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Fórurn Técnico Educação Ambiental

Apresentação

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Esta publicação é uma síntese das informações e proposições mais importantes do
Fórum Técnico "Educação Ambiental: Conjuntura Atual e Perspectivas', promovido pela
Assembléia Legislativa de Minas Gerais nos dias 8 e 9 de junho de 2006. com  a participação
de dezenas de instituições do setor público e da sociedade civil vinculadas ao tema.

Esse evento, por sua vez, veio atender a uma demanda apresentada no Seminá-
rio Legislativo Lixo e Cidadania: Políticas Públicas para uma Sociedade Sustentável".
realizado pela Casa em novembro de 2005, durante o qual ficou patente a importância
das ações de educação para se promoverem as mudanças políticas, econômicas e soci-
ais necessárias á preservação ambiental e à promoção do desenvolvimento sustentável.

Perderão muito de sua eficácia as políticas públicas, os investimentos e as leis
que se produzirem nessa área se não contarem com a adesão de todos os segmentos da
sociedade, o que só será possível a partir de um amplo processo de conscientização, de
predisposição para novos comportamentos. de atitudes cidadãs voltadas para as ques-
tões ambientais.

As palestras reproduzidas nesta publicação, proferidas por especialistas no as-
sunto - pesquisadores, representantes dos setores públicos, do meio acadêmico. do seg-
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mento empresarial e de organizações não governamentais -. reforçam e fundamentam a
necessidade da educação ambiental e constituem subsídios valiosos para as pessoas e
instituições interessadas no tema.

Complementarmente. o conjunto de propostas aprovadas na plenária final do fórum
técnico, resultante das exposições e debates ocorridos durante o evento, contém diretri-
zes e sugestões concretas para o aperfeiçoamento das políticas públicas referentes ao
setor.

Divulgando tais palestras e proposições. a Assembléia Legislativa espera contri-
buir para o aumento da consciência e do comprometimento da população mineira no que
diz respeito aos problemas ambientais.

—8----



Forum !cnlco EducaÓo A:5cni.il

Prefácio

EDUCAR PARA A BELEZA

Deputado Laudelino Augusto
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais da
Assembléia Legislativa e da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e

Preservação das Aguas

Terráqueos e terráqueas, habitantes do planeta e do universo, saudações ecoló-
gicas. É uma grande alegria apresentar este relatório e maior ainda a expectativa de vê-
lo executado.

O educador Paulo Freire constatou que se a educação sozinha não transforma a
sociedade, sem a educação, tampouco, a sociedade muda". Podemos também afirmar
que se a educação ambiental sozinha não resolve todos os problemas ambientais, certa-
mente sem a educação ambientai não teremos solução alguma".

Quando fizemos o requerimento para a realização deste fórum técnico, afirma-
mos que os três primeiros passos para a solução dos problemas ambientais são: educa-
ção, educação e educação. Em todos os encontros, reuniões, visitas, audiências, análi-
ses. fica cada vez mais evidente a importância da educação para os seres humanos
integrados na maravilhosa criação divina.

Costumo repetir que Deus criou a beleza e que muitas pessoas, usando mal a
inteligência, a vontade e a liberdade, inventaram a feiúra. Destruição de nascentes. de-
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gradação do solo, desmatamento, mineração sem sustentabilidade, lixo. lixo, cada dia
mais lixo. Isso é uma grande feiúra. Precisamos nos educar para a beleza, resgatar e
promover a beleza.

A necessidade de aprofundar o tema amadureceu com o fórum técnico sobre
resíduos sólidos, com o Seminário Águas de Minas e com o Seminário "Lixo e Cidada-
nia'. Só deste último, das 409 propostas, 98 foram relativas à educação ambiental. A idéia
ganhou força, os grupos foram convidados e, durante três meses. preparamo-nos, troca-
mos experiências e realizamos o fórum, cujo relatório aqui apresentamos.

O objetivo foi subsidiar uma política estadual de educação ambiental, fomentar a
educação ambiental no Estado e propiciar discussões para um maior conhecimento so-
bre o Programa Estadual de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais. Buscamos
construir, coletivamente, propostas, diretrizes e eixos de ação que contribuam para a
formulação de políticas públicas voltadas para a educação ambiental.

Um destaque foi a exposição de trabalhos e experiências de alguns municipios,
entidades públicas e organizações não governamentais. Experiências bem concretas que
comprovam, com resultados. a importância da educação ambiental nos vários níveis.

O presente e o futuro da humanidade estão em jogo. Nesse jogo, ou todos ga-
nham ou todos perdem. As mudanças climáticas são sentidas na pele, e estamos no
mesmo barco planetário. Indivíduos, grupos humanos urbanos e rurais, empresas, pode-
res públicos, todos somos co-responsáveis pelas soluções, e a educação ambiental é o
caminho.

Agradecemos a todos os que participaram desse mutirão, na certeza de que o
fórum tecnico contribuiu e continuará contribuindo, em seus desdobramentos, para o bem
do presente e do futuro da humanidade.

- 10 -
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SENSIBILIZAÇÃO E COMPROMETIMENTO

Deputado Rogério Correia
Representando o Deputado Mauri Torres,

Presidente do Assembléia Legislativo do Estado de Minas Gerais

O tema central deste fórum técnico nos remete a dois conceitos ou valores funda-
mentais para a sociedade contemporânea: o da educação, instrumento indispensável para
o desenvolvimento das comunidades humanas, e o do meio ambiente, conjunto de recursos
naturais. de condições e de relações que determinam a qualidade de vida no planeta.

Muito já se discutiu nesta Casa, em reuniões das comissões permanentes ou em
ciclos de debates, fóruns técnicos e seminários legislativos, a respeito dos problemas
ambientais que afetam nossas cidades e nosso Estado de Minas Gerais, a exemplo da-
queles relacionados às atividades minerárias, à poluição, aos desmatamentos. ao  sanea-
mento, aos recursos hídricos, aos resíduos sólidos.

Enfim, a Assembléia Legislativa, por muitas e muitas vezes, trava o debate sobre
a questão ambiental, não apenas aqui no Plenário, ou nos Plenarinhos, nas Comissões,
mas também nas cidades do interior do Estado, fazendo visitas in loca e conhecendo os
problemas ambientais do Estado. em busca de soluções junto à Secretaria, ao Ministério
e aos prefeitos e vereadores. A Assembléia tem, constantemente, por meio de sua Co-
missão de Meio Ambiente, feito muitos eventos e discussões sobre o tema.
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Durante tais eventos, colocaram-se em evidência questões que desafiam os p0-

deres públicos e a sociedade, como a degradação dos recursos hídricos. a produção e a
destinação dos resíduos sólidos, envolvendo fatores como o uso inadequado dos solos, a
ausência de tratamento de efluentes industriais e de esgotos, a demanda pelos serviços
de coleta de lixo, o saturamento dos depósitos. a disseminação de doenças.

Para evitar que tais problemas se agravem e comprometam nossa saúde e nosso
bem-estar. assim como os ecossistemas e a sobrevivência de dezenas de espécies da
flora e da fauna, é necessário um esforço conjunto, com a participação dos órgãos gover-
namentais. dos ambientalistas, das empresas, dos educadores, de todos os segmentos
da sociedade, visando à construção de políticas públicas consistentes para o setor, assim
como à formação de atitudes que as viabilizem e fortaleçam.

De pouco adiantarão as políticas públicas ou as leis que se produzirem nesse cam-
po. se não forem acompanhadas de uma tomada geral de consciência, de uma mobilização
e de uma predisposição para mudanças por parte de pessoas e dos setores envolvidos.

Nesse contexto. sabemos que um dos instrumentos mais eficazes para se promo-
ver o desejado envolvimento coletivo é a educação ambiental. Uma educação que passe
pela divulgação e aplicação das normas e programas, pelo envolvimento das instituições
formais de ensino e pelo emprego dos meios não formais de conscienzação dos cidadãos.

É oportuno ressaltar que tal processo de educação ambiental deve abranger não
apenas a transmissão e a assimilação de conhecimentos, mas, principalmente, a
sensibilização, o comprometimento e a adoção de atitudes, individuais e coletivas, volta-
das para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da qualidade de vida.

São essas as preocupações que norteiam o fórum técnico que estamos iniciando
e que tem como objetivos específicos fomentar a educação ambiental no Estado. subsidi-
ar a estruturação de uma política estadual de educação ambiental e de outras ações
referentes ao tema, envolvendo o poder público e as representações da sociedade.

Temos a certeza de que, pela experiência, pelo conhecimento de causa e pelo
comprometimento das pessoas aqui presentes. as informações e manifestações apre-
sentadas neste fórum técnico fortalecerão a consciência sobre o tema em debate e esti-
mularão as ações que se fazem necessárias para a efetiva implementação da educação
ambiental em nosso Estado. A Assembléia continuará fazendo sua parte para que a edu-
cação continue sendo prioridade no Estado de Minas Gerais.

12 -
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONCEITOS BÁSICOS
E ASPECTOS METODOLÓGICOS

Márcia Andréa Nogueira Magalhães
Geógrafa, mestre em Educação pela UFMG e

especialista em Educação Ambiental

Em minha exposição, pretendo mostrar como a educação ambiental não é um
conceito novo. Falarei sobre a evolução desse conceito, mostrarei como ganhou maturi-
dade e, a cada momento, um significado que não está descolado do próprio processo da
educação.

Os conceitos de educação, de educar e de ensino expressam-se em termos
conceituais e metodológicos. Não temos que nos preocupar com a forma, mas com a
mudança de valores. Será que essa idéia é recente ou remonta a outros momentos da
história da educação ambiental?

Não farei uma classificação dos conceitos, em relação às correntes de aborda-
gem da educação ambiental, pois quando classificamos alguma coisa, corremos o risco
de reduzir determinadas idéias.

Quando estudamos a história da educação ambiental, percebemos que não exis-
tem conceitos puros de educação ambiental, mas conceitos híbridos. resultantes de vári-
as tendências. Alguns conceitos mostram uma predominância maior de determinada cor-
rente de pensamento, outros estão mais próximos de outras correntes. Não quis traçar as
fronteiras do ponto de vista de uma classificação, mas apresentar algumas construções
teóricas que aparecerão principalmente nos documentos de referência no campo da educa-
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ção ambiental. Quais são esses documentos? O Brasil foi signatário de alguns deles.
Tivemos algumas conferências até o surgimento da expressão "educação ambiental'.

Ao ouvir a fala de algumas autoridades, algo me preocupou muito. São exigidas
do educador ambiental várias posturas, como participação e atuação. Ele deve estar ex-
tremamente comprometido com a educação ambiental; para isso, é preciso que esse
educador tenha passado por um processo de formação inicial e continuada em sua gra-
duação. Se fizermos um levantamento, em termos curriculares, não temos ainda no Brasil
a inserção da disciplina -Educação Ambiental'. Não discuto se ela deve tornar-se uma
disciplina fechada no currículo, mas seria interessante a presença formal dessa disciplina
nos currículos de todos os cursos de graduação. Muitas disciplinas aparecem em qual-
quer curso, como a Estatística ou as disciplinas ligadas ao português mais técnico. Por
que a educação ambiental não está presente nos cursos de graduação?

