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Resumo

O presente artigo tem o objetivo de apresentar a relação entre a Questão Ambiental ,Política Ambiental e o
processo de licenciamento ambiental, haja vista a grande degradação ambiental que vem sendo estabelecida.
Nesta ótica, a legislação ambiental avança e desenvolve estratégias de combate a ações nocivas ao meio
ambiente. Um desses mecanismos é o licenciamento ambiental, um espaço de gestão ambiental, criado pelo
Estado para proteger os impactos ao ambiente, tendo como uma de suas ações os Programas de Educação
Ambiental (PEA’s).
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Resumen

Este artículo tiene el objetivo de apresentar la relación entre la cuestión ambiental, política ambiental y el
proceso de licenciamiento ambiental, ya que una gran degradación del medio ambiente se ha estabelecido. En
esta perspectiva, la legislación ambiental avanza y desarrolla estrategias para combatir las acciones nocivas al
medio ambiente. Uno de esos mecanismos es la licencia ambiental, un espacio de gestión ambiental, creada
por el Estado para proteger a los impactos al medio ambiente, teniendo como una de sus acciones los
Programas de Educación Ambiental (PEA &39;s).

Palabras -Claves: Cuestión Ambiental. Política Ambiental. Licenciamiento Ambiental.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho discute a relação entre a Questão Ambiental, Política Ambiental e o processo de
licenciamento ambiental, considerando os desdobramentos da questão referida, as conquistas no aparato
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legal da área e os avanços conquistados com o desenvolvimento de programas ambientais, visando minimizar
os impactos destrutivos ao meio ambiente.

Tal reflexão teórica fundamenta-se através de um arcabouço teórico crítico, considerando autores da
denominada educação ambiental crítica, bem como o aparato legal conquistado na década de 1990, fruto de
grandes discussões destes teóricos referenciados.

Desta forma, o artigo aponta inicialmente o debate em torno da questão ambiental na cena contemporânea,
sinalizando algumas problematizações sobre os direcionamentos destrutivos que o grande capital promove
contra o meio ambiente. Nesta ótica, aborda a relevância da Política Ambiental, como um mecanismo do
Estado, na tentativa de minimizar os males estabelecidos por esta ordem, considerando o processo de
licenciamento ambiental como um significativo avanço para educação ambiental.

QUESTÃO AMBIENTAL E POLÍTICA AMBIENTAL

A temática ambiental tem se destacado nos últimos anos em muitos espaços de debate científico, sejam em
conferências, congressos, palestras, dentre outros. Esses espaços denotam a inquietação com o meio
ambiente e a qualidade de vida das gerações futuras, haja vista as ações destruidoras que vem sendo
executadas ao longo de décadas e que hoje, segundo os dados frequentemente divulgados, põem em risco de
extinção e/ou forte escassez muitos dos recursos naturais, alguns deles indispensáveis à vida humana no
planeta.

A questão ambiental é compreendida, aqui, como um

[...] conjunto de deficiências na reprodução do sistema, o qual se origina na
indisponibilidade ou escassez de elementos do processo produtivo advindos da
natureza, tais como matérias-primas e energia e seus desdobramentos ideopolíticos.
Em outras palavras, trata-se da incapacidade do planeta de prover, indefinidamente,
os recursos necessários à reprodução da vida, em condições históricas e sociais
balizadas pelo alto nível de produção e consumo. (SILVA, 2010, p. 67).

Na tentativa de minimizar os danos ao meio ambiente, organismos internacionais e chefes de Estado assinam
pactos e protocolos para formalizar a cooperação dos países em prol de enfrentar a questão ambiental. Um
exemplo destas ações é a Convenção da Diversidade Biológica (CDB), firmada na famosa Eco-92- a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de
Janeiro em junho de 1992.

Além disso, firmou-se ainda o protocolo de Kyoto, em 1997, no Japão. Tal protocolo teve o objetivo de firmar
acordos internacionais para que os países reduzissem as emissões de gases-estufa na atmosfera, sobretudo
por partes dos países industrializados.

Desta forma, verifica-se a manifestação, pelos organismos internacionais, da preocupação com o ambiente;
no entanto, esses pactos não são cumpridos efetivamente para que possam oferecer grandes transformações
ambientais, justamente por atingir os processos de valorização do capital.

