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Resumo

A percepção das consequências negativas do processo de desenvolvimento levou a criação de um

campo de conhecimento que informasse a população acerca das implicações e/ou consequências

das ações humanas para a natureza, que ficou conhecido como Educação Ambiental (EA). Este

estudo descritivo, apresentamos neste evento, realizado através de pesquisa documental, busca

perceber os projetos propostos pela Coordenação de Educação Ambiental e Saúde (CEAS),

voltadas para a temática ambiental, para as escolas públicas da rede estadual da Bahia. Como

resultados parciais, percebe-se as iniciativas aos programas de cunho ambiental pelas escolas

indicando a existência de políticas públicas que busquem a concretização da finalidade

constitucional de tutela do meio ambiente, contribuindo para a possibilidade de uma dialogicidade

ambiental. Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação Ambienta; Dialogicidade ambiental.

Abstract

The perception of the negative consequences of the development process led to the creation of a

body of knowledge to inform the population about the implications and / or consequences of

human actions for nature, which became known as Environmental Education (EE). This descriptive

study, we present this event, conducted through desk research, seeks to realize the projects

proposed by the Coordination of Environmental Education and Health (CEAS), focused on

environmental issues to the public schools of Bahia state network. As partial results, we can see

the initiatives to the environmental nature programs for schools indicating the existence of public
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policies that seek the implementation of the constitutional purpose of environmental protection,

contributing to the possibility of an environmental dialogicity.

Introdução

A lógica moderna pós-cartesiana, com base numa visão utilitarista da natureza, tem gerado

consequências negativas para a sobrevivência no planeta. A percepção das consequências

negativas deste processo levou a criação de um campo de conhecimento que informasse a

população acerca das implicações e/ou consequências das ações humanas para a natureza. Este

domínio educativo ficou conhecido como Educação Ambiental (EA). O movimento ambientalista

mundial repercutiu no Brasil, assim a Constituição Federal de1988, no art. 225, inciso VI, previu a

EA como forma de conscientização pública para preservação do meio ambiente, dentre outros

norteadores das políticas públicas. Esta pesquisa se propõe a refletir acerca da inserção da

temática ambiental no universo das escolas públicas estaduais da Bahia realizada pelos projetos

capitaneados da Coordenação de Educação Ambiental e Saúde (CEAS).

Este estudo descritivo, realizado através de pesquisa documental, busca perceber os projetos

propostos pela CEAS, voltadas para a temática ambiental, paras escolas públicas da rede estadual

da Bahia. Este órgão atua de variadas formas na educação formal, seja desenvolvendo projetos

que estimulam a inserção da temática ambiental ou em colaboração a iniciativas do Ministério da

Educação como no Programa Dinheiro Direto na Escola- Escolas Sustentáveis, seja publicando

material pedagógico com foco na ambientalidade. Entretanto, o campo abalizador para este estudo

foram os projetos desenvolvidos/ disponibilizados às unidades escolares pela CEAS para a

chamada EA. Como resultados parciais, percebe-se a evolução à adesão aos programas de cunho

ambiental pelas escolas indicando que o Estado ao gerenciar e planejar projetos, que busquem a

concretização da finalidade constitucional de tutela do meio ambiente, contribui para a

possibilidade de uma dialogicidade ambiental. CAMINHOS PERCORRIDOS PARA UMA

DIALOGICIDADE COM O AMBIENTE

No processo de busca pelo crescimento econômico, o homem, com base nos resquícios de uma

visão utilitarista da natureza, almeja este desenvolvimento sem maiores preocupações com as

consequências negativas deste processo para a sobrevivência humana no planeta. Esta ética de

dominação da Natureza foi identificado por Mauro Grun (2007) no discurso de Francis Bacon como

permissão “[...] pois a Natureza deve e necessita ser posta a serviço do homem, feita escrava e

moldada pelas artes mecânicas” (p.28).

Este pensamento associado a outros fatores como: crescimento populacional, exploração

desenfreada dos recursos naturais, padrões de consumo exagerados, perda da sensibilidade dentre
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outros, estão conduzindo os habitantes do planeta a uma situação insustentável de degradação,

transformando os meios urbanos em lugares cada vez mais estressantes para viver.