A expressão educação ambientar surgiu pela primeira vez durante uma confe-
rência realizada em 1965 na Universidade de Keele. na Inglaterra. A primeira idéia era a
de que a educação ambiental deveria tornar-se parte essencial da educação de todos os
cidadãos. sendo definida como conservação ou ecologia aplicada e tendo como veiculo a
área da biologia. Ë importante entendermos o contexto histórico em que esse conceito
surgiu. Naquele momento. muitos países da Europa estavam passando por um processo
de reconstrução. Devemos levar em consideração que passaram por duas guerras. A
Inglaterra, por volta de 1958. sofreu um desastre relacionado com a inversão térmica, que
causou um grande impacto. Foi o primeiro desastre ecológico do mundo transmitido por
rádio. Depois. nos Estados Unidos. houve outro acidente ligado à inversão térmica. A
idéia do conservacionismo aparecerá nos conceitos de educação ambiental em virtude
de um quadro de degradação muito gritante e significativo para as sociedades. principal-
mente nos países onde existe processo de industrialização mais acelerado.

Em 1968, foi criado, na Inglaterra. o primeiro Conselho de Educação Ambiental.
que reunia mais de 50 organizações. Não podemos dizer que fossem ONGs. mas talvez
tenham sido as primeiras sementes do que chamamos de organizações não governa-
mentais ligadas ao movimento ambientalista.

Alguns países, como a Dinamarca e a Frilándia, destacam-se na elaboração de
documentos que analisam determinados conceitos, como, por exemplo, o de desenvolvi-
mento sustentável. Na década de 60, a Unesco realizou o primeiro estudo sobre o meio
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ambiente e a escola, no qual se percebe que o ambiente não deveria ser apresentado só
como o entorno físico, mas compreenderia também os aspectos sociais, culturais e eco-
nômicos, que são inter-relacionados.

Essa idéia de inter-relação começa com o próprio surgimento da questão ambiental
no século XX, particularmente com a elaboração da Teoria dos Sistemas, publicada em
1938, que apresenta um novo paradigma para as ciências. Até então o pensamento pre-
dominante era mais estruturalista, mais preocupado com a forma, mais detido nisto que
hoje criticamos, que é uma visão de mundo muito fragmentada, em que o homem não é
parte da natureza, mas aquele ser que vai dominá-la através do conhecimento, sobretudo
o matemático. Com a Teoria dos Sistemas, essa noção de inter-relação ganha outra pers-
pectiva.

È interessante, porque a escolarização dessas idéias - e chamo de escolarização
o processo em que tais idéias ingressam no âmbito da educação - só acontecerá de
maneira cada vez mais formalizada. A educação ambiental começa a aparecer em estu-
dos. alguns de seus princípios começam a ser delineados, e surgem algumas leis relati-
vas a ela.

Outro ponto é que o estudo do meio ambiente começa pelo entorno imediato.
Quando trato da questão ambiental por meio da educação ambiental, começo do local
para o global ou do global para o local? Essa é uma pergunta que todo educador ambiental
se faz. E não só ele, o professor, de maneira geral. indaga-se: 'Quando analiso determi-
nado objeto de estudo, qual seria a melhor abordagem em termos de categoria espacial:
partir do todo para as partes ou das partes para o todo?'

Em 1972 houve, na Suécia, a 1 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, que delineou os princípios do chamado ecodesenvolvimento. O Brasil
participou da conferência, tendo como representante o ministro Delfim Netto, que inte-
grou a questão da pobreza na abordagem do problema ambiental. Está certo, não des-
truiremos o meio ambiente, mas como vamos promover o progresso econômico? Estáva-
mos numa fase em que a idéia de progresso econômico se sobrepunha á de desenvolvi-
mento econômico. E atualmente estamos longe do chamado desenvolvimento sustentá-
vel. Essa idéia do progresso é bastante imediatista também.

Qual a influência disso nas concepções de educação ambiental que se tinha na-
quele momento? A educação não seria diferente das abordagens educacionais. As
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metodologias eram extremamente tecnicistas, porque estávamos em plena era do mila-
gre econômico no Brasil. Vimos surgir uma série de escolas nessa linha, tanto em nível
municipal quanto estadual. as chamadas escolas politécnicas, polivalentes. Em Belo Ho-
rizonte, podemos citar o exemplo do Colégio Marconi e do Imaco, que já existiam. O certo
é que foram reforçados os cursos de formação mais técnica, profissionalizante, principal-
mente rio ensino médio, que, àquela época. era o chamado ensino do 2 grau.

Como essa visão tecnicista se manifesta na educação ambiental? Principalmente
por meio de práticas que induzem a uma forma de olhar a questão. O educador não está
preocupado em construir conceitos. ele já chega com o conceito pronto. Trabalha com duas
formas de educar —os chamados métodos indutivos, da parte para o todo, e os métodos
dedutivos -, mas dentro de um certo racionalismo, ou seja, não está preocupado com o
sentimento e com a subjetividade das pessoas que fazem parte do processo de ensino.

Muitos que participam deste fórum certamente tiveram seu processo de formação
escolar na época da chamada educação tradicional, em que era valorizada a memorização
e a nomenclatura. Fosse nas aulas de Biologia, fosse nas de Geografia, disciplinas que
mais abordavam alguma coisa próxima do que hoje entendemos como educação ambiental,
era mais importante saber o nome das coisas que a inter-relação entre os elementos do
ecossistema. A educação ambiental ocorria de maneira informal, por meio de manifesta-
ções. de iniciativas fragmentadas. feitas pelas chamadas associações, que hoje seriam
consideradas ONGs. Elas não surgiram necessariamente do poder público, mas da soci-
edade. Teremos algumas iniciativas ligadas ao poder público na década de 80, com a
visão do chamado ecodesenvolvimento. É o caso de Ceilándia. em Brasilia. que foi o
primeiro projeto de educação ambiental oficializado. Houve iniciativas objetivando a edu-
cação ambiental em outros lugares.

A Declaração da Conferência de Estocolmo traz algumas questões importantes,
principalmente no art. 19, que estabelece ser indispensável um trabalho de educação em
questões ambientais. visando tanto as novas gerações quanto os adultos, dispensando a
devida atenção aos setores menos privilegiados para assentar as bases de uma opinião
pública bem informada e de uma conduta responsável dos individuos, das empresas e
das comunidades, inspirada na sua responsabilidade relativamente à proteção e ao me-
lhoramento do meio ambiente, em toda a sua dimensão humana. Nesse documento,
temos o primeiro delineamento do que hoje chamamos de "empoderamento', termo que
está na moda.

16
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Mas no Brasil estávamos em um contexto histórico que não nos permitia isso.
Nossa Constituição estava sendo gestada, estávamos vivendo o processo histórico do
movimento constituinte. Certamente as pessoas com um pouco mais de 18 anos se lem-
bram desse momento histórico vivido em nosso país. Eu era uma jovem professora e
participei intensamente desse processo, na escola onde trabalhava. Nessa época houve
um projeto muito interessante em Minas. Estou-me referindo à obra de Bartolomeu de
Queirós intitulada A Carta'. Ele trabalhou a idéia de uma grande carta que estava sendo
escrita e que seria a Constituição.

A reunião de Estocolmo foi muito importante para gerar um outro encontro. Poste-
riormente, veio a Carta de Belgrado, resultante do Encontro Internacional de Educação
Ambiental realizado na Iugoslávia. em 1975, de grande valia para a educação ambiental.
Nela foi introduzido o conceito da chamada ecologia profunda, elaborado por Aldo Leopoldo,
filósofo alemão. Ele trabalhou a idéia de que a mudança deve ser feita de dentro para
fora, o que se aproxima muito da questão da mudança de valores, trazida à tona pelos
conselhos de educação ambiental. Existe ainda um último documento, resultante do En-
contro de Tibilis (1 Congresso Mundial sobre Educação Ambiental, organizado pela Unesco
e pelo Pnuma, realizado na Geórgia, URSS, em 1977). Grande parte das nossas propos-
tas se basearam nesse documento.

Diante da minha experiência como professora de ensino fundamental e também
como educadora ambiental, gostaria de dizer que, às vezes, nos prendemos muito a
esses documentos oficiais. o que nos leva a incorrer no erro de matar nossa criatividade.
Por mais que haja tratados e referências. quem é educador sabe que, na relação cotidia-
na do processo de ensino e aprendizagem, o inusitado sempre vai existir. Pode-se até
elaborar um grande projeto. mas nunca teremos certeza daqueles com que vamos lidar.

Na área da educação ambiental, os projetos são muito incipientes. No ano passa-
do, trabalhei na Conferência lnfanto-Juvenil e pude ver que os materiais chegam com
atraso. Além disso, o tempo para trabalharmos a sensibilização das pessoas é mínimo.
Quem é educador ambiental e tem um conceito amplo de educação ambiental não quer
surfar sobre a realidade. Para mudarmos, de fato, é preciso fazer um mergulho, e fazer
mergulho é algo que exige tempo.
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO NACIONAL

Marcos Sorren tino
Diretor do Programa Nacional de Educação Ambiental

Para aproveitarmos bem o tempo, sugiro entrarmos direto na discussão do por-
quê de um Sistema Nacional de Educação Ambiental. Qual é o momento que vivemos
hoje? Quais são as perspectivas apresentadas para a estruturação desses enfrentamentos
ou dessa construção de um novo tipo de sociedade que responda aos reclamos de todos
nós, que estamos envolvidos com educação? Aquela máxima do poeta. 'gente é para
brilhar", parece estar por trás de tudo aquilo que procuramos construir.

Em última análise, a própria forma de organização da sociedade, os processos
educacionais que ocorrem, sempre perseguem a felicidade humana, a possibilidade de
cada um encontrar o melhor de si e dar o melhor de si para a vida, para a própria existên-
cia e a do próximo, sendo ele humano ou não. Como estruturar o Estado e as políticas
públicas que possibilitem isso?

O campo da educação hoje está razoavelmente bem perpassado por um ideário.
uma concepção que compreende que educação não se limita a ensino: é. acima de tudo,
aprendizagem. O papel do processo educacional é criar condições para cada um desenvol-
ver plenamente suas capacidades, suas condições de buscar sua felicidade e de se realizar
como ser humano. Quando isso é interiorizado, temos de fazer a discussão: como o Siste-
ma Nacional de Educação Ambiental —que ainda está em construção - possibilita isso?