No Brasil, esses debates são recorrentes e se destacam protagonicamente em um espaço: o dos processos de
educação ambiental. Nos anos 1990 as discussões acerca desta temática assumem um papel relevante, tendo
em vista a mobilização de professores, ambientalistas e educadores.

A partir do avanço das legislações relacionadas ao meio ambiente e das discussões propostas, os teóricos
aprimoraram o debate, e com isso um novo conceito surge, a intitulada educação ambiental crítica, ou seja,
uma educação que esteja para além de ações pontuais dos indivíduos, e que seja construída com base nas
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ações dos sujeitos coletivos. Assim,

Uma educação ambiental que procure promover a práxis emancipada como meio de
transformação objetiva de nossas relações na natureza é um desafio e uma exigência
para aqueles que buscam a concretização de uma sociedade socialmente justa que
garanta o ambiente como bem comum e a proteção ecológica como exigência ética e
de sobrevivência. (LOUREIRO, 2012, p.60).

É nesse panorama de conquistas que se consagra a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) - Lei
Federal N.º 9795/1999, que discorre sobre a educação ambiental e seus desdobramentos. Tal lei afirma, no
artigo 1º, que

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999).

A política ambiental sinaliza diretrizes e direcionamentos que a sociedade deve estabelecer em prol do meio
ambiente, já que o mesmo é responsabilidade do poder público, instituições educativas, meios de
comunicação, empresas, sociedade civil organizada, ou seja, a sociedade como um todo. Nessa perspectiva, é
necessário que essas instâncias criem mecanismos que promovam a preservação do meio ambiente, bem
como o desenvolvimento de ações de enfrentamento frente ao que já foi devastado. Em síntese,
compreende-se a necessidade de promover uma educação ambiental que vise o estímulo a processos
educativos voltados para o exercício da cidadania.

Conforme a PNEA (1999) a educação, pautada na perspectiva da coletividade, deve ser trabalhada no espaço
formal, a escola especialmente, bem como no não-formal, que abrange o conjunto de ações coletivas de
sensibilização sobre a questão ambiental, instigando a participação dos indivíduos na defesa do meio
ambiente. Desse modo, a educação ultrapassa o âmbito escolar, sendo incorporada nas múltiplas dimensões
da totalidade. Corrobora-se com Loureiro quando afirma que

A educação atua no processo ensino-aprendizagem, na problematização e tomada de
consciência de dada realidade pelo conhecimento e intervenção prática, na
construção de valores e condutas, na reflexão crítica sobre o que se faz e da
realidade objetiva, e na criação de meios instrumentais (técnicas) que propiciam
determinado tipo de transformação da natureza para atendimento às nossas
necessidades. (2002, p. 14).

As ações a favor do ambiente devem ser fundamentadas no aparato legal que dá suporte para o
desvelamento das atividades que tem potencialmente a capacidade de causar impacto ambiental. Um dos
órgãos públicos responsáveis pela proteção ambiental, no Brasil, é o Sistema Nacional de Meio Ambiente
(SISNAMA), instituído pela Lei N.º 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Tal sistema constitui-se pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e
pelas Fundações do Poder Público. O SISNAMA possui a seguinte estrutura: órgão supervisor, órgão
consultivo e deliberativo, órgão central, órgão executor, órgãos seccionais, órgãos locais. A atuação desse
sistema ocorrerá vinculada às outras instâncias e aos órgãos supracitados, ressaltando também a participação
pública no fomento a ações ambientais.

Destarte, o Estado busca desenvolver ações que, no mínimo na aparência, demonstrem a tentativa de

12/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/breves_apontamentos_sobre_questao_ambiental_e_a_politica_ambienta.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



amenizar/mitigar as expressões da questão ambiental. Essa questão é fruto de uma determinada forma de
organização social, que cada vez mais prima pelo aumento da produção, extraindo agressivamente os
recursos naturais, sem considerar os estragos que estas atividades provocam no meio ambiente. Desse modo,
trata-se a natureza como uma mercadoria, geradora de bastante lucro para uma parcela mínima da
população.

