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Resumo:

Este artigo traz em seu bojo uma discussão teórica, didática e metodológica a respeito da Agenda 21. Apresentando a
mesma como um dispositivo profícuo da/para a inserção da Educação Ambiental no seio das escolas. Parte do
pressuposto que a contemporaneidade se destaca como um período de crises em vários sentidos: econômica,
política, ética e ecológica. Sendo que o último justifica a importância/relevância deste artigo. Apresentamos aqui de
forma teórica e pormenorizada, tendo como foco os passos do método moderno cartesiano, a Oficina de Futuro que é
dividida em quatro partes: árvore dos sonhos, pedras no caminho, jornal mural, plano de ações. Esta construção se
justifica na carência de construções teóricas para fundamentar este método. Contudo, não pretendemos aqui esgotar
o tema, mas temos a ousadia de despertar novas reflexões.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Agenda 21; Contemporaneidade.

Abstract:

This article brings in its core a theoretical, didactic and methodological discussion about Agenda 21. Presenting it as a
useful device for the insertion of Environmental Education within schools. Part of the assumption is that
contemporaneity stands out as a period of crises in several senses: economic, political, ethical and ecological. The
latter justifies the importance / relevance of this article. We present here in a theoretical and detailed way, focusing on
the steps of the modern Cartesian method, the Workshop of the Future that is divided into four parts: dream tree,
stones on the way, mural newspaper, action plan. This construction is justified by the lack of theoretical constructions
to support this method. However, we do not intend to exhaust the subject here, but we have the audacity to stir up new
reflections.

Key - word: Environmental Education; Agenda 21; Contemporaneity.

1. Introdução

A contemporaneidade se configura como um período de crises de todos os tipos: econômica, política, axiológica,
existencial e ecológica. Neste trabalho centraremos nossa reflexão sobre a ecológica, ou como podemos denominar
crise Ambiental. A todo momento registramos nos noticiários derretimento das geleiras, instabilidade no tempo, frio ou
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calor em demasia, secas assolando lugares que historicamente havia rios abundantes e lugares onde sempre
prevaleceu a seca sendo tomados por verdadeiras enchentes e o certo é que a maioria dos cientistas ou estudiosos
desta questão não são muito otimistas em relação ao futuro do planeta. Além disso, “esses problemas são causados
por uma disfunção que dificulta compatibilizar desenvolvimento e proteção do meio ambiente. Portanto, a chamada
crise ambiental está ligada ao estilo de desenvolvimento vigente considerado insustentável” (PINTO, 2010, p. 41). A
crise ambiental tem se tornado a pauta principal junto com a política e também economia. Aliás, a crise ambiental
precisa também ser pensada de forma interdisciplinar, pois não podemos pensar esta questão em uma área
específica, abandonando outras perspectivas.

Partimos desta motivação inicial para justificar a relevância deste trabalho que nasce em meio a outros, mas com um
objetivo específico que é o de apresentar de forma teórica a Agenda 21 como um caminho profícuo para inserir a
Educação Ambiental no seio das escolas.

A educação ambiental, nessa perspectiva, tem um papel decisivo no sentido de contribuir
para ampliar a consciência crítica dos indivíduos para a necessidade de construção de uma
nova ordem sociometabólica sustentável. Isto significa uma opção por uma educação
ambiental crítica, emancipatória que vai além de “ensinar” bons comportamentos

em relação à natureza e ao meio ambiente. É uma educação ambiental comprometida com
as mudanças de valores e a transformação da sociedade (PINTO, 2010, p. 41).

Em um trabalho anterior, desenvolvido para a construção do TCC para a Pós-Graduação em Educação Ambiental
com ênfase em espaços educadores sustentáveis, pensamos de forma prática um projeto de intervenção em que
inserimos a Agenda 21 no Colégio Monsenhor Neiva em Cruz das Almas – BA. Na oportunidade desenvolvemos esta
pesquisa cientes que “A Agenda 21 pode ser a palavra mágica que abre os horizontes do envolvimento entre
comunidade, governo e entidades em busca de um presente sustentável sem prejudicar o ambiente em que vivemos”
(GODINHO, 2009, p. 12). Iniciamos esta implantação com o conhecimento da direção, coordenação, pais e
professores, para depois realizarmos a Oficina de Futuro com a turma do 8º ano. Foi um trabalho, no nosso ponto de
vista, surpreendente, devido à abertura de todos da comunidade escolar, principalmente dos estudantes e os
resultados foram no mínimo profícuos. Na época justificamos a inserção como uma oportunidade de irmos além de
eventos esporádicos como a programação do dia da árvore, do índio e etc. Isto em uma cidade que devia ser pioneira
e destaque desta discussão por ter instituições como EMBRAPA, CETAF e um dos melhores curso de agronomia do
pais.