Até então, em todo esse histórico apresentado, a humanidade tem apalpado a
questão da educação ambiental. buscando formas de implementá-la. Existem iniciativas
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maravilhosas. O Brasil e a América Latina têm dado exemplos para o planeta de iniciati-
vas de educação ambiental extremamente pertinentes. sintonizadas com toda essa teoria
que tenta trazer o social para o ambiental. que fala de interdisciplinaridade, de
transdisciplinaridade. de complexidade. etc.

No entanto, por mais que se fale em meio ambiente, nunca se degradou tanto o
meio ambiente como hoje. Isso prova que informações a respeito do meio ambiente não são
suficientes para mudar valores, comportamentos. Precisamos de processos que possibili-
tem transformações radicais. Estamos falando de uma educação ambiental radical. que tem
forte compromisso com a democracia. com  a participação. com o envolvimento de todos e
de cada um, de corpo e alma. A segunda máxima dessa educação ambiental radical é um
compromisso inarredável com a vida. A terceira máxima é o repúdio a qualquer tipo de
totalitarismo, mesmo o totalitarismo da luta pela vida. Isso cria um campo de tensão. É o
compromisso inarredável com a vida e o repúdio ao totalitarismo.

Quando dizemos isso. é difícil compreender. mas é nessa relação dialética que
construímos o Sistema Nacional de Educação Ambiental. Queremos a mata ciliar na mar-
gem do rio porque sabemos ser ela essencial para a manutenção da vida, como corredor
ecológico, com uma série de benefícios que propiciam a manutenção das águas: não que-
remos, no entanto, que a preservação da mata ciliar se dê somente pela obrigação legal, em
razão de a pessoa vergar-se à lei, ou somente pela sedução do dinheiro, porque isso tem
pouca sustentabilidade. O mesmo indivíduo que plantou a mata vai, na primeira oportunida-
de. põr fogo nela e dizer que não tem culpa, que o fogo pegou sozinho. Ou mudar de opinião
ante o primeiro vendedor de ilusões que lhe oferecer R$15.00 para ele tirar a mata ciliar -
que ele ganhou R$1 0,00 para plantar - e plantar soja ou qualquer outra coisa.

Portanto, queremos comportamentos arraigados. de corpo e alma: a adesão á
vida não nos basta que seja pela oportunidade. A oportunidade pode fazer parte de uma
estratégia pedagógica de médio e longo prazos. Como esse processo microeducacional,
que cada um de nós está acostumado a fazer, reverbera e induz a construção de políticas
públicas? O que tentamos construir? Temos procurado falar sobre o assunto de forma
sintonizada porque sabemos que o processo não se constrói somente com as crianças ou
somente com os profissionais de ensino nas escolas. Também não se constrói sem as
escolas, não se constrói somente com sindicatos, associações de moradores ou com os
meios de comunicação de massa.
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Para fazermos uma educação ambiental com a radicalidade que o momento exige,
precisamos de processos formativos sincrônicos e sinérgicos, que conspirem na mesma
direção, e não que se contraponham: o professor e a escola propõem que se faça algo e, em
casa, o pai e a televisão falam outra coisa. O mineiro Ângelo Machado conta-nos uma
história muito interessante referente à criança que chega em casa, pega uma perereca e
leva-a para a mãe, que lhe diz:"Tira esse bicho sujo daqui". Leva-a à moça que trabalha em
sua casa, que lhe diz: "Ai, que coisa horrível! Onde você pegou isso?". A criança diz que a
encontrou no bidê. A perereca é novamente reputada como suja. Leva-a à professora, que
também critica. Esse conjunto de reações pequenas vão construindo a compreensão da
criança sobre a vida, sobre outros seres com os quais compartilhamos o planeta.

Observamos recentemente a questão das mudanças climáticas. Perguntemo-nos
como isso repercute em cada um, especialmente nas crianças e nos jovens, quanto à
perspectiva de futuro, quando recebemos milhares de informações sobre a extinção do
planeta, mudanças climáticas e as dificuldades vivenciadas pelo sistema no sentido de se
contrapor às alterações climáticas. Isso vai criando o que se chama de crise ambiental. A
crise ambiental cria-se dentro de cada um de nós, com esse sentimento ilhado da falta de
perspectiva de futuro, etc.

Quando falamos num Sistema Nacional de Educação Ambiental, cada um de nós
deve estar engajado na frente em que atua. no sentido de fazer isso acontecer. Portanto,
se você está engajado, de corpo e alma, com o objetivo de fazer isso acontecer na escola,
a sua frente é conseguir mobilizar a escola para criar uma Comissão de Meio Ambiente e
Qualidade de Vida (Com-Vida), uma comissão em defesa da vida; é mobilizar a escola, os
professores e a comunidade do entorno da escola para executar uma série de ações,
cotidianas e continuadas, a fim de melhorar o meio ambiente e a qualidade de vida.

Mas é, também, cobrar da prefeitura municipal, do governo do Estado e do gover-
no federal políticas públicas que respondam à altura. Como fazer isso sozinho é difícil, é
importante que você esteja organizado com seus colegas, com seus amigos. etc., para
fazer essa cobrança. Um importante movimento, que hoje existe em todo o País, resulta-
do de uma política pública que faz as coisas acontecerem de corpo e alma, é representa-
do pela Rede de Juventude e Meio Ambiente (Rejuma), estimulando a criação de coleti-
vos de juventude e meio ambiente.

São 180 milhões de brasileiros, são milhares de escolas. por isso é muito difícil
um jovem ou um cidadão qualquer chegar à formulação da política pública elaborada no
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parlamento. Imaginem uma pessoa de Varginha vir a Belo Horizonte para conseguir que
mudem a política de ICMS, para que o recurso venha para uma determinada atividade
pretendida... É importante que esses jovens que estão criando a Com-Vida em Varginha
criem um movimento que influencie a Assembléia Legislativa, a Câmara dos Deputados.
Esses movimentos só terão expressividade se conseguirem força e voz. O papel do Sis-
tema Nacional de Meio Ambiente é induzir à formação desse tipo de organização. A Con-
ferência lnfantoJuvenil de Meio Ambiente, a Conferência de Adultos, a Rede de Juventu-
de de Meio Ambiente, as redes estaduais de Educação Ambiental, os fóruns de ONGs
ambientalistas e todas as estruturas do Estado precisam conspirar para dar voz a essas
manifestações de cada cidadão.

O tema da nossa conversa é o Sistema Nacional de Educação Ambiental. Na
frente de formulação de políticas públicas, procuramos construir um sistema que dialogue
com essa demanda que oprime e obriga as pessoas a virem aqui para saber como as
coisas se tornam concretas, reais. A forma de torná-las concretas e reais é dar organicidade
às inúmeras ações que existem.

Há uma pesquisa do Banco Mundial que mostra que se gasta muito dinheiro com
educação e com educação ambiental. Mas as ações não são consistentes. No Dia da
Árvore, falamos em plantar árvores, mas, no resto do ano, quebramos todas elas. A maior
parte das pessoas ouve falar da importância de não se jogar lixo no chão, mas continua a
jogar lixo no chão. Por que não incorporam os comportamentos? Porque precisamos que
haja um sistema que faça com que a educação ambiental não seja específica. fragmenta-
da, mas que esteja permanentemente ocorrendo.

A proposta do Sistema Nacional está em curso. Pretendemos, durante o próximo
ano. até o 6° Fórum Brasileiro de Educação Ambiental -que deve ocorrer no final do ano
que vem no Rio de Janeiro -, promover amplamente esse debate na sociedade. Estamos
elaborando um documento inicial, que se destina a rever a política nacional de educação
ambiental, de 1999, regulamentada em 2002. Em julho de 2003, ela começou a ser
implementada, com a criação do órgão gestor da educação ambiental no País.

Esses três anos de implementação da lei da política nacional permitem-nos pen-
sar que aprimoramentos precisam ser feitos nessa lei. Um deles é o da organicidade da
criação do Sistema Nacional de Educação Ambiental. Tal organicidade deve começar
com um órgão gestor, e o que hoje é o comitê assessor. pensamos, deve-se transformar
num Conselho Nacional de Educação Ambiental. com um poder maior de deliberar e

22



Fórum Tccnico Educação Ambiuntcil

disciplinar a educação ambiental no País. Ele irá até as Com-Vidas, que, inicialmente,
como propostas do MEC, são organizações em defesa da vida, da qualidade de vida na
escola. Nós as assumimos também como organizações fora da escola, na direção que o
Paulo Freire falava a respeito dos círculos de cultura.

Como, então, damos organicidade? A partir do círculo de cultura, dentro e fora da
escola, do círculo de meio ambiente e qualidade de vida e do círculo de aprendizagem e
qualidade de vida. Esse círculo deve ser aquele em que as pessoas se olham nos olhos e
colocam suas inquietações, sem ficarem nervosas. É nessas tribos de 'convivencialidade"
- assim chamadas por Michel Maffesoli - que pode residir a possibilidade de transforma-
ções radicais e profundas na direção da educação ambiental.

Como dar organicidade a isso? A partir dos círculos de cultura, das Com-Vidas
até o órgão gestor da educação ambiental no País, passando pelas Comissões
Interinstitucionais de Educação Ambiental (Cieas) e pelas organizações autónomas da
sociedade, por meio das redes e fóruns de entidades ambientalistas. etc.

Temos apostado muito na constituição de coletivos educadores como instâncias
intermediárias entre as Cieas e as Com-Vidas, os círculos de cultura e aprendizagem.
Essas instâncias têm a capacidade de sinergizar" as forças educadoras e ambientalistas
de uma região - e vemos aí o coletivo jovem, a associação de professores e os técnicos
de prefeituras -, para que, no coletivo educador, se discuta a forma de coordenar as
ações, a forma de não chegar com processos educadores descontinuados pela mudança
do Executivo e da direção de alguma ONG. Desejamos que haja permanência, porque o
coletivo educador absorve a mudança de uma ou outra instituição na direção do projeto
político-pedagógico elaborado por cada coletivo educador para sua base territorial.

Temos várias experiências. Venho do Oeste do Paraná, onde 34 municípios cria-
ram um coletivo educador para uma população de 1 milhão de habitantes. que se estruturou
em três núcleos que trabalham com algo em torno de 8. 10 ou 12 municípios, cada um
deles. Esses núcleos definem uma estrutura - o que eles chamam de arquitetura de
capilaridade - para, a partir das 300 pessoas que inicialmente são formadas nos núcleos
dos coletivos educadores, chegar a 1 milhão de habitantes.

O princípio básico com o qual trabalhamos, em termos de construção desse Sis-
tema Nacional de Educação Ambiental, é nenhum a menos": trabalhar com a totalidade,
trabalhar de forma permanente, continuada e articulada entre as instituições. Isso parece
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trivial, mas não é. Viemos todos de uma cultura de competição. e os projetos de educação
ambiental competem pelas mesmas almas, que já ouviram o passarinho cantar. Todos
querem trabalhar com aqueles poucos, mas precisamos ir para a totalidade de forma
continuada, permanente e articulada.

