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RESUMO

Esta pesquisa buscou investigar a construção de uma proposta de Educação Ambiental 
(EA), com enfoque na participação sociopolítica, junto aos alunos de uma escola pública 
localizada na Baixada Fluminense. A partir de uma abordagem crítica e inserção de temas, 
como Legislação, Gestão Ambiental e governança em aulas de Biologia, investigou-se as 
contribuições da EA para a participação de jovens e adultos nos fóruns decisórios políticos 
de ordem socioambiental, como conselhos municipais, comitê de bacia hidrográfica, 
associações e outros. Além da visita nos fóruns durante o fazer da pesquisa, o estudo 
também pode contribuir para a construção desta EA crítica que desejamos. A metodologia 
utilizada para o desenvolvimento deste estudo foi de abordagem qualitativa, com os 
preceitos de uma pesquisa participante, aplicada em duas turmas de Ensino Médio, 
modalidade Educação de Jovens e Adultos, de uma escola estadual da Baixada 
Fluminense, no primeiro semestre de 2017. Foram utilizados para a coleta de dados: 
questionários (como roteiro), cruzamento de dados, realizados debates em sala de aula e a 
visita e inserção dos alunos em dois fóruns de gestão ambiental municipal, os quais 
possibilitaram uma observação crítica da realidade e maior entendimento das 
funcionalidades da gestão ambiental. Encontramos obstáculos relacionados à participação, 
tanto a nível do cidadão quanto nos fóruns de gestão ambiental. Alcançamos que a EA 
Crítica-Participativa contribuiu para o estímulo à participação que colaborou para a 
criticidade que queremos na EA. Contribuições para o ensino também foram percebidas, 
uma vez que temas ligados à gestão do espaço comum instigou o interesse dos alunos e o 
aumento da motivação para a aquisição de conhecimentos científicos.

Palavras-chave: educação ambiental, justiça ambiental, gestão ambiental, participação e 

cidadania. 
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ABSTRACT

This research sought to investigate the construction of a proposal of Environmental 
Education
 (EE) with a focus on socio-political participation with the students of a public school located 
in the Baixada Fluminense. Based on a critical approach and insertion of themes such as 
Legislation, Environmental Management and governance in Biology classes, it was 
investigated the contributions of EE to the participation of young people and adults in the 
 decision-making political forums of socio-environmental order, such as municipal councils, 
river basin commission, associations and others. Besides to visit in the forums during the 
research, the study can also contribute to the construction of this critical EE that we want. 
The methodology used for the development of this study was a qualitative approach, with the 
precepts of a participant research, applied in two classes of High School, Youth and Adult 
Education modality, of a state school of Baixada Fluminense, in the first semester of 2017. It 
was collected for the data: questionnaires (as a guide), data cross-checking, classroom 
discussions, and the insertion and participation of students in two municipal environmental 
management forums, which ones enabled students to take a critical observation of its reality, 
understanding of the functionalities of the environmental issue. We find obstacles related to 
participation both to the citizen level as in the environmental management forums. We 
realized that EE Critical-Participatory contributed to the stimulation of participation that 
contributed to the criticality we want in EE. Contributions to teaching were also noticed, since 
subjects related to the management of the common space instigated the students' interest 
and the increase of motivation to acquire scientific knowledge.

Key-words: environmental education, environmental justice, environmental management, 

participation and citizenship.