De forma, quase geral, a inserção de questões ambientais no contexto educativo, seja ele formal,

não-formal ou informal, é conhecida como Educação Ambiental (EA). Entretanto, este termo, como

qualquer palavra, traz em si uma significação sócio- histórica, além da epistêmica. A EA surge

vinculada a um conteúdo, inicialmente mais biológico que social, a ser acrescido aos demais que,

cotidianamente, compõem a vida dos indivíduos. Aparece oficialmente na Conferencia de

Estocolmo, que prevê a necessidade de uma “educação em questões ambientais”. Assim, a EA foi

incorporada a vários documentos internacionais como um instrumento de “conscientização” da

relação de inter-dependência entre ser humano e natureza.

Desde a Constituição Federal/88, o art. 225 indicou a relevância normativa do meio ambiente ao

firmá-lo como bem jurídico. Por conseguinte, o inciso VI prevê a Educação Ambiental como

instrumento para mudanças de posturas pessoais e comportamentos sociais que permitam viver

numa relação sustentável entre si e com o ambiente natural.

Este marco legal, na estrutura organizacional brasileira se colocou em resposta às demandas

sociais que já incorporavam demandas ambientalistas no bojo do seu discurso. Assim, como o

termo usado para tratar deste espaço educativo com realce para a temática ambiental é Educação

Ambiental, este será utilizado, porém as filiações epistêmicas e filosóficas deste trabalho já

conversam com uma perspectiva pós-moderna com o ambiente, uma dialogicadade ambiental. Na

visão moderna de Mauro Guimarães, a Educação Ambiental é uma demanda urgente da sociedade.

A EA apresenta-se como uma dimensão do processo educativo voltada para

a participação de seus atores, educandos e educadores, na construção de

um novo paradigma que contemple as aspirações populares de melhor

qualidade de vida socioeconômica e um mundo ambientalmente sadio.

(GUIMARÃES, 1995, p.14).

Este reconhecimento da escola como locus privilegiado para a realização de atividades que

promovam uma educação que dialogue com as questões ambientais se apresentam em vários

instrumentos normativos. Instrumentos oriundos de eventos de alcance internacional, como a

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada

em junho de 1992 no Rio de Janeiro (conhecida como Rio-92) ou a Lei de Política Nacional de

Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999), que prevê a inserção da EA em todos

os níveis e modalidade de ensino, consolidam este reconhecimento.

Entretanto, deve-se assinalar a ausência do termo EA na Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96)
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que no artigo 32, assevera que o ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do

cidadão mediante: “ II – a compreensão do ambiental natural e social do sistema político, da

tecnologia das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade” (BRASIL, 1996). Sendo

uma Lei sancionada a posteriori da Constituição Federal, a ausência da previsão da Educação

Ambiental em todos os níveis de ensino e em todas as modalidades, sem o destaque que a

temática necessita, torna-se relevante marcar. Entretanto, este mesmo artigo aponta para um

processo mais amplo e aberto ao pretender uma “compreensão” do cruzamento ambienta natural e

social.

No presente artigo, busca-se uma proeminência da dialogicidade ambiental em deslocamento da

EA. Amparada na deserção à racionalidade instrumental e a ética utilitarista como fundamentos de

legitimação de um processo educativo que pretende abarcar a ambientalidade, procura recuperar o

diálogo como o caminho para o conhecimento. Este toma como horizonte a compreensão que os

“interlocutores de diálogo verdadeiro não passam de interpretes em busca de um sentido possível

e por isso mesmo sempre provisório.” (FLICKINGER, p.90, 2014). Desta forma, o termo

“dialogicidade ambiental” tenta construir pontes com uma percepção de meio ambiente reduzida

em seu humanismo, pois entende uma equidade entre ser humano e natureza para que se trave o

verdadeiro dialogo e outra com os registros ecosófico guattarianos: o do meio ambiente, o das

relações sociais e o da subjetividade humana. CAMINHOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Compreender o percurso originário de determinada área do conhecimento é relevante para

perceber seus desdobramentos, sua trajetória e suas perspectivas. Com o fito de traçar um

panorama das preocupações com uma educação que trate da temática ambiental no ensino formal,

foram realizados eventos e contempladas estas demandas em documentos normativos. Desta

forma, aqui será assinalado trajetórias da EA, forma mais difundida de conceituação da mesma. A

insurgência das preocupações ambientais levaram a ONU (Organizações das Nações Unidas) a

promover, de 05 a 16 de junho de 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente

Humano, realizada na Suécia. Da conferência, foi gerado o Plano de Ação Mundial e a “Declaração

sobre o Ambiente Humano”. Esta declaração recomendava a necessidade de efetivar um programa

de Educação Ambiental Internacional Interdisciplinar com a finalidade de orientar a população

acerca do que podem fazer – na medida das possibilidades – para conservar e proteger o meio

ambiente.