Também inserimos a mesma discussão sobre a Agenda 21, de forma mais específica, as discussões referentes à
Oficina de Futuro, dentro de uma entrevista que realizamos na comunidade Rural da Sapucaia, na mesma cidade de
Cruz das Almas/Bahia. Aqui não necessariamente ainda tínhamos a pretensão de inserir a Agenda 21, mas
entendermos ter conveniência trazer as mesmas questões no corpo da entrevista que nesta ocasião foi realizada com
todos os professores do Ensino Fundamental I e II na Escola Municipal Augusto Eugenio da Silveira. Nesta pesquisa
buscamos compreender como a Educação ambiental estava implicada/embutida na Escola, tanto na prática dos
professores como também nos projetos e até mesmo no currículo como um todo, sabendo-se que “Buscar interpretar
os fenômenos é estar diante da complexidade e da multiplicidade de sentidos, de silêncios, da opacidade presente em
tudo que é humano” (RIOS, 2008, p. 30). Este artigo foi requisito avaliativo da disciplina Educação, Gestão e
Desenvolvimento Local Sustentável que cursamos neste primeiro semestre de 2017 no Programa de Pós-Graduação
em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus I, Salvador –
Bahia.

Todo este percurso nos fez compreender as lacunas desta perspectiva e a necessidade de tecer um aposte teórico
eficaz para a discussão da temática, “Uma vez que se compreende a realidade como a construção de sujeitos,
conflituosa e contraditória com interações e representações, refletindo as relações histórico-social com interesses
múltiplos, individuais e coletivos” (RIOS, 2008, 36). O que nos levou a entender durante as outras elaborações que,
embora o terreno fosse fértil, poucos artigos ou até mesmos livros foram publicados desenvolvendo esse assunto
especifico. Tudo isso nos leva a construir este trabalho de pleno cunho teórico/filosófico/sociológico e pedagógico o
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que também pode servir de suporte para somar à outras pesquisas.

Para Passeggi (2010, p. 113) “ As pesquisas são guiadas pelo desejo de considerar o que a pessoa pensa sobre ela e
sobre o mundo, como ela dá sentido às suas ações e toma consciência de sua historicidade”. O caminho que
seguiremos aqui, primeiramente passa pela nossa metodologia, que é a construção do Estado da Arte, depois vamos
avaliar o histórico da Agenda 21, falaremos sobre a Oficina de Futuro como um todo assim também como as partes:
árvore dos sonhos, pedras no caminho, jornal mural e por fim plano de ações. No final retornaremos a nossa defesa
que é colocar a Agenda 21 como proposta fundamental para pensar a Educação ambiental em períodos hodiernos.

2. O caminhar da pesquisa a partir dos quatro passos de Descartes

Embora o artigo tenha como foco a contemporaneidade voltamos a um pensador moderno para referenciar o nosso
trabalho. Aliás, não se tem certo realmente o que são os tempos hodiernos. Uns afirmam que agora que estamos no
ápice da modernidade, outros falam em pós modernidade, Bauman (2010) por exemplo, fala em modernidade líquida,
devido a liquidez das incertezas, outros utilizam do termo contemporaneidade. O próprio fato de não termos nada
sólido já identifica a contemporaneidade.

Como já salientamos a própria contemporaneidade é identificada como um processo em que nos vemos em intensas
crises, mas esta não é uma característica apenas dos tempos atuais, o próprio Descartes, assim como todo
pensamento filosófico subsequente, inicia criticando a fase anterior. Se Descartes é considerado o “pai da
modernidade” ele também é “um filho ou neto dos tempos medievais”, o mesmo começa seu método com dúvida e, a
partir da mesma, constrói sua contribuição para a filosofia e para todo o pensamento, que mesmo o criticando, não
pode ser pensado sem ele.