Sugiro que vocês acessem o site do Ministério do Meio Ambiente, em que há mais
detalhes. Temos publicado livros e estimulado várias publicações nessa direção, dando
subsídios para que os coletivos educadores sintonizem com a proposta de política nacio-
nal. Cada um, de acordo com as suas particularidades e o seu debate, construirá seu
projeto político-pedagógico. A lógica é essa. Poderemos dar mais esclarecimentos por
meio das Cieas ou das parcerias estabelecidas em cada Estado.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS SISTEMAS DE ENSINO

Raquel Tragiber
Coordenadora-geral de Educação Ambiental, representando o Ministro de

Estado da Educação, Fernando Haddad

O diretor do Programa Nacional de Educação Ambiental falou, como represen-
tante do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, sobre a dimensão
ampla da política e do Sistema Nacional de Educação Ambiental, do qual faz parte a
educação formal, aquela realizada nos sistemas de ensino, nas escolas; todavia, essa
não é a totalidade, longe disso. Mostrarei como estamos trabalhando. nos sistemas de
ensino, com essa mesma política potencializada pela parceria entre dois Ministérios, o do
Meio Ambiente e o da Educação.

Trabalhamos por intermédio da Coordenação-Geral de Educação Ambiental, que
faz parte da Secretaria de Educação Continuada. Alfabetização e Diversidade, o que
amplia, em outras dimensões, o trabalho da educação ambiental na perspectiva da diver-
sidade e da inclusão de indígenas e de populações afrodescendentes. Também trabalha-
mos com educação de jovens e adultos, numa visão sistêmica de educação ambiental
nos sistemas de ensino, o que tem aparência de círculo virtuoso. É uma forma dinâmica
de colocarmos, pela Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, as diver-
sas ações que atingem as pessoas de forma difusa.

Há a educação presencial, que é a formação continuada de professores. Trabalha-
mos também com materiais didáticos e tecnologias de comunicação e informação, para
ampliar a dimensão educacional. Além disso, há ações estruturantes, que são as Comis-
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sões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida - Com-Vidas. realizadas nas escolas e que o
coletivo jovem mobiliza com tanta força e energia. Já temos praticamente 10 mil Com-
Vidas. Falarei, em seguida. sobre os coletivos jovens e a educação de Chico Mendes.

Com relação à formação continuada, em 2004 e 2005. fizemos seminário de for-
mação de professores. em 472 eventos no Pais, envolvendo 13.306 escolas, com 25.800
professores. Trabalhamos com 21 mil estudantes, por meio de formação de Com-Vidas,
que são ações estruturantes de educação ambiental nas escolas. Abrangemos 2.235
municípios em todo o Pais.

Neste ano, descentralizamos a formação continuada de professores e passamos
sua organização para os estados. Trabalhamos com a sociedade, com as Secretarias de
Educação e com a Ondime, de modo que tivéssemos material regionalizado e didático,
em total confluência com as formas de educação ambiental em cada Estado, de modo
totalmente descentralizado, envolvendo as escolas que realizaram a II Conferência. Re-
cebemos 18 projetos dos diversos Estados —já fechou o prazo para entrega -. mas estamos
esperando o de Minas Gerais para formação continuada de professores.

A nossa próxima ação é a II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Am-
biente. A primeira foi realizada de forma mais simples em termos de conceitos. mas. para
a segunda, vamos trabalhar com a dimensão de global e de local simultaneamente. Rom-
pemos com aquela idéia que vem sendo trabalhada há muitos anos: pensar globalmente
e agir localmente. Trabalhamos o pensar e o agir local e globalmente.

A Conferência trouxe temas muito complexos. relacionados com a educação
ambiental: biodiversidade. mudanças climáticas, segurança alimentar e nutricional e di-
versidade étnico-racial. As 11.475 escolas debateram todas as temáticas, mas a respon-
sabilidade, o compromisso e a ação, assumidos por cada escola, têm que ver com aque-
les percentuais. E tivemos alguns desdobramentos, como a Carta das Responsabilída-
des: Vamos Cuidar do Brasil'.

Quando entregamos essa Carta ao Presidente Lula. ele nos disse que estava
acostumado a receber pessoas que exigiam do governo que ele realizasse coisas e que,
pela primeira vez, mil pessoas, entre elas 600 crianças e jovens adolescentes, lhe trouxe-
ram responsabilidades que envolviam uma demanda de co-responsabilidade do Estado,
das empresas e da sociedade, incluindo os movimentos sociais.

Essa é uma diferença qualitativa muito grande e o "pulo-do-gato' de que precisa-
mos: assumir as responsabilidades individuais e coletivas de acordo com o acesso à
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informação, ao saber e ao poder de cada um dos segmentos sociais na exata proporção
do seu acesso; e fortalecer as Com-Vidas e os Coletivos Jovens com que trabalhamos
diretamente.

O Presidente, a Ministra Marina Silva e o Ministro Fernando Haddad estavam
presentes quando foi lida a Carta das Responsabilidades" e das ações dos jovens ado-
lescentes.

Apenas mencionarei o Ciência de Pés no Chão por falta de tempo. O importante
é saber que vislumbramos a imensa necessidade de trabalhar com tecnologias de infor-
mação e comunicação na produção do conhecimento nas escolas e na dimensão da
educomunicação", que é a gestão da comunicação e a produção para os meios a partir

das comunidades e das escolas, que se 'empoderam" colocando a própria voz e a pes-
quisa de conhecimentos e compartilhando esses saberes.

Temos também as ações estruturantes, que são as Com-Vidas. Pelos menos as
4.147 escolas que participaram da Conferência possuem Com-Vidas. São milhares de
jovens e crianças. Espera-se que cada Com-Vida promova a Agenda 21 na escola, e não
da escola. já que ela envolve as comunidades e o conceito de círculos e cultura do Paulo
Freire; cada escola 'empoderando-se" para gerar ações transformadoras e intervenção.

O programa 'Juventude e Meio Ambiente" tem três coisas bastante revolucionárias
e radicais na visão de como se pode trabalhar com os coletivos jovens. Eles são completa-
mente autônomos, mas trabalham em parceria conosco, segundo três princípios: Jovem
Escola e Jovem - para a Conferência, o poder discricionário e de igualdade e justiça dos
jovens é colocado em prática nessa dimensão; Jovem Educa Jovem - a formação e a
mobilização, tanto das Com-Vidas quanto na Conferência, é feita de jovens com jovens,
para jovens e a partir dos jovens; e Uma Geração Aprende com a Outra - estamos fazen-
do uma inversão da forma tradicional, muito mais aprendemos do que ensinamos, nesses
processos de educação ambiental -. os adultos aprendem com jovens, com as crianças e
com os adolescentes a repensar e a integrar a questão ambiental ao cotidiano e a realizar
uma mudança radical de atitude com relação aos valores vigentes na sociedade. Pode-
mos fazer isso com educação, de forma bastante livre, aberta e participativa.

O 'Educação de Chico Mendes' é um programa de fomento a projetos que saem
dessas escolas. De todos esses processos de formação e de conferência saem projetos
de ações da Agenda 21 na Escola. De Minas Gerais, recebemos 23 projetos. Foram
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repassados e conveniados projetos no valor de R$160 mil para 83 escolas, envolvendo
um total de 370 professores e 20 mil alunos beneficiados em Minas Gerais. Alguns proje-
tos estão sendo analisados, em fase de convênio. O programa Educação de Chico Men-
des fomenta projetos de intervenção transformadora e que trabalhem nas dimensões de
sustenlabilidade ambiental, da proteção da vida e de uma ética pela diversidade, pelo
respeito às questões de género, à pesquisa. à ação, à produção do conhecimento na
própria escola.

Se observarmos um quadro das escolas que dizem que fazem educação ambiental,
veremos que os números são grandes. Os dados de que dispomos são do censo do Inep,
mas estamos fazendo um levantamento com relação a isso. Há escolas que participaram
das duas conferências de meio ambiente. A riqueza da conferência está nas escolas, no
debate que envolve a comunidade, para pensar e agir local e globalmente.

Para finalizar, quero dizer que estamos atuando com muita radicalidade, mas com
muita paciência, numa agenda para a inserção da educação ambiental nos sistemas de
ensino. Isso quer dizer que, na gestão das secretarias estaduais e municipais. pelo me-
nos das capitais. estamos tentando institucionalizar a educação ambiental e isso apare-
ceu na parte do comitê de adultos. Estamos trabalhando na normatização do Plano Naci-
onal de Educação junto ao Conselho Nacional de Educação - CNE -, com as diretrizes
curriculares do ensino básico e também com a questão da formação inicial dos professo-
res. Estamos trabalhando junto à Secretaria de Educação Superior - Sesu - e ao CNE a
possibilidade de se criar uma área de educação ambiental multidisciplinar, com alunos de
todas as disciplinas, mas que haja uma disciplina de educação ambiental na formação
inicial, na licenciatura de professores.

Finalmente, temos o fortalecimento das Cieas e das redes de educação ambiental
com a sociedade civil, universidades, onde podemos criar programas e políticas de edu-
cação ambiental cada vez mais especifico, pensando global e simultaneamente.
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À BEIRA DE UM COLAPSO AMBIENTAL

Mouro Guimarães
Educador ambiental

Os fóruns a respeito de educação ambiental vêm proliferando cada vez mais na
sociedade brasileira, o que é um bom indicativo de como a educação ambiental está-se
inserindo na sociedade de forma significativa. As palestras anteriores demonstram que se
está criando um campo de reflexão na educação ambiental, junto aos educadores
ambientais brasileiros. Desde a fala do Secretário de Meio Ambiente às falas dos que o
antecederam, podemos ver que tudo está se complementando cada vez mais. isso é
muito positivo nessa perspectiva da urgência de se trabalhar a educação ambientai.

Mostrarei um pouco do que chamei de Educação Ambiental no Contexto Nacio-
nal, algo para se pensar na perspectiva da educação ambiental em âmbito mais geral.
Sou professor e trabalho com educação ambiental em universidades. Não tenho a visão
do primeiro setor, minha reflexão é mais ampla sobre a educação ambiental.

Quero falar rapidamente no que é a educação ambiental e no por que fazer, para
que fazer e onde fazer essa educação. O porquê já está bastante claro. A educação
ambientai se faz urgente, pois parece que estamos na correnteza de um rio, em direção a
uma grande queda. Ninguém duvida que vivemos uma situação muito grave. Se eia não
for enfrentada, teremos um percurso bastante reduzido numa perspectiva futura.