No Brasil, o legislador constitucional de 1988 consubstanciou a preocupação mundial com o meio

ambiente ao inserir no “Título VIII – Da ordem social”, o capítulo VI específico sobre o tema,

denominado “Do Meio Ambiente”. No art. 225, está definido que compete ao Poder Público e à

coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para a presente e as futuras

gerações. Consta no inciso VI, do referido dispositivo, a promoção da educação ambiental como
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forma de conscientização pública para preservação do meio ambiente, dentre outros norteadores

das políticas públicas. Ainda em nível internacional, a Conferência Mundial sobre Educação para

Todos, realizada em Jomtien, Tailâmdia, de 05 a 06 de março de 1990, na sua “Declaração Mundial

sobre Educação Ambiental para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem”,

afirma como um dos entre seus objetivos que a satisfação das necessidades básicas de

aprendizagem

“confere aos membros de uma sociedade a possibilidade e, ao mesmo

tempo, a responsabilidade de respeitar e desenvolver a sua herança cultural,

lingüistica e espiritual, e as capacidades de: promover a educação de outros,

a de defender a causa da justiça social, e a de proteger o meio ambiente...”

Com a inclusão da proteção constitucional ao meio ambiente no art. 225 e da previsão da no inciso

VI, foram realizados vários eventos de âmbito nacional incentivando a Educação Ambiental. Nos

anos de 1989 e 1991, foram realizados o I e II Fórum de Educação Ambiental, com relevante

participação da sociedade civil. Em 1994, a ampla participação no III Fórum de Educação

Ambiental, serviu de fomento para a realização do IV Fórum e do Iº Encontro da Rede Brasileira de

Educação Ambiental. Este ocorreu em 1997, organizado pela Rede Brasileira de Educação

Ambiental e foi considerado o maior evento da educação ambiental pela ampla participação

nacional.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, (Lei 9.394/96), é a legislação que regulamenta

o sistema educacional (público ou privado) do Brasil (da educação básica ao ensino superior).

Assim, por se constituir como lei orgânica da educação e pelo amplo reconhecimento da

importância da EA, a ausência da sua menção expressa entre seus artigos foi sentida com

desânimo pelos ambientalistas. Entretanto, princípios e objetivos da EA se coadunam com os

princípios gerais contidos na LDB que, em seu artigo 32, assevera que o ensino fundamental terá

por objetivo a formação básica do cidadão mediante “ II – a compreensão do ambiental natural e

social do sistema político, da tecnologia das artes e dos valores em que se fundamenta a

sociedade” (BRASIL, 1996).

Posteriormente, a Lei 9.795/1999 e o Decreto 4.281/2002 que estabelecem as diretrizes da Política

Nacional de Educação Ambiental ressaltam a definições da EA no art. 1º como:

“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.”
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O artigo 3º reitera as disposições do art. 225 da CF/88, deixando expresso que é dever do poder

público e de toda sociedade a promoção da chamada Educação Ambiental:

“Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à

educação ambiental, incumbindo:

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição

Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental,

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o

engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio

ambiente;

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, aprovadas pelo Conselho Nacional

da Educação (CNE), a Resolução nº 02, de 15/06/2012 marco legal da EA no Brasil que em seu

art. 2°, define:

“A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade

intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento

individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros

seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a

finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental.”

O reconhecimento da importância de introdução da Educação Ambiental nos currículos escolares,

de forma transversal, de per si não desencadeia a série de ações que se fazem necessárias para

sua concretização. Como estabelecer um diálogo com o ambiente tendo a escola como pano de

fundo?

Quais políticas públicas, no contexto da Secretaria da Educação do estado da Bahia, concretizam o

compromisso com uma educação ambiental?

POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O COMPROMISSO COM A TEMÁTICA AMBIENTAL NO

ENSINO FORMAL NO ESTADO DA BAHIA.

O interesse por políticas públicas, como disciplina acadêmica, tem origem nos Estados Unidos e

que, diferentemente dos estudos europeus, desponta “ [...]sem estabelecer relações com as bases

teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a ação dos

governos” (SOUZA, p.22, 2006). Nascendo inicialmente como subárea da ciência política e partindo

pressuposto de que é possível estudar ações e omissão do governo cientificamente, refletir acerca

das políticas públicas é tentar entender como e por que o governo elege determinada ação.