Na idade média o centro era Deus/Igreja. Todas as verdades se centravam ou para justificar o mundo a partir de
Deus, “crer para entender”, ou explicava Deus a partir do mundo, “entender para crer”. Contudo, acontece três
movimentos que elimina ou pelo menos coloca em crise estas certezas. São eles a Reforma Protestante, encabeçada
pelo monge agostiniano Martim Lutero, o nascimento da Imprensa com Gutemberg e tese que quase levou o
matemático Galileu para a fogueira.

A teoria de Galileu questionou o geocentrismo ao provar que não era a terra que estava no centro do universo, mas o
Sol. A imprensa de Gutemberg contribuiu que instrumentos como a bíblia, que antes era replicada somente pelos
monges capitais, agora poderia ser impressa, o que possibilitaria outras compreensões/verdades que poderiam
inclusive contrapor às defendidas pela igreja Católica. Por fim o Monge Agostiniano Martin Lutero que revolta contra
igreja.

Descartes (1996) relata como ele viu e viveu o momento em que todos estes edifícios construídos entravam em
declínio. Diante disto nasce o primeiro pressuposto de sua teoria que é a dúvida metódica, não aceitar nada como
verdadeiro antes que seja provado. Primeiro ele duvida do que está fora de si. Em outras palavras, que certeza tenho
que o que eu vejo é o mesmo que o outro ver Depois ele questiona seu próprio corpo, se aquilo que ele ver é fruto de
uma ilusão. Ao questionar o pensamento nasce o “cógito ergo sun”. Só posso duvidar do pensar pensando. E mesmo
que eu duvide de estar pensando eu preciso pensar. E se eu penso, existe alguém que pratica o verbo pensar e se
“penso, logo existo”.

O segundo passo é a analise, onde dividimos o complexo em inúmeras partes para compreendermos de forma
individual. Aqui aliamos o terceiro passo que é o processo de enumerar as partes partindo do simples para o
complexo. Se percebemos o hoje na escola, observamos por exemplo como os conteúdos se organizam de forma
propedêutica. No português, por exemplo, embora já se tenha notícia de outras metodologias, ensinamos primeiro as
letras para depois chegarmos na frase, parágrafo e texto. Herança esta do método cartesiano. E o quarto passo do
método de Descartes é a revisão de todo o processo.

Neste artigo seguiremos os mesmos processos, pensando a Agenda 21 por partes, história, objetivos e justificativas
da mesma para depois centrarmos na Oficina de Futuro que já por si só é dividida em partes. Partimos da prerrogativa
que
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A Agenda 21 está voltada para os problemas prementes de hoje e tem objetivo, ainda, de
preparar o mundo para os desafios do próximo século. Reflete um consenso mundial e um
compromisso político no nível mais alto no que diz respeito a desenvolvimento e
cooperação ambiental (BRASIL, 1996, p. 11).

Tendo feito esta inserção, voltamos à dúvida de Descartes que não aceita nada como verdadeiro antes de passar pelo
crivo da racionalidade, problematizamos o objeto de nosso estudo que é a Agenda 21. Sendo assim, até que ponto
podemos acreditar na eficiência da Agenda 21 como um processo permanente na Escola Já que a
contemporaneidade se configura com o um período de incertezas, podemos pensar em uma estrutura a longo prazo
Até que ponto estamos realmente diante de verdades Contudo, não temos a pretensão de formar novos contextos ou
obter uma compreensão universalizada e não questionada. Mas o que se pretende aqui é um posicionamento.
Trata-se de uma escolha em meio a tantas outras. Sabemos que não podemos ocupar dois lugares no espaço ao
mesmo tempo, e nem muito menos percorrer dois caminhos.

3. A Agenda 21

Adotando o caminho percorrido por descarte vamos sempre, uma vez colocada em cheque determinado assunto,
dividir o mesmo em partes, para, do mais simples para o complexo, chegas a uma compreensão ou reflexão mais
elaborada. O tema inicial é a própria Agenda 21 e já aqui borbulham algumas questões: o que é a Agenda 21 De onde
surgiu Quais os seus principais objetivos Para fazermos esta elaboração precisamos situar a mesma na história.