Muitos indícios apontam para a gravidade dessa crise. O Relatório da Avaliação
Ecossistêmica do Milênio', publicado pela ONU no ano passado, aponta para a gravidade
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da situação ambiental do planeta de forma categórica, fazendo uma relação direta dessa
degradação ambiental e apresentando um dado extremamente significativo e importante:
60% do ecossistema do planeta estão destruidos ou seriamente deteriorados. Isso signi-
fica que estamos à beira de um colapso ambiental em nível planetário. O próprio docu-
mento da ONU, elaborado por cientistas do mundo inteiro, expõe de forma bastante cate-
górica que há uma superexploração do meio por esse modelo de desenvolvimento da
sociedade moderna e suas forças produtivas historicamente hegemônicas. Trata-se de
uma crise historicamente produzida por uma determinada sociedade, que é a nossa.

Isso foi indicado desde a publicação da Carta da Terra', na qual consta que
estamos diante de um momento crítico na história da Terra, em uma época em que a
humanidade deve escolher o seu futuro: ou formar uma aliança global para cuidar da
Terra e uns dos outros ou arriscar a destruição e a diversidade da vida. Estamos nesse
dilema. A crise nos coloca navegantes desse mesmo barco, na situação de optar ou pela
continuidade da destruição ou por mudanças radicais de toda a estrutura da sociedade,
de atitude e de comportamento social e individual. A educação ambiental é necessária
porque a crise é extremamente grave.

Para que servirá a educação ambiental, já que a crise é grave? Isso já foi respon-
dido de forma bastante significativa. A demonstração do dia-a-dia ressalta que já há um
grande consenso da sociedade sobre a importância da educação ambiental no
enfrentamento dos problemas ambientais. Não há mais nenhum questionamerito sobre
isso, pois todos estão bastante cientes de que a educação ambiental é realmente um
instrumento capaz de contribuir no enfrentamento dessa crise.

Essa demanda faz com que essa questão se reflita em todos os segmentos da
sociedade. A educação está presente nos diferentes setores: nas escolas, nos órgãos
governamentais, nas empresas e nas ONGs. Cada vez mais a educação ambiental está
institucionalizada. Este fórum servirá para intensificar a institucionalização da educação
ambiental no Estado, pois ela é fundamental no enfrentamento dessa crise.

Onde poderemos aplicar essa educação, já que a situação é tão grave? Ela tem
de ser aplicada em todo lugar. ou seja, na sociedade como um todo. Ela se faz premente
na educação formal e não-formal em todos os aspectos. A idéia de trabalhar as crianças
para, quando adultas e conscientes, tomarem uma atitude não é suficiente, porque não
há tempo para isso. O enfrentamento tem de ser imediato e é importante que Iodos este-
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jam envolvidos no processo de enfrentamento da crise. A educação ambiental está pre-
sente nos diferentes setores, demonstrando que já está inserida na sociedade brasileira.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - Inep -, referen-
tes ao ano de 2004, 96% das escolas reconhecem alguma atividade que realizam em seu
cotidiano pedagógico como educação ambiental. É um dado significativo e bastante ex-
pressivo, que demonstra a inserção da educação ambiental na sociedade brasileira. Mas
o que é a educação ambiental? O próximo censo do Inep tentará qualificar a educação
ambiental que está sendo realizada e que as pessoas reconhecem como tal.

Vale refletir sobre o conceito de educação ambiental. Venho me detendo nesse
ponto, porque isso ajuda a pensar nas práticas e, ao mesmo tempo, na formação dos
educadores, que estão sinceramente intencionados em inserir a educação ambiental em
seu fazer pedagógico. Os professores são a categoria mais comprometida com a inser-
ção da questão ambiental na prática profissional. Antes de qualquer coisa, no entanto, é
preciso ter em mente que o processo é mais de aprendizagem que de ensino.

Segundo o relatório Avaliação Ecossitêmica do Milênio", 60% dos ecossistemas
do planeta já estão destruidos ou seriamente deteriorados. Essa informação foi colhida
de investigações de cientistas, que apontam para uma situação ambiental extremamente
grave no planeta. Outra previsão é que a falta de água poderá afetar até 75% da popula-
ção mundial em 2050. o que está muito próximo de nós.

Há vinte anos, quando iniciamos a batalha ambiental. as projeções estavam bem
mais distantes: eram para as gerações futuras, para daqui a 200 anos. A verdade é que
antes nos aproximávamos das previsões e, hoje, as previsões é que se aproximam rapida-
mente de nós. Estamos trabalhando com uma previsão para a nossa própria geração, e não
mais para as gerações futuras. Já estamos sofrendo graves conseqüências ambientais.

O relatório da ONU chama a atenção para o fato de que estamos à beira do
esgotamento e de um colapso pela superexploração do meio em conseqüência do mode-
lo de desenvolvimento da sociedade moderna e suas forças produtivas historicamente
hegemônicas.

Isso reforça a idéia de que a crise não foi gerada por um colapso da natureza por si,
mas por um modelo de sociedade. Henri Leff confirma: "A crise ambiental não é crise ecoló-
gica, mas crise da razão —. A crise ambiental é a crise do modelo de sociedade. Crise ambiental
como crise de modelo de sociedade significa crise de paradigmas. Se a sociedade está em
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crise por causa da relação com o meio que ela vem produzindo ao longo da história, pode-
mos dizer que seus paradigmas também estão em crise.

É interessante determo-nos no significado de paradigma. Tenho trabalhado para
os paradigmas e sua influência em nossa prática diária. Uso um texto que está à disposi-
ção de todos na internet, cujo titulo é 'Como nascem os paradigmas". Ele termina dizendo
que os paradigmas funcionam mais ou menos dessa forma: fazemos as coisas e não
sabemos exatamente por que as fazemos. Fazemos. porque as coisas sempre foram
assim por aqui...' Acabamos praticando ações inconscientemente, porque o que é normal
para aquela sociedade leva as pessoas a agirem de determinada forma.

O paradigma atua na nossa compreensão de mundo e, ao atuar aí. atua também na
nossa ação sobre o mundo. Segundo Edgar Morin. ' .o paradigma é a estrutura do pensa-
mento que. de modo inconsciente, comanda o nosso discurso". O que acho interessante
nessa proposição do Morin é que, por ela, as estruturas do pensamento, ou seja, essa
lógica, essa racionalidade construida pela sociedade. atua de forma inconsciente em nosso
discurso e vai do nosso discurso para a nossa ação. Então, se todo processo educativo tem
o papel de tornar conscientes as nossas práticas, vamos ter que pensar nesses paradigmas
para reestruturar a perspectiva paradigmática da sociedade moderna.

Pensando nisso. é interessante observarmos os paradigmas ambientais. ou seja,
a compreensão que a nossa sociedade tem do meio ambiente. Antes, quero chamar a
atenção para o fato de que, apesar de a educação ambiental estar sendo cada vez mais
inserida em nossa sociedade - nas escolas, empresas e órgãos públicos -. algumas
antigas visões permanecem. Por uma delas, associa-se o meio ambiente ao verde, à
mata, aos rios e oceanos, ou seja, aos elementos naturais. Será que é só isso? Essa não
é uma visão muito reduzida do meio ambiente? Por outra. diz-se que meio ambiente é o
lugar onde existe a vida. Mas onde não existe a vida não é meio ambiente? Essa perspec-
tiva trabalha de forma muito fragmentada a compreensão da realidade. Por outra - esta,
muito recorrente -' diz-se que meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, que está ao
nosso redor. Essa visão reflete o paradigma moderno da perspectiva antropocéntrica
construída pela nossa sociedade. Mas será que estamos de fato no centro do mundo.
como sugere essa perspectiva?

Assim, na perspectiva da sociedade moderna, trabalhamos sobre um paradigma
chamado por Edgar Morin de Paradigma da Disjunção", pelo qual, quando se foca a parte.
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desfoca-se o todo, o que cria dualidades dicotômicas, em que se separam vida e morte,
bem e mal. Pela perspectiva dualista dicotômica, costuma-se olhar para uma coisa e negar
a outra. Isso reduz o que é complexo. Nessa perspectiva, a totalidade é vista somente como
a soma das partes, o que venho chamando de "paradigma do um mais um", na idéia de que
um mais um é sempre igual a dois. Essa visão reduz a nossa perspectiva de compreensão
do meio ambiente. que é uma realidade complexa. Com esse olhar que simplifica a realida-
de, não conseguimos perceber a realidade de forma mais complexa.

Mas. na educação ambiental. estamos trabalhando para a construção de uma
nova visão de mundo, uma nova relação com o mundo. Então, será que saber tudo isso é
educação ambiental? Será que basta saber tudo? A maioria da população do Planeta já
sabe que é importante preservar a natureza; individualmente, as pessoas sabem disso;
no entanto, a destruição da natureza continua cada vez maior. Isso pode parecer um
paradoxo, pois. com mais educação ambiental, temos mais degradação. Que educação
ambiental é essa que não está sendo capaz de contribuir para a superação da crise
ambiental? É nessa perspectiva que temos de finalizar, para pensar que idéia de educa-
ção ambiental estamos colocando em prática em nosso cotidiano.

Se só saber tudo isso não é suficiente para superarmos a crise ambiental, se o ser
humano em sua plenitude não é só razão, mas é também emoção, a educação ambiental
não pode trabalhar na perspectiva mais tradicional da educação, de transmissão de co-
nhecimento apenas; tem de trabalhar numa perspectiva mais plena do ser humano, con-
siderando-o em sua razão e em sua emoção. Mas isso ainda é pouco. Saber e sentir não
é suficiente para transformar a realidade. É necessária uma prática refletida. para se
fazer diferente e mudar a realidade.

É preciso substituir essa idéia de que um mais um é igual a dois - o que seria
querer mudar pensando da mesma forma - pela idéia de que um com um é maior do que
dois, uma idéia focada na relação em vez de na parte especifica, no um; uma idéia focada
no um-com-o-outro", na relação. Isso, sim, seria fazer diferente, de forma coletiva e orga -
nizada. para o que o processo educativo pode contribuir, se estiver atuando na perspec-
tiva da formação de uma cidadania ambiental plena. Então. a educação ambiental é mais
do que pensar e saber; é contribuir na promoção de mudanças da realidade voltadas para
a construção da sustentabilidade socioambiental.
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Nós, como educadores, podemos atuar no processo gerador desse movimento
que vimos construindo na realidade brasileira, na perspectiva de construir uma educação
ambiental critica, que vise à práxis educativa, em que reflexão e a ação estejam sempre
juntas. A teoria e a prática alimentam-se uma da outra. Isso se dá nessa práxis educativa
e na conscientização da importância do exercício da cidadania, que é um movimento de
coletivo e de resistência. assumindo a dimensão política do processo educativo. Temos
que assumir. cada vez mais. uma perspectiva crítica ria política da educação ambiental.
Teremos cada vez mais condições de contribuir para tornar essa crise ambiental menos
grave e de construir um mundo melhor para todos nós.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO MINEIRO

J
Idarci Esteves Lasmar

Diretora de Educação e Extensão Ambiental da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Minha exposição mostrará o que está ocorrendo em Minas Gerais em relação a
vários comentários feitos nas exposições anteriores.