É positiva a promoção de políticas públicas para a inserção da temática ambiental nas escolas,
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contribuindo com a formação de indivíduos implicados com estas questões e ciente das

repercussões das atitudes dos indivíduos para o ambiente. A farta legislação, que reconhece e

preceitua a inserção da dimensão ambiental na educação, demonstra a significativa percepção que

este enfoque ocupa nos representantes do povo. Entretanto, estabelecer uma política pública

requer, além da previsão legal, o processo de implantação das linhas estratégicas para se atingir

os objetivos estipulados, acompanhamento dos resultados e projetos de longo prazo.

Como forma de viabilizar projetos pedagógicos que transversalizem as questões ambientais no

ensino formal, o poder público do Estado da Bahia tem dado passos na direção da construção de

uma política pública voltada para a dimensão ambiental com a participação ativa dos sujeitos. Esta

dinâmica foi utilizada na elaboração da Política Estadual de Educação Ambiental, Lei nº 12.056, de

07 de janeiro de 2011, e do Programa de Educação Ambiental (PEA), através do Órgão Gestor da

Política Estadual de Educação Ambiental, coordenado pelas Secretarias do Meio Ambiente e da

Educação, conjuntamente com a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado da

Bahia (CIEA-BA).

A Política Estadual de Educação Ambiental do Estado da Bahia (PEEA-BA) se destaca pela forma

participativa de construção, através de consulta pública em todos os territórios de identidade[1].

Bem como, porque articula a ação educativa ambiental com a gestão das águas, das unidades de

conservação, do saneamento e do licenciamento ambiental. Estes elementos conferem que a EA na

Bahia um forte papel nas junto às ações da gestão ambiental do Estado.

Na PEEA-BA, o campo do conhecimento denominado EA é entendido como “o conjunto de

processos permanentes e continuados de formação individual e coletiva para sensibilização,

reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e hábitos, visando uma relação

sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra” (BAHIA, 2011). Este conceito dá

indicações dos princípios norteadores da política pública estadual, dos objetivos específicos e

diretrizes que estimulam a realização de ações no contexto da EA.

O Programa de Educação Ambiental (PEA), instrumento previsto no Programa Nacional de

Educação Ambiental (PRONEA), traça um conjunto de diretrizes e estratégias para orientar a

implementação da política pública que trata da temática ambiental. Além de servir como referência

para a elaboração de programas e projetos de educação ambiental, estabelecendo, ainda, as bases

para a captação de recursos financeiros nacionais, internacionais, destinados à EA.

No contexto da Secretaria da Educação da Bahia, algumas ações há muito apontam para uma

busca pela efetividade da inserção das questões ambientais de forma transversal no currículo.

Dentre estas ações pode-se citar como, ao normatizar a reorganização curricular das Escolas da
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Educação Básica da Rede Pública Estadual, através da Portaria 1.128/10, no art. 2º, §1º,

estabeleceu orientações legais para extinção de disciplinas com denominação de Educação

Ambiental ou Estudos Ambientais, nas matrizes curriculares da escola pública da rede estadual de

educação básica. Ou, ao prescrever, nos § 2º e 3º da referida portaria, que a educação ambiental

praticada nas escolas deveria seguir as orientações do Programa de Educação Ambiental do

Sistema Educacional – ProEASE.

Entretanto, esta mesma Portaria se afasta das diretrizes gerais em EA, pois no art. 9º ao

estabelecer o “padrão de organização curricular”, fundamento para as unidades escolares

realizarem a programação de carga horária dos docentes, inclui na “Parte Diversificada” disciplinas

sob a denominação de Eixos Temáticos. Dentre estes, um Eixo Temático com foco em Meio

Ambiente para as classes de 6º ano das escolas públicas da rede estadual. Nas atuais “Orientações

Curriculares e Subsídios Didáticos para a Organização do Trabalho Pedagógico no Ensino

Fundamental de Nove Anos”, documento-referência apresenta recomendações essenciais para o

ensino fundamental de nove anos no estado da Bahia, o referido Eixo Temático foi renomeado de

“Educação Ambiental”. Desta forma, consta nos currículos das escolas estaduais baianas uma

disciplina com esta denominação.

Todavia, percebe-se que os passos para a transversalização da EA são mais numerosos que os

divergentes. A Secretaria da Educação da Bahia, ao incluir na estrutura da Superintendência de

Políticas para a Educação Básica (SUPED), uma Coordenação de Educação Ambiental e Saúde

(CEAS) manifesta seu interesse em construir uma realidade em Educação Ambiental nas escolas

sob sua gestão.