O resultado das ações direcionadas pelo sistema capitalista tem provocado uma série de questões, que
atingem todas as dimensões da totalidade social. Nota-se o desenvolvimento de ações degradadoras do meio
ambiente e da vida humana, ocasionado por tal lógica e suas diretrizes, em prol do desenvolvimento
econômico. Na sociedade capitalista

[...] em circunstâncias de concentração profissional, desemprego, degradação de
recursos naturais, de acentuação da disputa ou concorrência, do avanço tecnológico
– tudo ou quase tudo acaba tornando proporções de ser visto na ótica da luta por
sobrevivência para uns e busca de lucros para outros. O primado por uma
racionalidade ambiental frequentemente fica relegado, despontando irracionalmente
a lei do mais forte, o capital. (PEREIRA, 2008, p.74)

A ideologia supracitada repassa para a sociedade a “culpa” pelos problemas causados pelo sistema,
valorizando a cultura do “eu”, na qual a figura do individualismo sobrepõe-se à concepção de coletividade.
Assim, parte-se da ideia de sustentabilidade, vinculada ao desenvolvimento econômico, tendo em vista a
propagação de ações pontuais para o meio ambiente.

O aparelho estatal, obviamente, não pode cruzar os braços frente à realidade do uso perdulário do meio
ambiente e de seus custos. Para lhe dar respostas, notadamente sem afetar o sistema produtivo ou suas
possibilidades de lucratividade, estabelece métodos que minimizem, através da elaboração e execução de
programas e projetos em nível nacional, os impactos ambientais causados pela exploração dos recursos
naturais. Isso de um lado, porque de outro, continua a favorecer o uso perdulário do meio ambiental.

Um exemplo clássico no Brasil hoje são as mega-obras, os grandes projetos estruturais, elaborados e postos
em execução a toque de caixa e sem qualquer consideração pelos impactos imensos que causarão à fauna, à
flora e aos seres humanos que aqui habitam e que aqui deixarão seus descendentes.

Nesse panorama destaca-se o licenciamento,

[...] que é um processo institucionalizado e atributo exclusivo do Estado que busca,
por meio de seus instrumentos legitimados, garantir certos padrões de
desenvolvimento humano, social e de proteção e preservação ambiental, cujos
critérios para execução são definidos segundo motivações políticas e econômicas e
parâmetros oriundos do conhecimento científico. Isto denota entender que o
específico da educação ambiental no licenciamento se insere neste movimento
visando dar respostas efetivas aos desafios contemporâneos. (LOUREIRO, 2010, p.3)

Este instrumento de gestão pública do meio ambiente é previsto na Constituição Federal de 1988, a qual
proporcionou ganhos significativos no campo do direito e com o meio ambiente não foi diferente. A legislação
expõe que o equilíbrio e a preservação ambiental são de responsabilidade do Estado, sendo que o mesmo
deve promover ações que protejam o meio ambiente, bem como avaliar os riscos ambientais realizados por
obras e empreendimentos degradadores.

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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Para dar respostas ao meio ambiente cria-se o processo de licenciamento ambiental que é um “espaço da
gestão ambiental, prerrogativa do Estado por excelência, no qual se deve exigir, na forma da lei, para
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade [...]”. (IBAMA, 2005, p. 4).

Tal definição foi fundamentada por amplas discussões teóricas promovidas desde a década de 1990 até o ano
de 2007 pela extinta Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEAM), do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Para além dessa definição, Loureiro (2002) evidencia
que o licenciamento é o cenário para o desvelamento de atividades que garantam padrões de
desenvolvimento social e proteção ambiental.

No âmbito do licenciamento das atividades de exploração e produção de petróleo e gás no mar, temos como
uma das exigências, chamadas condicionantes, a execução dos Programas de Educação Ambiental - os PEA’s.
O processo de licenciamento desmembra-se em conceitos como: avaliação de impacto ambiental, riscos e
vulnerabilidades sociais, medidas mitigadoras e compensatórias.

Conforme as orientações da Nota Técnica N.º 01/10 a mitigação corresponde ao

conjunto de procedimentos metodológicos capazes de minimizar e/ou evitar (i) os
efeitos difusos negativos dos impactos da atividade licenciada, bem como de (ii) o
agravamento de impactos identificados e (iii) a ocorrência de novos impactos. [Já a
compensação consiste] “ no conjunto de procedimentos metodológicos balizadores
do financiamento de ações compensatórias de caráter coletivo por parte da empresa
licenciada quando, diante de um impacto inevitável, for identificada a interferência
sobre a atividade econômica e/ou o quotidiano de determinado grupo social (BRASIL,
2010, p. 3).