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 8

2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O MOVIMENTO DE JUSTIÇA AMBIENTAL 13

2.1 AS DIFERENTES VISÕES SOBRE NATUREZA E O SURGIMENTO DA PREOCUPAÇÃO 
COM O MEIO AMBIENTE 13

2.4 AS MACROTENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 19

2.5 O MOVIMENTO JUSTIÇA AMBIENTAL E AS CONVERGÊNCIAS POSSÍVEIS (E 
NECESSÁRIAS) COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 23

3 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO LUTA CONTRA AS DESIGUALDADES E INJUSTIÇAS 
AMBIENTAIS A PARTIR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 27

3.1 CONCEPÇÕES DE PARTICIPAÇÃO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA-PARTICIPATIVA
28

3.2 CONCEPÇÕES DE CIDADANIA À QUALIFICAÇÃO DA EA CRÍTICA-PARTICIPATIVA 33

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E CANAIS DE PARTICIPAÇÃO 39

4 CAMINHOS METODOLÓGICOS:  A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA A PARTIR DOS 
ALUNOS DA EJA NA REGIÃO DA BAIXADA FLUMINENSE 45

4.1 A PESQUISA PARTICIPANTE QUE ADOTAMOS 46

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DE NOSSOS ALUNOS E A OPORTUNIDADE DE REFLEXÕES 
SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 49

4.3 A BAIXADA FLUMINENSE E O CONTEXTO NÃO-PARTICIPATIVO DE NOSSOS ALUNOS
51

4.4 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS JUNTO AOS ALUNOS 54

4.5 PASSOS METODOLÓGICOS QUE REALIZAMOS 55

5 EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA-PARTICIPATIVA: RESULTADOS 
FINAIS E DISCUSSÃO 59

5.1 O AMBIENTE NA PERSPECTIVA DOS PARTICIPANTES 59

5.2. A EDUCAÇÃO À PARTICIPAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO TAMBÉM COMO ATO 
EDUCATIVO 81

5.3 CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS ENCONTRADOS 93

CONSIDERAÇÕES FINAIS 96

REFERÊNCIAS 99

APÊNDICES 107

ANEXOS 110



APRESENTAÇÃO

Durante minha atuação como educador ambiental na Sala Verde Tapinhoã1 da 

Prefeitura de Mesquita – RJ percebi o distanciamento que a população apresenta em 

relação às decisões políticas na área ambiental, assim como o aspecto conservacionista das 

práticas e políticas de educação ambiental nas escolas municipais e com moradores. A 

partir da minha formação acadêmica (licenciado em Biologia) e inserção no magistério 

público estadual oportunizaram a problematização realizada nessa pesquisa. Desde o ano 

de 2014, ministro aulas de Biologia para turmas de Educação de Jovens e Adultos, as quais 

me trouxeram novas reflexões sobre o papel da educação na formação dos cidadãos, 

principalmente dos jovens e adultos de periferias urbanas.

Vale dizer que a minha vivência na Baixada Fluminense e o incômodo perante as 

adversidades sociais e ambientais na região, me mostram a necessidade de uma educação, 

ambiental ou não, mais crítica em relação aos problemas sociais. Acredito que apenas a 

partir do conhecimento e de uma atuação consciente é que podemos vislumbrar 

transformações profundas em nossa realidade, promotora de tanta exclusão e injustiça.

A forma como é realizada a Educação Ambiental pelos órgãos governamentais, 

acrítico e visando tão somente a responsabilidade individual do cidadão e sua mudança 

comportamental, é funcional para as instituições políticas e econômicas dominantes, pois 

consegue abordar a questão ambiental de uma perspectiva natural e técnica, sem colocar 

em questão a ordem estabelecida. A Educação Ambiental que teorizamos e praticamos tem 

em sua abordagem tanto a criticidade quanto o estímulo à participação política dos 

educandos, contextualizando as aulas ministradas e também pode despertar o maior 

interesse dos alunos para a aquisição de conhecimentos científicos. Refletir sobre nosso 

ambiente e sobre as formas que temos para se questionar o que está posto é passo inicial 

para a luta social que queremos e precisamos.