A CEAS tem desenvolvido atividades para implementação das linhas estratégicas do PEA. Este

coordenação tem desenvolvido atividades de apoio pedagógico e institucional junto às unidades

escolares na promoção de ações voltadas para as questões ambientais. Estas ações acontecem em

três dimensões que se intercomunicam e referenciam reciprocamente, a saber: elaboração de

projetos que estimulam a dialogicidade ambiental no ensino formal, apoio a projetos de outras

instituições voltados para meio ambiente e elaboração de material de apoio pedagógico sobre esta

temática. Como objetivo deste trabalho tem a modesta pretensão de compartilhar os projetos de

autoria da CEAS, quais são e o quê pretendem estes projetos?

Dentre as ações desenvolvidas, este departamento incentiva, ainda, a inserção da temática

ambiental nas escolas através da promoção de projetos como: Juventude em Ação- Agenda 21;

Programa de Uso Racional de Água e Energia nas Escolas; Conferências Infantojuvenil pelo Meio

Ambiente dentre outros. Estas iniciativas buscam promover a compreensão e o fortalecimento da

“relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra” (BAHIA, 2016).
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O projeto Juventude em Ação- Agenda 21( JA)se coloca como uma ação pioneira nas políticas

públicas voltada para a temática ambiental e busca promover a formação de Comissões de Meio

Ambiente e Qualidade de Vida ( COM-VIDA) e formular a Agenda 21 escolar. Estruturado numa

metodologia democrática, que estimula o protagonismo juvenil através de “diagnóstico

participativo da realidade socioambiental” (BAHIA, 2016) a qual a escolas está inserida. Como

continuidade das ações do COM-VIDA através da interação entre os membros, é realizado

anualmente o Encontro Estadual de COM-VIDA.

A COM-VIDA tem o papel de estimular ações voltadas à melhoria do ambiente e da qualidade de

vida, promovendo o intercâmbio entre escola e comunidade. Esta atuação contribui para um

cotidiano participativo e democrático na comunidade escolar. A COM-VIDA tem sua relevância

destacada como “[...] órgão relevante na constituição de espaços educadores sustentáveis (BELLO,

p.8, 2016).

A CEAS, ao estimular a criação destas comissões, cria um espaço de comunicação intra e extra

unidade escolar. Reunir indivíduos que compartilham de interesses com questões ambientais e

pensar o espaço educativo nas suas especificidades, é um momento de diálogo importante entre

estes sujeitos. Partindo da COM-VIDA, várias ações da CEAS tem sua continuidade, tais como o

Programa de Uso Racional de Água e Energia nas Escolas.

O Programa de Uso Racional de Água e Energia nas Escolas é uma parceria da Secretaria da

Educação (SEC) e a Rede de Tecnologias Limpas e Minimização de Resíduos (TECLIM) da

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Este programa tem como objetivo a construção deum

espaço dialógico e a otimização no gerenciamento destes recursos, tendo como objetivo final

“incorporar valores voltados para o exercício da cidadania” (BAHIA, 2016), através de um

“consumo sustentável” (BAHIA, 2016). CONSIDERAÇÕES FINAIS

Marcadamente, na literatura que busca perceber o cruzamento entre ações educativas e a inserção

da temática ambiental, existe um consenso acerca da diversidade de concepções e de práticas

pedagógicas com viés ambiental. De forma, geral, nesta pesquisa não houve a intenção de analisar

as concepções de EA ou seus desdobramentos no campo das questões ambiental, mas a identificar

a inserção destas temáticas no universo das escolas públicas estaduais da Bahia através dos

projetos construídos pela Coordenação de Educação Ambiental e Saúde (CEAS).

A percepção que se forma no desenvolvimento desta pesquisa, é do desenvolvimento de política

pública nas escolas estaduais de ensino fundamental para a inserção da temática ambiental. Este

convencimento se apoia não apenas no farto arcabouço jurídico, mas nas ações institucionais

realizadas e na metodologia utilizada desde a construção dos documentos pedagógicos até a
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execução das atividades.

Como resultados parciais, percebe-se a evolução à adesão aos programas de cunho ambiental

pelas escolas indicando que o Estado ao gerenciar e planejar projetos que busquem a

concretização da finalidade constitucional de tutela do meio ambiente, com mudanças desde

“chão” da escola contribuem para a construção da dialogicidade ambiental.
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[1] Conceituado como um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo,

caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a

cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativamente distintos,

que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode

distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial”.
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