É nesse contexto do licenciamento ambiental que se encontra a execução de um Programa de Educação
Ambiental (PEA), que consiste em um conjunto de ações articuladas que visem a propagação e concretização
de ações educativas, a favor do meio ambiente. Nessa direção, cabe ressaltar que é fundamental a
organização dos sujeitos a partir da perspectiva coletiva, na luta pela proteção ambiental.

O PEA deve proporcionar ao indivíduo seu reconhecimento enquanto sujeito social, para que o mesmo
compreenda sua relação com a natureza. Desta forma, destaca a importância e o desenvolvimento de ações
voltadas para a organização e capacitação da comunidade, para que a mesma se identifique/reconheça como
parte dos processos sociais.

É necessário também fomentar o debate em torno das questões que permeiam a correlação de forças, “jogo”
de interesses e, sobretudo os conflitos existentes na esfera ambiental. Assim, compreende-se que ações de
cunho coletivo na educação ambiental devem ser direcionadas e fortalecidas para a tentativa de superação de
questões de interesses particulares, estimulando a perspectiva coletiva dos sujeitos.

As orientações pedagógicas do IBAMA (2005, p. 6 apud UNESCO; IBAMA, 1997) expõem que o Programa de
Educação Ambiental deve

I. ajudar a compreender claramente a existência e a importância da
interdependência econômica, social, política e ecológica em zonas urbanas e rurais;

II. proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir conhecimentos, o
sentido dos valores, atitudes, interesse ativo, aptidões e habilidades necessários à
proteção e melhoria do meio ambiente;

III. recomendar novas formas de conduta aos indivíduos, grupos sociais e à
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sociedade como um todo com relação ao meio ambiente, conforme estabelecido pela
Conferência Intergovernamental de Tbilisi.

Nessa ótica é necessária a organização de espaços coletivos que propiciem a troca de experiências entre os
sujeitos envolvidos a fim de desencadear a autonomia desses sujeitos/participantes em tal processo. Assim, o
PEA apresenta-se como importante instrumento no enfretamento dos problemas ambientais, tendo como
horizonte a educação ambiental.

Para além das Orientações Pedagógicas do IBAMA, outro documento aponta diretrizes para o meio ambiente,
a intitulada Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10. Esta direciona a elaboração, execução e
disseminação de programas de educação ambiental no contexto do licenciamento ambiental dos
empreendimentos marítimos de exploração de petróleo e gás.

A nota técnica (2010), em seu texto, dispõe sobre as seguintes definições: gestão compartilhada- o
processo de compartilhamento do poder e responsabilidade entre os representantes do Estado; diagnóstico
participativo- procedimentos metodológicos que analisem determinada situação a partir da colaboração de
grupos sociais; projeto de mitigação- conjunto de medidas que minimizam os efeitos negativos dos
impactos ao meio ambiente; projeto de compensação- procedimentos vinculados ao financiamento de
ações compensatórias; programa de educação ambiental- conjunto de linhas de ação que visem promover
processo educativos que contribuam para a gestão ambiental, entre outros conceitos.

Diante disto comprova-se a relevância do debate da questão ambiental na contemporaneidade, haja vista
suas conquistas no aparato legal normativo, com vistas a promover uma educação ambiental pedagógica
mediante a realização de ações desenvolvidas pelos PEA’s.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão ambiental na contemporaneidade é pauta recorrente no cenário social como um todo, a ressaltar a
“preocupação” com o meio ambiente, que vem alcançando um patamar de discussões amplas em todas as
esferas, considerando que esta questão é transversal às outras dimensões. Assim tal questão, necessita da
participação dos sujeitos, e, sobretudo da concepção de coletividade, para promover mecanismos de
enfrentamento.

Com isso, o Estado brasileiro vem desenvolvendo mecanismos preventivos e compensatórios, na tentativa
amenizar os problemas da questão ambiental. Nessa direção, o aparelho estatal estabelece métodos que
minimizem tal questão, mediante a elaboração e execução de programas e projetos em nível nacional. Nesse
panorama destaca-se o Programa de Educação Ambiental (PEA) como uma estratégia eficaz de prevenção ou
minimização dos estragos feito ao meio ambiente.
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