1A partir de uma das ações do Ministério do Meio Ambiente foi criado o programa “Sala Verde”, cuja proposta 
visa à implementação de espaços que constituam potenciais centros de informação e de EA no país, além do 
reforço às estruturas já existentes em diversas instituições.  A Sala Verde Tapinhoã oferece à comunidade e 
escolas em geral uma biblioteca com títulos voltados para o Meio Ambiente, O projeto funciona no Centro de 
Educação e Justiça Ambiental de Mesquita vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mesquita. 
Neste espaço são realizadas ações que têm o objetivo de democratizar as informações ambientais para toda a 
rede educacional do município de Mesquita, assim como para a comunidade local. A Sala Verde também é um 
espaço para o planejamento e execução de políticas socioambientais relacionadas com a área de Educação e 
Desenvolvimento Sustentável.



8

1. INTRODUÇÃO

A luta por uma escola de qualidade e a serviço da classe 
trabalhadora é, em última instância, um aspecto da luta 
mais ampla pela transformação das relações sociais de 
produção da existência, que tem como produto a 
desigualdade orgânica, o não-trabalho, o parasitismo e a 
exploração.

Gaudêncio Frigotto, 2001.

Na atual crise socioambiental, é necessário que os cidadãos reconheçam os conflitos 

existentes na sociedade e se posicionem perante às desigualdades e injustiças ambientais. 

Estes fatores são condicionantes para a defesa dos interesses coletivos, pois só com o 

conhecimento de causa pode-se pleitear melhores condições de vida. A educação, como um 

dos veículos possíveis para contribuir com mudanças, pode orientar a participação social 

nos diversos ambientes de discussão, promovendo as capacidades de entender os 

conceitos e a linguagem científica pela qual se apresenta as informações e as problemáticas 

das diversas temáticas, inclusive as de ordem ambiental.

De acordo com a lei que rege a educação básica brasileira (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação), é objetivo da educação: o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996), 

demonstrando a importância da formação de cidadãos por meio da educação, mas sem 

desconsiderar a importância do conjunto da sociedade para tal. É relevante romper com a 

educação tradicional, uma recorrente educação de teor acrítico, desvinculada do contexto 

social e neutra nos embates sociais. Nesta perspectiva, a Pedagogia Crítica responde a esta 

necessidade, abarcando a relação educação-política e orientando as práticas que visem 

dimensão social, política e cultural das relações historicamente construídas entre os 

cidadãos e com o ambiente.

Na prática educativa ambiental, é necessário inserir questões de poder, dominação, 

opressão, justiça, igualdade, identidade, conhecimento e cultura, além dos temas 

tradicionalmente trabalhados pelos educadores (poluição, desmatamento, aquecimento 

global, entre outros). Giroux (1997, p. 148) expõe que “[...] os educadores críticos fornecem 

argumentos teóricos e enormes volumes de evidências empíricas para sugerir que as 

escolas são, na verdade, agências de reprodução social, econômica e cultural”. No Brasil, o 

principal representante da Pedagogia Crítica é Paulo Freire. Sua teoria educacional é 

desenvolvida sobre a ideia de que as formas tradicionais de educação funcionam 

basicamente para alienar grupos oprimidos. Deste modo, sua educação libertadora centra-

se na capacitação dos estudantes e professores a desenvolverem uma compreensão crítica 
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consciente de sua relação com o mundo. Reconhecemos que a educação detém um caráter 

político, dado que os conhecimentos técnico-científicos assimilados são parte de um 

contexto social e político, além de que as relações sociais estabelecidas na escola 

determinam a percepção crítica do aluno consigo e com a sociedade, sendo um espaço de 

exercício da cidadania (LOUREIRO, 2011).

Neste caminho, Layrargues e Lima (2014) explicitam que a Educação Ambiental (EA) 

pode ser entendida como a confluência dos movimentos ambientais e o campo da 

educação. De acordo com os autores, as diversas correntes político-pedagógicas, dentro do 

campo da EA, demonstram as macrotendências conservacionista, pragmática e crítica, nas 

quais os discursos despolitizados e reprodutores dos paradigmas dominantes se 

materializam nas macrotendências conservacionistas e/ou pragmáticas. Em contraste, a 

tendência crítica ou alternativa apontaria um contraponto à visão adaptada para a lógica do 

capital, de modo que conceitos-chaves, como cidadania, democracia, participação, 

emancipação, conflito, justiça ambiental e transformação social são introduzidos no debate. 