As Cieas já foram mencionadas. De que se trata? Ciea é uma sigla que se refere
a um nome muito comprido: Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. O que
temos, na verdade, é o início de uma história. Para falarmos a respeito das Cieas, temos
que nos reportar a 1999, quando houve a promulgação da Lei da Política Nacional de
Educação Ambiental. Para que essa lei pudesse ser implementada e debatida no territó-
rio nacional e para que a educação ambiental decorrente dela pudesse ser
ope racional izada, houve um compartilhamento do trabalho entre o Ministério do Meio
Ambiente e o Ministério da Educação.

A partir daí, com a regulamentação dessa lei, no decreto de 2002, houve a criação
e a oficialização do órgão gestor. A presença desse órgão gestor, que consta na Lei da
Política Nacional de Educação Ambiental, trouxe um dinamismo muito grande, criando
várias estratégias de implementação da educação ambiental. Vários programas e proje-
tos foram criados.

A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental é uma decorrência desse
movimento acontecido no órgão gestor. Vem sendo criada em vários estados brasileiros:
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20 estados já possuem sua Ciea em diferentes estágios de evolução. A Ciea é um espaço
público colegiado, participativo e consultivo. Isso significa que ela não pode legislar para
a sociedade como um todo, mas é deliberativa no seu âmbito de ação. podendo legislar
para realizar suas atividades e sua competência.

Normalmente, é constituída por decreto ou lei estadual. Como tem essa constitui-
ção legal - faz parte do Sisnama -. institucionaliza a educação ambiental no Estado em
que é criada e tem a importante missão de introduzir diretrizes de educação ambiental
nas políticas públicas das três esferas governamentais. Colabora também com a tarefa
de "transversalizar" a educação ambiental nas esferas governamentais do serviço público
e na sociedade como um todo.

Em Minas Gerais, a Comissão foi criada em 1999 e oficializada por um decreto.
em 2000. Seu nome inicial foi Comissão Interinstitucional Coordenadora do Fórum Per-
manente de Educação Ambiental - Comfea. O núcleo originário da Comfea era pequeno,
representado por 11 instituições do poder público e da sociedade. mas não tinha constitui-
ção paritária - como exige a Ciea -, para que as representações do poder público e da
sociedade se fizessem valer de forma igualitária.

A Comfea desempenhou um papel importantíssimo no período compreendido entre
1999. data de sua criação, e 2006. quando outro decreto fez a revisão de suas competên-
cias e atuações. Com a alteração do nome, passou a chamar-se Ciea-MG. Esse decreto
previu a criação das Cieas regionais. fato mais importante que está ocorrendo em Minas
Gerais, em termos de política pública de educação ambiental.

Esse programa, cuja capa está ai, é uma das realizações da Comtea. Não entra-
rei em detalhes, porque duas palestrantes abordarão esse assunto. Ao mencioná-lo, tive
o objetivo de fazer a ligação desse programa com o trabalho futuro de regionalização e
descentralização das Cieas.

Quando o Programa de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais foi lan-
çado oficialmente pela Comfea, recebemos uma tarefa enorme: como fazer esse progra-
ma chegar ao interior de Minas Gerais, ou seja. aos 853 Municípios, a partir de Belo
Horizonte? Além do mais. muitos outros projetos poderiam advir da implantação do Pro-
grama de Educação Ambiental.

A educação ambiental necessitava, dentro da filosofia que norteava a Comfea. de
melhor organização e melhor planejamento. Nós, que militamos com educação ambiental.
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sabemos que tem sido implantada, realizada aos milhares não só em Minas, mas tam-
bém em todo o Brasil, de uma forma mais específica. Assim, não sabemos exatamente
que educação ambiental está sendo realizada.

Foi criado na Secretaria de Meio Ambiente o programa "Participação Cidadã",
integrante dos projetos estruturadores, que poderia ser utilizado como instrumento para a
implantação de uma política pública de educação ambiental, mas com objetivos bem
definidos. Por meio da descentralização da Ciea, estaríamos realizando, em conseqüên-
cia, uma regionalização em Minas, com o intuito de propiciar um grande debate a respeito
do programa de educação ambiental do Estado, uma vez que ele foi elaborado por
mesorregiões.

Outro ponto é propor diretrizes para a elaboração de uma futura política estadual
de educação ambiental e promover o intercâmbio de informações e o debate de idéias,
pois bem sabemos que a educação ambiental necessita dessa discussão. Esse debate
precisa ser levado a todas as instâncias não só do ensino formal, mas também da socie-
dade, a fim de que consigamos realizar uma educação ambiental pote ncializadora e con-
sistente. E, além disso. promover uma ação coordenada da educação ambiental nos
âmbitos municipal, estadual e federal.

Estamos realizando a descentralização e a regionalização das Cieas. Muitas fo-
ram criadas nas mesorregiões em 2005. A Ciea-MG Sul foi criada no ano passado na
mesorregião Sul, Sudoeste e Campos das Vertentes. A Ciea Alto Paranaíba-Triângulo, na
região que lhe dá o nome. A Ciea Norte de Minas abrange uma área muito grande. A Ciea
Oeste é uma das menores mesorregiões. Em 30 e 31/5/2006, realizamos o Fórum de
Educação Ambiental, com a participação de instituições e municípios que compõem a
Ciea Regional do Vale do Rio Doce. recentemente criada. Ainda serão realizados fóruns
em junho, quando criaremos as Cieas das mesorregiões Zona da Mata, Mucuri e
Jequitinhonha.

Queria mencionar um aspecto importante, para se ter idéia dos passos que da-
mos depois do fórum para a implantação das Cieas. Não basta apenas criarmos grupos
ou a comissão; para ela trabalhar, é preciso um acompanhamento e um apoio posterior.
Após a eleição das instituições e dos municípios, os dirigentes nos indicam os nomes dos
representantes. Procedemos depois à posse deles. Empossados, os representantes têm
um prazo para a elaboração do regimento interno de funcionamento daquela comissão.
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pequena na ocasião, e na qualidade de seres humanos, fomos remetidos a uma socialidade
essencial. Foi assim que nos constituímos como organizações aprendentes" e comple-
xas. Em todos os níveis, individual ou coletivamente, as pessoas procuram aumentar a
sua capacidade de resultados naquilo em que estão interessadas.

Considerando a importância dos diversos segmentos sociais inseridos no campo
educativo num processo dinâmico de ensinar e aprender, de trocas. estabelecendo as
relações sociais, é que a comissão pensou em discutir e elaborar o programa com a
participação da sociedade mineira. Daí, a idéia da organização desse programa pelos
diversos segmentos da sociedade.

No entendimento da comissão, esse programa nos conferiu legitimidade, já que
abrange os anseios das diversas mesorregiões do Estado. Ele foi composto e estruturado
dessa forma. Além do mais, possui uma apresentação. um  breve olhar sobre as Minas
Gerais, mostrando um pouco da sua riqueza.

Por ser Minas um estado integrador, convergente, ele se constitui num pólo de
atividades econãmicas, também com muitos problemas. Em relação à sua história, mais
precisamente à descoberta do ouro e do diamante, isso facilitou ou complicou a discus-
são dessa questão ambiental. Então nós rapidamente delineamos esse aspecto histórico
no programa. citando a Estrada Real, o turismo e as demais potencialidades do Estado.

Também falamos um pouco sobre o histórico da educação em Minas Gerais, que
se deu tardiamente. como os senhores já devem ter lido. A escolarização em Minas surgiu
em decorrência do ciclo do ouro, do surto aurífero do final do século XVII e do começo do
século XVIII. A precariedade da educação é fruto de uma colonização tardia e do fato de
ter sido proibido o estabelecimento de ordens religiosas.

Nas outras provincias, no século XVII, os jesuítas eram os mantenedores da edu-
cação do povo. Com a pressão das famílias abastadas, surgiu o seminário em Mariana,
primeira cidade de Minas, com seu bispado, porque as famílias sentiram a necessidade
de escolarização, para não mandar os filhos para a Bahia ou para o Rio de Janeiro.

Falamos rapidamente sobre isso e também um pouco da década de 80. Fizemos
pequeno histórico da educação em Minas Gerais até chegar aos dias de hoje. mas e um
breve olhar. Não queremos aprofundar, porque está nos livros de história da educação
como a questão ambiental perpassava nos currículos.
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Sobre o processo de construção do programa de educação ambiental do Estado,
quando a comissão se reuniu para discutir o que íamos fazer, as competências foram as
mesmas. Embora a comissão fosse pequena, entendíamos que tínhamos de discutir e
elaborar com a sociedade mineira, delinear o programa ou pelo menos as diretrizes e
linhas de ação.Nessa relação de participação e de afeto, os encontros eram semanais.

Fizemos o mapeamento da realidade ambiental e da educação em Minas Gerais.
Essa pesquisa nos deu o alento de ver que há situações, discussões e projetos na área
de educação ambiental. As escolas estavam fazendo educação ambiental de forma espe-
cifica. Também nos causou preocupação saber que há muito que fazer. em se tratando de
educação ambiental, de fazer com que a sociedade. os atores envolvidos enfoquem o
cidadão, busquem a sustentabilidade.

Com essas parcerias, fez-se a pesquisa que subsidiou a discussão dos grupos
durante o segundo fórum. Depois de fazer a pesquisa, a comissão continuou seus traba-
lhos, e. em 2002, ocorreu o segundo fórum, que resultou no debate do Programa de Educa-
ção Ambiental de Minas Gerais, que apresentamos durante os fóruns regionais para a cria-
ção das Cieas. Uma das competências da comissão é a implementação desse programa.

A comissão apresentou os princípios que norteiam nosso trabalho. Houve divisão
em dez grupos pelas mesorregiões que discutiram, durante os dois dias após as pales-
tras. as linhas de ação. trabalhando com matriz de identidade. A discussão foi muito
interessante, porque os grupos tiveram oportunidade de dialogar sobre as similaridades
entre as regiões. Eles se misturavam, depois apresentavam a proposta de cada grupo.
por mesorregião, na plenária final, votadas e validadas pela plenária.

Esse trabalho ocorrido durante todo o segundo fórum, em 2002, é que compõe o
corpo desse programa. Ele foi construído por todos os atores das diferentes mesorre9iões,
de diversas instituições: tivemos os facilitadores das universidades, os estagiários e as
diversas instituições que compuseram a comissão. É um trabalho a várias mãos, que tem
de ser implementado com a participação da sociedade.