A Agenda 21 é um documento que foi construído na Conferência das Nações Unidas de 1992 que aconteceu no Rio
de Janeiro. Esta conferencia também foi chamada de Rio 92 ou Eco 92. O tema deste encontro, que envolveu líderes
de vários países a nível mundial, teve o tema “Meio Ambiente e Desenvolvimento” e tinha como objetivo criar metas
de sustentabilidade para um mundo novo. Cada país teve um norte para sair deste encontro e criar a sua própria
agenda 21, que aqui no Brasil foi criada no ano de 2000 e teve vários outros documentos que foram oriundos dela. A
mesma

[...] consiste num programa de ações para viabilizar a adoção do desenvolvimento
sustentável e ambientalmente comprometido em todos os países. O documento, é dividido
em quatro sessões específicos, prevê intervenções no que tange às seguintes questões:

1. As dimensões econômicas e sociais.

2. A conservação dos recursos para o desenvolvimento.

3. Proteção e promoção de alguns dos seguimentos sociais mais relevantes.

4. Revisão dos instrumentos necessários para execução das ações propostas (MARTINS,
2007, p. 108).

A Agenda 21 se centra em pensar quais seriamos problemas que assolam o meio ambiente e quais as bases ou
princípios que deveriam solucionar estes problemas Para resolver os mesmos seria necessário o engajamento de
todas as pessoas da sociedade. A mesma só poderia ou pode ser consolidada com a participação de todos. Daí
nasceu as COMVIDA e a Oficina de Futuro que vamos relatar de forma pormenorizada na sequência deste texto, de
forma teórica e ilustrativa, já que não focaremos em uma pesquisa de campo específica. O nosso objetivo aqui é
realmente analisá-la e ao mesmo tempo compreendê-la. A Oficina de Futuro, na qual é utilizada para inserir a Agenda
21 nas escolas tem quatro etapas, são elas: “Árvores dos sonhos, Pedras no caminho, Jornal mural e Plano em ação”.
O fato de desenvolver um trabalho puramente teórico aqui é a própria carência de materiais no estado da Arte que
ilustram a agenda 21. Pensamos que o EDUCON é um espaço que ela poderá ser expandida para um número muito
grande de indivíduos, uma vez que a crise ambiental é uma das piores crises a serem superadas no mundo e por isto
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é tão relevante no processo educativo, mas “Não se trata de ensinar sobre a natureza, mas de educar para e com a
natureza; para compreender e agir corretamente ante os grandes problemas das relações do homem com o ambiente”
(MEDINA, 2002, p. 25).

4. Oficina de Futuro

4.1 Árvore dos sonhos

Este é o primeiro passo da Oficina de Futuro. Antes de realizar qualquer projeto é preciso sonhar. Como gostaria que
fosse o ambiente em que vivo Uma sociedade que fosse um sonho realizado no que tange a sustentabilidade E o fato
de ser ainda uma utopia não desmerece/diminui este passo inicial da oficina.

Aqui, logo após ter criado a COMVIDA, que pode ser feita na escola ou até mesmo na comunidade, os participantes
que são representantes de vários lugares criam a Árvore dos sonhos. A título de exemplo, realizamos no início do ano
de 2016 no Colégio Monsenhor Neiva em Cruz das Almas- Bahia. Ali, depois de uma motivação inicial a partir de um
vídeo intitulado A menina que calou o mundo em cinco minutos e também do relato do mito de Ícaro, distribuímos
várias folhas de papel verde nas quais os mesmos anotaram cinco sonhos que os mesmos teriam para implantarem
na escola. Na sequência os mesmos partilharam sobre eles e montaram a árvore que foi construída pelos mesmos.

O interesse é que, assim como natureza, nenhuma árvore é igual a outra. Recebe vos contornos do ambiente e da
realidade local. Cada COMVIDA estará pautada em seus sonhos. E este é o grande desafio da agenda 21 e
consequentemente Oficina de Futuro, regionalizar a discussão.

4.2 Pedras no caminho

“Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra”, nem é necessário referenciar essa
poesia de Carlos Drummond de Andrade. Obstáculos é uma característica comum de todo o processo que se dá
mediante pessoas. A própria etapa anterior diz de sonhos e um sonho pode sim contrapor a outro e se tornar uma
eventual “pedra”.