Não por acaso, o surgimento e consolidação desta macrotendência coincidem com o 

movimento ocorrido na Ecologia Política como possibilidade de interpretação do 

ambientalismo (LAYRARGUES e LIMA, 2014, p.33).

 Nossa pesquisa aborda a Educação Ambiental Crítica (EA-Crítica) no ambiente 

escolar, enfatizando a participação e abordando as causas da degradação ambiental e das 

desigualdades sociais. De acordo com Bomfim (2011), a EA-Crítica deve revelar as relações 

inerentes ao sistema do capital que causaram a falha metabólica do sistema, a degradação 

socioambiental e a alienação dos meios de manutenção por meio do controle social, as 

quais se materializam nas relações que os homens constroem entre si e com a natureza. 

Para além, demonstra a impossibilidade de tratar separadamente a questão ambiental da 

questão social, econômica e política, pois considera a degradação da natureza como 

resultado da lógica capitalista de produção que, para sustentar o lucro e acumulações 

crescentes, pressupõe a exploração e desigualdade.

O capitalismo gera injustiça e discriminação socioambiental. Ambos os fatores são 

presentes na região da Baixada Fluminense (BF), local em que a nossa pesquisa foi 

desenvolvida. Conforme aponta Herculano (2008, p. 5), “o desprezo pelo espaço comum e 

pelo meio ambiente se confunde com o desprezo pelas pessoas e comunidades”.  

Entendemos que mudanças sociais e ambientais só ocorrerão a partir do momento em que 

os cidadãos adquirirem criticidade (conhecimento de causa) e se mobilizarem para a 

participação nos espaços de tomada de decisão, pressionando o Estado e defendendo seus 

interesses por mudanças reais.
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Considerando nosso posicionamento e convicções, a problemática abordada na 

pesquisa foi: como a EA pode contribuir para a participação de jovens e adultos nos fóruns 

decisórios políticos de ordem socioambiental, especialmente os conselhos municipais? E 

como a própria participação, durante o fazer da pesquisa, pode também contribuir para a 

construção desta EA que desejamos crítica? 

Pressupõe-se que, a partir de investigações e práticas conjuntas, os alunos 

busquem, ativamente, a participação em debates políticos, a fim de construir saberes 

capazes de capacitá-los para um agir crítico-reflexivo em questões socioambientais. A 

prática proposta visava estimular os alunos a buscarem seus direitos e a atuarem na gestão 

ambiental de sua região, desvencilhando-se das formas de cooptação inerentes à 

conjuntura político-econômica. Com o processo ativo dos alunos, além de estimular 

mudanças de atuação na sociedade, pode ser construída uma EA de caráter crítico que 

questione os meios de participação criados pelo Estado, pautado na democracia, e como 

funcionam no controle social. 

Esta pesquisa buscou investigar a construção de uma proposta de práxis2 para EA 

Crítica-Participativa3, realizada numa escola pública estadual, localizada na cidade de Nova 

Iguaçu/RJ, bem como a análise da visão de alunos sobre as formas de participação nos 

espaços políticos decisórios acerca das questões socioambientais existentes na região da 

BF. Considerando o objetivo central deste trabalho, elencamos os objetivos específicos 

elaborados para alcançar a meta proposta:

 Caracterizar a visão que os alunos possuíam em relação às questões socioambientais, 

como poluição, saneamento básico (água, esgoto e lixo), recursos hídricos, exploração 

de recursos naturais (flora e fauna) e consumismo; 

 Investigar meios e locais de participação individual e coletiva nas decisões políticas de 

ordem ambiental na região;