As diretrizes, os princípios apresentados estão de acordo com a política nacional,
Lei n9 9.705. de 1999. em que foram estudados os temas "Sustentabilidade, Parceria.
Pluralidade, Diversidade Socioambiental e Cultural, Interdisciplinaridade, Caráter Perma-
nente e Contínuo, Planejamento Participativo. Gestão Compartilhada e Processo
Avaliativo". Não adentrarei essa discussão porque o tempo se vai esgotar.
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TRABALHO EM PARCERIA

Marília de L)iiceu Ferreiro de Oliveira
Coordenadora de Educação Ambiental do Instituto Mineiro de Gestão das

Aguas (Igam) e especialista em Educação Ambiental

Vou falar um pouco sobre a Comissão Coordenadora do Fórum Permanente de Edu-
cação Ambiental do Estado de Minas Gerais. Essa Comissão chamava-se Comfea, mas hoje
chama-se Ciea. Comlea foi nosso primeiro emblema. Nossa logomarca representava um olhar:
o olho aberto indicava a abertura a a novas construções, diálogos, concepções e acréscimos.
Para nós, a natureza e o homem formam um só sistema, sem separação.

Vou tentar fazer um breve histórico da Comissão. Em 1999. surgiu a demanda do
Ministério do Meio Ambiente para a elaboração do programa de educação ambiental do
Estado de Minas Gerais. Essa demanda foi para todos os Estados. Em 2001 houve o
primeiro fórum de educação ambiental: foi quando surgiu a Ciea. Em 2002, realizou-se o
segundo fórum de educação ambiental de Minas Gerais e houve a edição do Decreto
Estadual n2 41.055, que oficializou a comissão. Em 2004. houve o lançamento do progra-
ma de educação ambiental. Em 2005 e 2006, foi feito o projeto criando as Cieas regio-
nais, descentralizando a política. E, em 2006, tivemos o Decreto Estadual flQ 44.264,
publicado em 24/3/2006, reestruturando a Ciea em Minas Gerais. A diretoria foi empossada
no dia 22 de maio próximo passado.

A Ciea é constituída pelas seguintes instituições relacionadas: Semad, Igam, IEF,
Feam. Secretaria de Estado de Educação - SEE -, Secretaria de Estado de Saúde - SES
-, Uemg, UFMG, Ibama, Associação dos Municípios do Vale do Itapecerica - Amvi -,
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Fiemg e Amda. Inicialmente, tínhamos uma comissão paritária, mas, com a demanda das
instituições, sobraram essas poucas, que fizeram um trabalho exaustivo, mas prazeroso
e cheio de afeto e compromisso.

Rapidamente, falarei sobre os parceiros. Falar de educação ambiental a partir da
visão do outro é a grande dificuldade. A questão ambiental é ética, da percepção do outro,
das suas diferenças e potencialidades. Não posso falar pelo outro sem estar ciente disso.
Antes, tenho de saber ouvir, sensibilizar e emocionar. Se não percebo o outro, como
posso falar de educação ambiental?

São importantes esses segmentos que ocupam esses espaços no Estado. Sabe-
mos que eles são competentes e têm suas habilidades e contribuições, mas, sozinhos.
não ocupamos todos os espaços. Então, não adianta inserir meu olhar sozinho, porque
ele sobreporá o olhar do outro. Por isso, trabalhamos em parceria participativa, dialógica
e emancipatõria. A participativa vem da palavra"par". é feita aos pares. Então, é com
participação e compartilhamento. Os parceiros inserem-se nessa participação. Dialõgica
é porque, se não tivermos um diálogo de regionais, olhares, concepções e percepções,
não teremos um entendimento, e ela não poderá ser emancípatória, no seu âmbito.

A participação não se faz por processo de imposição ou de autoridade. Esse é o tipo
de consciência que tem de ser conquistada. Então. na Comfea, trabalhamos para participar
e ter um trabalho linear, em que há uma fala comum sem ser sobreposta. porque. na  troca
de experiências e idéias e no debate. conseguimos esse tipo de consciência. essa autorida-
de alternada e conquistada em momentos propícios às capacidades de cada um.

O que fala mais eticamente é o poder da convivência. percepção. reflexão. ação
e responsabilidade. A comissão deve ter a forçada participação mútua. Então, foi nesse
espírito e visão éticos que desenvolvemos todo o nosso trabalho e toda a nossa discus-
são no campo das idéias. No campo afetivo, tivemos também uma participação muito
estreita, que nos tornou quase uma grande família.

Parceria e ética. Tenho de perceber o outro para avaliar a minha postura no contexto
da vida, minha consciência e ética, e os meus antecessores já falaram muito bem a respeito
disso. Faço esta pergunta: porque não conheço quem mora a jusante. posso poluir o rio?
Não é só porque trabalho no Instituto Mineiro de Gestão das Águas, mas isso sintetiza bem
a relação sistêmica em um processo em que considero o outro, percebo o outro e vivo em
função de um sistema em que estou inserido e ao qual pertenço.
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As ações implementadas pela comissão foram os pré-fóruns, onde foi feita
sensibilização e mobilização para o 'II Fórum de Educação Ambiental". Houve a elabora-
ção da pesquisa Mapeando a Educação Ambiental no Estado de Minas Gerais, a realiza-
ção do "II Fórum de Educação Ambiental" e a elaboração do programa de educação
ambiental. Houve também a criação das Cieas regionais. Os objetivos das Cieas foram
delineados pelo Decreto n 41.055, que oficializou a Comfea. Passarei rapidamente so-
bre esse assunto, pelo avançado da hora. Sobrou-me pouco tempo.

Falarei rapidamente sobre a pesquisa 'Mapeando a Realidade da Educação
Ambiental de Minas Gerais, que teve como objetivo gerar conhecimentos sobre a reali-
dade socioambiental do Estado de Minas Gerais, de forma a subsidiar as instituições
atuantes na área ambiental em suas ações e projetos de intervenção sobre esta realida-
de. Ela também teve o objetivo de subsidiar as discussões do ll Fórum de Educação
Ambiental", do qual foram tiradas diretrizes para o programa de educação ambiental do
Estado de Minas Gerais.

A metodologia foram as técnicas de sondagem de opinião pública, com distribuição
de 5 mil questionários semiestruturados. A tipologia previamente definida foram órgãos pú-
blicos, organizações não governamentais, instituições de ensino e empresas. Contamos
com 14 estagiários de 10 cursos diferentes da Universidade Federal. Inicialmente, fizeram
um trabalho voluntário. Em seguida, a Secretaria de Meio Ambiente subsidiou o trabalho
com um pequeno salário, seguro e tudo que era necessário para o estágio.

Houve um retorno de 2.769 respostas, abrangendo 680 Municípios, de um total
de 853. Esses resultados foram significativos em termos de pesquisas, considerando a
conjuntura da época. Havia uma transição de governos municipais, ou seja, de Prefeitos.
Por isso esse retorno pode ser considerado muito significativo:ele nos deu subsídio para
fazer um levantamento da problemática das regiões.

Dentro das ações implementadas, já falei sobre os fóruns regionais e sobre o 'II
Fórum de Educação Ambiental de Minas Gerais, que teve como objetivo propiciar um
encontro entre os representantes dos diferentes segmentos da sociedade civil e do poder
público, os quais tiveram oportunidade de discutir e traçar diretrizes para a elaboração do
programa estadual de educação ambiental.

No fórum para a elaboração de um programa que tivesse legitimidade de discus-
são com elementos, pessoas, representantes e segmentos de todo o Estado, usamos a
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divisão estadual da Associação Mineira de Municípios - AMM -, na época uma grande
parceira, e relacionamos 20 representações e segmentos das 12 mesorregiões. São cer-
ca de 240 pessoas e mais alguns convidados. Então realizamos um fórum para 300 pes-
soas com representatividade de todas as mesorregiões. Enfim, convidamos as institui-
ções que trabalham com educação ambiental para discutir conosco no fórum.

O segundo fórum teve a estrutura de dinâmica de grupos de trabalhos temáticos.
a plenária, a socialização e a votação das propostas por mesorregião. No primeiro dia, os
grupos foram divididos aleatoriamente com foco nas linhas de ação. Na manhã do segun-
do dia, os participantes foram agrupados por mesorregião. e cada um recebeu uma cópia
das planilhas de cada uma das linhas de ação preenchidas no dia anterior. Cada grupo
discutiu as seis linhas de ação propostas, baseando as discussões nos resultados obtidos
no dia anterior. Como esses grupos tinham similaridades regionais, as pessoas foram
agrupadas pelas mesorregiôes.

Cada mesorregião apresentou suas propostas para a plenária, e os representan-
tes de outras mesorregiões puderam fazer sugestões de alteração para a proposta apre-
sentada. Ao final da apresentação de todas as propostas as sugestões foram lidas, e os
representantes da mesorregião que recebeu a sugestão votaram concordando ou discor-
dando da alteração.

Para terminar, apresentamos uma reflexão de Souza Santos: -Não basta criar um
novo conhecimento. É preciso que alguém se reconheça nele. De nada valerá inventar
alternativas de realização pessoal e coletiva se elas não são apropriáveis por aqueles a
quem se destinam'.

Isso nos leva ã legitimidade de todo o trabalho que fizemos, porque pensamos
que a realização pessoal e coletiva só é possível por meio da participação, do trabalho
dialógico e emancipatório que tentamos fazer até hoje. E não basta que se construa um
conhecimento, um saber: é necessário que ele seja apropriável. Como disse o Diretor do
Programa Nacional de Educação Ambiental, não basta a técnica, é preciso saber para
que vou fazer algo e para que serve. E é necessário a pessoa estar inserida no projeto
para se sentir empoderada" e pertencente a ele. para considerá-lo como seu. sentir-se
valorizada dentro do grupo e fazer um bom trabalho.
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PROPOSTAS

Grupo 1 - Educação Ambiental e Poder Público

1. Apoio técnico e financeiro para implementação do Programa de Educação Ambiental
do Estado de Minas Gerais e elaboração e implementação dos programas municipais
de educação ambiental.

2. Apoio político-institucional para a realização de pesquisas científicas e para a elabora-
ção de material didático visando levantar a realidade ambiental local (patrimônio cultu-
ral, fauna, flora, solos, condições de saneamento, qualidade do ar e da água, sistema
de saúde, etc.), para se proporem formas de intervenção.

3. Elaboração e adoção, pelas instituições educativas, de materiais pedagógicos que
enfoquem as condições socioambientais regionais e locais com abordagem crítica e
instigadora.

4. Apoio a projetos tecnológicos que visem ao desenvolvimento de instrumentos para a
melhoria da qualidade ambiental.

5. Inclusão, nas licitações para compras do Estado, do aspecto ambiental - licitação eco-
lógica.

6. Formalização, em projeto de lei, do Programa Ambientação - Educação Ambiental em
Prédios do Governo de Minas Gerais como política socioambiental de governo e apoio
à implementação do programa em âmbito municipal.

7. Instituição, por meio de deliberação normativa do Copam, da obrigatoriedade, por parte
das instituições públicas, de envio de lâmpadas fluorescentes para reciclagem.

8. Desenvolvimento de parcerias com programas de educação para o trânsito que inclu-
am a inspeção em toda a frota de veículos, próprios ou terceirizados. que servem às
instituições públicas, inclusive no que se refere à poluição sonora e atmosférica.