O certo aqui é que a pergunta é outra: Quais os entraves que verificamos que podem limitar os nossos sonhos, ou
mais, que trava que nossos desejos se realizem As pedras aqui nem sempre pode ser o não querer do outro, até uma
postura de ontem, até mesmo pensando no bem comum, mas que hoje, em virtude das mudanças que acontecem no
contexto, elas podem ser vistas como entraves carecem de serem reinventadas e reestruturadas. A sociedade muda,
por exemplo, uma vez que os mais pobres tiveram mais acesso às universidades, há que se criar novas medidas. Se
todos os estudantes têm o seu automóvel particular, não justifica termos o transporte público, se todos os estudantes
são da cidade da universidade, então não há por que pensar em residência estudantis. Não ter transporte coletivo e as
residências estudantis talvez não fosse problemas para realidades anteriores. Da mesma forma que uma pedra existe
lá no passado, hoje pode receber novas configurações.

Neste instante podemos nos perguntar o porquê de conhecer as pedras, e a resposta deve ser respondida pelos
próprios participantes da COMVIDA, a depender de sua especificidade. Na sequência da Oficina de Futuro terá o
jornal mural, no qual se compreende o que já tem sido desenvolvido no local e por fim o plano de ações.

4.3 Jornal mural

A consciência de que não somos os primeiros a pensar/problematizar a Educação Ambiental é o foco deste momento.
Estamos cientes que temos motivos sim para implantar a Agenda 21 na Escola, mas é preciso inserir-se na
historicidade da instituição. Penso aqui na pensadora Hanna Arent que, em “A crise na Educação” nos fala que o
barato da vida é perceber que viemos/nascemos para um mundo que já existe e que do mesmo sairemos antes
mesmo dele deixar de existir. Tem uma música Gospel de um sacerdote religioso chamado Pe. Zezinho que chama
nuvem passageira, que é o que somos.
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E por chegar em um mundo já habitado e vivido, em respeito ao mesmo, antes de realizar qualquer atividade,
precisamos estar cientes do que já tem sido feito, o que já tem sido realizado na instituição. Por isso, no Jornal mural
os participantes da COMVIDA são convocados a noticiar o que acontece na instituição. Não podemos ter a pretensão
de saber de tudo o que aconteceu ou está acontecendo. Como em qualquer jornal, o que é noticiado é o que marca.

Por isso com o cuidado de notificar que esse jornal é poutado por notícias que também a marca a especificidade da
COMVIDA, que é uma comissão montada por representante de todos os setores da escola ou comunidade.

Talvez aqui seja importante no processo de análise, dizer o porquê este evento X foi escolhido e não outro. Por que
certos eventos nem chegam ao conhecimento das pessoas e quando chegam não atraem E por que outros além de
chegar na vida das pessoas, atraem tanto. É algo coloquial Cultural Quais as ferramentas foram utilizadas para
divulgar esta atividade.

Esta etapa do Jornal mural nos insere nossa proposta em meio a outras. Por outro lado, até o nosso projeto pode
agregar ou trabalhar em sintonia com os outros e em uma perspectiva interdisciplinar.

A fim de dar um suporte didático, este jornal pode ser construído de forma artesanal, com cartolinas, pincel, folhas A4,
revistas e outros, mas também, a partir do público pode ser feito nas redes sociais, até mesmo com vídeos,
documentários e etc.

O Jornal mural apresenta em seu bojo as vivências do lugar, as ações de quem ali vive, mas que muitas vezes não
são nem reconhecidos, quiçá documentadas. Muitas vezes as pessoas não conhecem e dizem que não tem, mas se
elas não conhecem, para elas realmente não existem. Trazendo à tona você possibilita o conhecimento de um número
maior de pessoas.

4.4 Plano de ações

Após registrar os sonhos em uma árvore e também observar os entraves que nos impedem de realizar os mesmos,
após registrar o que acontece no lugar, chegou a hora de realizar nosso plano de ações, ou seja, o que vamos realizar
a partir de agora. O cuidado aqui é para não confundir com a etapa que foram os sonhos. Os sonhos podem até
inspirar o plano de ações, mas são coisas diferentes. Na verdade, o plano de ações deve levar em conta todas as
etapas anteriores, que foram mais que emancipatórias.