 Analisar a participação política dos alunos em relação à temática ambiental;

 Realizar visitas em dois espaços de discussão de competência ambiental, segundo as 

investigações coletivas em sala de aula;

2Para Konder (1992, p.115-116) práxis é “a atividade concreta, pela qual os sujeitos humanos se 
afirmam no mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, transformando-
se a si mesmos. É a ação que, para se aprofundar de maneira mais consequente, precisa de 
reflexão, do autoquestionamento, da teoria; é a teoria que remete a ação, que enfrenta o desafio de 
verificar seus acertos e desacertos, cotejando-os com a prática”.

3Conceito de EA proposta e explicitada na nossa pesquisa que alia a EA-Crítica com a prática da 
participação política dos envolvidos durante o seu desenvolvimento. Este conceito de EA anunciado é 
melhor desenvolvido no decorrer desta pesquisa.
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 Avaliar as contribuições, possibilidades e dificuldades da implementação de práticas 

educativas ambientais dadas a partir da problematização dos meios de participação 

social e política.

A pesquisa mostrou-se importante, pois pode contribuir para a reflexão e para a 

construção da EA-Crítica que, segundo o contexto social que se aplica, se mostra 

necessária, problematizando a participação política e os meios para sua efetivação na 

sociedade. Para além, o fazer educativo, que conceituamos como EA Crítica-Participativa, 

poderia propiciar aos estudantes da escola-alvo a apropriação de saberes e práticas de 

participação necessários na busca de direitos reais e salubridade ambiental, desenvolvendo 

neles a visão crítica que permita um protagonismo ativo, de modo a colaborarem nas 

tomadas de decisões em espaços políticos propícios. Na participação ativa dos alunos na 

construção de conhecimentos e de formas de atuação cidadã é enfatizada a investigação 

sobre os processos decisórios de questões de ordem socioambiental na região em que 

estão inseridos. Assim, é importante romper com perspectivas participativas cooptadas, de 

modo a tornar possível um movimento contra-hegemônico participativo, alterando a atual 

hegemonia do sistema vigente (OLIVEIRA e GUIMARÃES, 2012). 

Na experiência prévia com os alunos do Ensino Médio na modalidade EJA, 

percebemos, em suas exposições, o desconhecimento da forma como ocorre a elaboração 

de políticas públicas que afetam a coletividade, tanto em relação às mudanças de seu 

ambiente de maneira positiva (na mitigação de impactos ambientais) quanto às negativas 

(instalação de empreendimentos potencialmente poluidores). Assim, é necessário inserir no 

processo educativo investigações e ações de participação efetiva nas políticas públicas 

regionais no aspecto ambiental, baseado nos conteúdos curriculares e fomentando 

discussões sobre políticas públicas ambientais, legislação ambiental e governança.

As escolas presentes nesta região podem se orientar por tais realidades locais e 

realizar discussões orientadas para a participação popular, embasando-se nos 

conhecimentos científicos das interações ecossistêmicas e nos impactos antrópicos, assim 

como nas lutas de classe e na exploração imposta pelo sistema capitalista sobre grande 

parcela da população. A metodologia adotada foi a pesquisa participante (Brandão, 1999), 

reafirmando a importância dada para a participação dos alunos, não somente nos espaços 

de decisão, mas também na construção da investigação e da EA empreendida. A 

investigação junto aos alunos ocorreu no primeiro semestre de 2017, durante as aulas de 

Biologia de duas turmas distintas no turno da noite. Assim, as discussões foram realizadas 

em separado, perfazendo dois grupos distintos. A partir do conteúdo curricular de Biologia, 

as aulas foram contextualizadas com os problemas ambientais apontados pelos alunos e 
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complementadas com noções básicas de legislação e gestão ambientais. Questionários e 

debates em sala de aula geraram dados e conhecimentos em relação a percepção dos 

alunos sobre a região e oportunizaram o alcance dos objetivos desta pesquisa.