9. Apoio à educação formal e não formal na implementação do Programa 5R (repensar,
recusar, reduzir, reutilizar e reciclar), a partir de levantamento da realidade local.

10. Elaboração de proposta de campanha que favoreça o processo de conscientizaçáo dos
usuários sobre a necessidade de colaborar na logística reversa dos pneus usados.

11. Elaboração, pela Assembléia Legislativa, de emenda com vistas à inserção, no Plano
Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais, de um capítulo que contemple,
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exclusivamente. diretrizes para a implementação da educação ambiental como agen-
te sociotransformador.

12. Elaboração de programas de capacitação de professores para a abordagem da ques-
tão ambiental. considerando as novas propostas curriculares da educação.

13. Adequação dos materiais didáticos utilizados na educação para o trânsito.

14. Apoio ao desenvolvimento e implantação de políticas públicas municipais de educa-
ção ambiental.

15. Estimulo à expansão e ao desenvolvimento da autonomia e da sustentabil idade das
instâncias e dos coletivos de educação ambiental, tais como as Comissões
Interinstitucionais de Educação Ambiental - Cieas -. o Coletivo Jovem de Meio Ambi-
ente. a Rede Mineira de Educação Ambiental. os Coletivos Educadores e as Comis-
sões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida - Com-Vidas.

16. Reconhecimento e apoio técnico e financeiro para o fortalecimento do Coletivo Jovem
de Meio Ambiente e do Movimento da Juventude pelo Meio Ambiente.

Grupo 2 - Educação Ambiental, Parcerias e Financiamentos

17. Elaboração e implementação de programas de capacitação, treinamento e formação
para elaboração de projetos destinados á captação de recursos para a prática da
educação ambiental.

18. Potencialização e fortalecimento dos canais de comunicação entre o primeiro, o se-
gundo e o terceiro setores, objetivando conhecer e unificar esforços entre as políticas
federais, estaduais, municipais e as ações da sociedade para intervenções
transformadoras de educação ambiental.

19. Criação de uma lei de incentivo à educação ambiental.

20. Criação do Fundo Estadual de Educação Ambiental, vinculado às Secretarias de Es-
tado de Educação e de Meio Ambiente, com mecanismos de participação e controle
social, destinado ao financiamento de programas de educação ambiental, de forma
paritária entre a educação formal e não formal, e articulação desse fundo com a Rede
Brasileira de Fundos Socioambientais.

21. Fortalecimento do Fundo Estadual de Educação, com mecanismos de participação e
controle social, tendo a educação ambiental como área prioritária de ação. e articula-
ção desse fundo com a Rede Brasileira de Fundos Socioambientais.
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22. Estimulo à criação, estruturação e fortalecimento de fundos públicos socioambientais
nos Municípios do Estado, com mecanismos de participação e controle social, tendo
a Educação Ambiental como uma das áreas prioritárias de fomento. Articulação des-
ses fundos com a Rede Brasileira de Fundos Socioambientais.

23. Estímulo à inserção e ampliação dos recursos para ações de educação ambiental,
nos orçamentos das secretarias estaduais e municipais de educação e de meio ambi-
ente e de outras instituições públicas que possam inserir a temática da educação
ambiental em suas atividades.

24. Constituição, na Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de
Minas Gerais - Ciea -. de um de Comitê de Ética em Educação Ambiental, formado
por representantes dos três setores sociais, visando ao aprimoramento dos proces-
sos, das atividades, dos métodos e das técnicas utilizadas pelos elaboradores e exe-
cutores dos programas de Educação Ambiental.

25. Definição, em lei estadual específica, de um tempo determinado, em horário nobre,
para apresentação de programas de educação ambiental nos meios de comunicação
públicos (Rádio Inconfidência, TV Minas, TV Assembléia, etc.). produzidos com a
participação de movimentos sociais e ONGs que trabalham com Educação Ambiental.

26. Alteração da Lei Robin Hood, de forma a incluir no ICMS Ecológico Municípios que
possuam projetos de educação ambiental, selecionados conforme critérios estabeleci-
dos por uma comissão técnica a ser criada dentro da Ciea-MG e das Cieas regionais.

27. Apoio e fomento à realização de Encontros Estaduais da Juventude pelo Meio Ambi-
ente. organizados pelos jovens.

28. Estímulo, pelos Fundos de Meio Ambiente e Educação existentes. bem como pela
Rede Brasileira de Fundos Socioambientais, ao financiamento de projetos de Educa-
ção Ambiental elaborados e executados por associações de jovens.

Grupo 3 - Educação Ambiental e Terceiro Setor

29. Promoção e garantia da participação coletiva das organizações do terceiro setor nos
processos decisórios relacionados às questões socioambientais, nos diversos espa-
ços públicos e casas legislativas.

30. Realização e divulgação, pelo poder público, de levantamento socioambiental junto
aos diversos segmentos do terceiro setor, visando subsidiar as ações de informação e
a elaboração de projetos de educação ambiental.
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31. Envolvimento das organizações do terceiro setor nas Unidades de Conservação,
por meio de ações socioambientais e de educação ambiental. a exemplo do Pré-
Fórum Técnico no Parque Estadual Serra do Rola-Moça, mobilizando a população
local para o cuidado, preservação, proteção e gestão colegiada das Unidades de
Conservação.

32. Motivação do terceiro setor para que participe na gestão socioambiental por meio da
cobrança de transparência nos Conselhos e nos fóruns de decisões coletivas.

33. Fomento a fóruns técnicos. encontros. seminários e oficinas que estabeleçam uma
rede de capacitação, aperfeiçoamento e solidariedade no terceiro setor, sensibilizando
para uma convivência solidária de promoção e valorização da cultura do voluntariado.
do trabalho profissional e da cultura da paz.

34. Incentivo à criação de conselhos paritários que concretizem o processo de
descentralização como um dos canais legalmente constituídos para o exercício da
gestão democrática socioambiental, que viabilize a participação deliberativa para in-
tervenção.

35. Promoção de políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência. com  suas
representações - ONGs, fundações e associações -, na temática socíoambiental e de
educação ambiental, por meio da ecologia humana.

36. Realização de campanha estadual permanente pelo direito básico à educação ambiental
voltada para os diversos setores da sociedade.

37. Criação de um código de conduta e ética a ser adotado pelo terceiro setor.

38. Normatização da rotatividade da representação do terceiro setor junto às instituições
governamentais, nos Conselhos e em outros espaços, para que ocorra a participação
de seus diversos segmentos.

39. Estimulo à criação de núcleos cio Coletivo Jovem e à sua participação nas ONGs que
trabalham com educação ambiental.

40. Estimulo à parceria entre ONGs e Ministérios Públicos Estadual e Federal, para que
os Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrados com em-
presas infratoras da legislação ambiental destinem recursos para projetos de educa-
ção ambiental voltados para a realidade local.
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Outras propostas

41. Utilização da bacia hidrográfica como tema balizador da educação ambiental, por ser
ela uma unidade de gestão dos recursos hídricos que inclui solo, vegetação, tratamen-
to e destinação de resíduos, contaminações e outros fatores.

42. Fortalecimento institucional e financeiro dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Es-
tado, por meio de parcerias entre o primeiro, o segundo e o terceiro setores. com
ênfase na educação ambiental.

43. Comprometimento, por parte das instituições do poder público e da sociedade civil
eleitas para compor a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (Minas Ge-
rais e Regionais), de subsidiar as despesas de transportes e diárias de seus represen-
tantes para viabilizar seu comparecimento a reuniões e eventos ligados às competên-
cias das Cieas.

44. Destinação de recursos para criação e fortalecimento de unidades do programa Esco-
la-Família Agrícola e para ensino e prática de atividades de educação ambiental nas
quais se adotem os princípios da agroecologia.

45. Criação, na Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - Fapemig -, de uma
linha de financiamento para pesquisa e projetos em educação ambiental.

46. Criação, nos órgãos governamentais e em entidades vinculadas, de um departamen-
to ou setor específico de educação ambiental para implementar a política interna de
educação ambiental e para operacionalizar as propostas resultantes deste Fórum.

47. Apoio do poder público e da sociedade civil à criação, à formação e ao desenvolvi-
mento de cooperativas socioambientais, para reciclar e transformar o lixo, visando à
inclusão social e econômica das populações de baixa renda.

48. Divulgação, nos meios de comunicação, principalmente locais, dos fundos oriundos
dos governos federal, estadual, municipal e outros, destinados a projetos ambientais
de qualquer natureza.

49. Apoio à realização (a cada dois anos), atualização e publicação de pesquisas científi-
cas que visem à produção de diagnósticos socioambientais sobre as iniciativas (proje-
tos e programas) das instituições públicas, privadas e da sociedade civil relacionadas
ao desenvolvimento de atividades de educação ambiental.

50. Adequação da legislação estadual e municipal, com vistas a assegurar a alocação e a
execução dos recursos financeiras em contas específicas dos fundos socioambientais.
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garantindo e ampliando o controle social sobre a aplicação desses fundos em projetos
contemplados ou aprovados.

Moções

1 - Moção à plenária do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -, pela regu-
lamentação da inclusão da educação ambiental nos processos de licenciamento
ambiental do Estado e dos Municípios.

2 - Moção ao Ministério Público pela fiscalização da obrigatoriedade de tratamento sani-
tário e implantação de aterro sanitário ou controlado, nos casos específicos, e de
gestão do setor por técnicos da área.

3— Moção à Assembléia Legislativa pela aprovação do Projeto de Lei n 1 1.829/2004, que
altera a lei estadual que permite a transferência da reserva legal para outra(s) bacia(s)
hidrográfica(s) que não aquela onde se localiza a propriedade.
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Comissão de Representação do Fórum Técnico

Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Nossa Senhora da Glória
Associação de Defesa dos Usuáos. Consumidores e Contribuintes em Minas Gerais - Aduccon
Associação Mineira de Educadores Ambientais - Amea
Câmara Municipal de Vespasiano
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CefetJMG
Centro Regional Integrado de Desenvolvimento Sustentável - Projeto Maria de Barro
Coletivo Jovem de Minas Gerais
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental Regional - Ciea
Coordenação-Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação
Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes
Faculdade Católica de Uberlândia
Faculdade de Pará de Minas
Fundação Educacional Monsenhor Messias/Sete Lagoas
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam
Fundação Israel Pinheiro
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito Educacional - Gepede
Instituo Ekos para o Desenvolvimento Sustentável
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam
Movimento Pró Rio Todos os Santos e Mucuri
ONG Quatro Cantos do Mundo
Prefeitura Municipal de Corinto
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora
Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Betim
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Estado de Educação
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Secretaria Municipal de Educação de Caxambu
Sociedade de Engenheiros Agrimensores de Minas Gerais
Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Vigilância Sanitária de Pará de Minas
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