Por exemplo, o que podemos fazer como ação concreta para eliminar ou até mesmo ressignificar alguns entraves Ao
construir o jornal mural, o que podemos dar continuidade como uma forma de terminar o que começou. Muitas vezes
nossos sonhos também podem ter sido sonhados por outros.

O que difere um sonho de um projeto é possibilidade de sua execução. Posso sonhar com o impossível, mas isto não
é projeto. Posso sonhar com uma casa/edifício feito de chocolate, por exemplo, mas isso nunca poderá vim a ser
projeto e por motivos óbvios.

Penso que no projeto, como também no plano de ações é preciso saber o que fazer, o por que fazer, o como fazer, e
até quando fazer, ou seja, objetivos, justificativas, metodologias e cronograma. E o cronograma precisa ser curto para
a avalição de tempos em tempos, mas nada é tudo fechado.

Se tornarmos com o exemplo a construção de uma casa, por exemplo, por mais que temos um projeto inicial
norteador, outras coisas podem serem acrescentadas no caminhar da obra. E mesmo depois morando na casa,
sempre modificamos. Assim também na Oficina de Futuro, o plano de ações é norteador, mas não definitivo.

5. Considerações finais

Embora a construção da primeira Agenda 21 tenha 25 anos, ela ainda é pouco estudada e até mesmo conhecida ou
praticada. Muitas vezes nossos projetos no interior das escolas são soltos e com pouca fecundidade. Isto pode ser em
virtude da carência de leitura, abertura da instituição, envolvimento dos pares e até mesmo de encaminhamentos de
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trabalhos feito este em questão para os eventos. Contemplando assim os objetivos de uma Educação Ambiental

[...] que consiste em propiciar as pessoas uma compreensão crítica e global do meio
ambiente, para elucidar valores e desenvolver atitudes que lhes permitam adotar uma
posição crítica e participativa a respeito das questões relacionadas com a conservação e
adequada utilização dos recursos naturais, para a melhoria da qualidade de vida e a
eliminação da pobreza extrema e do consumo desenfreado (MEDINA, 2002, p. 49).

Pensamos em fim que este projeto é fecundo por inúmeros motivos, mas ficaremos em dois que entendemos ser mais
relevantes neste momento que o motivo pelo qual foi construído e por poder pensar esta realidade do micro para o
macro, principalmente nas escolas, por meio da educação. Salientamos principalmente nas escolas, pois o mesmo
pode ser realizado em outros lugares ou situações. Mas,

O processo educativo não é um processo neutro e objetivo, destituído de valores,
interesses e ideologias. Ao contrário, é uma construção social repleta de subjetividade, de
escolhas valorativas e de vontades políticas dotada de uma especial relevância social por
sua capacidade de reproduzir ou transformar a ordem social (LIMA, 2009, p. 152).

Este projeto se justifica, como já foi salientado anteriormente pelo momento que passa o planeta que “vive em dores
de parto”. Há que se tomar uma iniciativa uma vez que estamos literalmente perdidos e cabe entendermos nesta
perspectiva “a educação como vetor de desenvolvimento, visto que a sociedade contemporânea se estrutura em
função da educação, do conhecimento e das tecnologias” (MUTIM, 2007, p. 118). E a Agenda 21 nos ajuda a situar
esta demanda à nossa realidade local, aqui de modo mais específico por via da educação. Enquanto um projeto que
visa refletir e ao mesmo tempo intervir na realidade local nos dias de hoje, o torna um projeto contemporâneo.

Por fim a Agenda 21 só pode ser inserida em determinado lugar com a abertura de todos que estão no processo.
Vários olhares, várias ações torna a Agenda 21 cativante. A essência da Agenda 21 situa em criar ambientes
melhores de viver. Ao lançar a Agenda 21 no seio da educação, estaremos imbuídos em formar novas consciências
para que a escola nunca seja um lugar só de fazer coisas, mas seja um reflexo de novidade para o lugar e uma vez
replicadas e apresentadas, para o mundo. Sendo assim, é preciso “Estimular uma participação ativa, na qual o sujeito
não seja apenas fonte de informação, mas também agente de interpretação e análise da realidade vivida (SANTOS,
2005, p. 117). A escola então se insere na práxis (teoria e prática) e o sonho passa a ser construído por várias mãos.
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