação social na política ambiental brasileira ainda é um desafio 

a ser alcançado, uma vez que as decisões de cunho político muitas vezes excetuam a grande 

massa das classes economicamente desfavorecidas, tomando decisões que não raramente 

também as excluem. 

Ao se estabelecer, no entanto, a opção pela participação social na construção de políticas 

públicas, encontra-se um novo obstáculo, que é a ausência de propostas nos documentos oficiais 
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que indiquem espaços que garantam tal participação, especialmente no ProNEA, como 

propõem Andrade, Luca e Sorrentino (2012, p. 615) 

Consideramos, ao final deste trabalho que caberá aos cursos de pós-graduação que 

contemplam linhas de EA, permitirem que a perspectiva da EA crítica e emancipatória seja 

praticada e difundida como uma necessidade reconhecida, que analisa os conflitos humanos e 

as relações de poder que se circunscrevem entre os mesmos, posto que nos cursos de graduação 

a EA tem sido esquecida em suas múltiplas vertentes. Nesse contexto o que a vertente aqui 

defendida propõe é a mudança social através da emancipação de seus membros, especialmente 

daqueles que mais sofrem com os danos ambientais, detentores de menor capacidade financeira 

e argumentativa.  

Buscamos, através deste trabalho, não somente criticar a estrutura política e executiva 

federal para a realização da EA em nosso país, mas aproximar a discussão ambiental ao 

processo formativo de docentes, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento reflexivo 

e crítico em relação à EA e reacender uma discussão que é pauta tanto para professores quanto 

para ambientalistas. 
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