Após esta primeira parte introdutória, apresentamos a fundamentação teórica nos 

capítulos posteriores. No segundo capítulo há uma revisão da literatura em relação ao 

campo da EA e seus traços marcados pelas grandes conferências mundiais de meio 

ambiente, bem como os movimentos históricos e as macrotendências da EA brasileira. 

Também se apresenta o movimento de justiça ambiental, sua trajetória histórica e seu 

entrelaçamento com a EA-Crítica.

No terceiro capítulo, apresenta-se a discussão quanto aos conceitos centrais para a 

pesquisa, além da EA e justiça ambiental, também a participação, a cidadania e as políticas 

e os canais de participação institucionalizados.

No quarto capítulo, é dada a proposição da EA Crítica-Participativa a partir da 

caracterização da região na qual se desdobrou a pesquisa, dos sujeitos da pesquisa e as 

bases metodológicas. 

Por fim, no quinto capítulo são discutidos os resultados da coleta de dados e das 

práticas realizadas, juntamente com a discussão dos pressupostos teóricos da EA 

experimentada.

As considerações finais trazem algumas ponderações sobre o presente trabalho e 

desdobramentos para futuras investigações.

2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O MOVIMENTO DE JUSTIÇA AMBIENTAL
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Em Educação Ambiental é preciso que o educador 
trabalhe intensamente a integração entre ser humano 
e ambiente e se conscientize de que o ser humano é 
natureza e não apenas parte dela. 

Mauro Guimarães (1995)

Neste capítulo há uma revisão da literatura a respeito do surgimento das 

preocupações com as condições ambientais, das grandes conferências mundiais de meio 

ambiente e seus documentos, elementos estruturantes dos pressupostos pedagógicos 

conceituais e metodológicos da EA. Também, de modo específico para a EA no Brasil, 

discorremos sobre as influências das diretrizes definidas pela Conferência de Tbilisi, uma 

transição conflituosa do campo político nacional. Ademais, são expostas as vertentes de EA, 

alinhadas teoricamente às reflexões de Layrargues e Lima (2014) acerca das três 

macrotendências da EA brasileira – conservacionista, pragmática e crítica. Por fim, 

conceitua-se o movimento de justiça ambiental e as convergências com a EA-Crítica.

2.1 AS DIFERENTES VISÕES SOBRE NATUREZA E O SURGIMENTO DA 

PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

Na metade do século XVIII, com o processo de industrialização ocorreu um aumento 

expressivo na degradação do ambiente, como a utilização do carvão nos maquinários que 

liberava grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. A alteração dos 

aspectos visuais das cidades com tais processos propiciou, em algumas camadas da 

burguesia, a idealização da natureza como tão somente reserva de bem, beleza e ideal 

estético e moral (CARVALHO, 1997), porém a visão que prevaleceu foi a utilitarista devido à 

evolução da ciência moderna e da tecnologia.

O processo de industrialização ampliou consideravelmente a exploração dos 

recursos naturais, a poluição e as condições de vida da população. Assim, na busca por 

uma sociedade mais igualitária e sustentável, não cabe considerar somente o ambiente, 

desvinculado das demandas populares, dado que é necessário o reconhecimento das lutas 

de classes e interesses sociais diversos. Assim, questionar o sistema político-econômico é 

parte necessária para discussão do nosso posicionamento e relacionamento com a 

natureza. Neste viés, a análise marxista enriquece a crítica e conota a importância da visão 

materialista dialética para a reflexão acerca do modelo de sociedade vigente (LÖWY, 2005).

Como marco no questionamento e denúncia do choque conflituoso entre o 

desenvolvimentismo e o meio ambiente, a obra intitulada Primavera Silenciosa, 

desenvolvida por Rachel Carson, em 1962, consta como um estudo e denúncia sobre o uso 
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de pesticidas agrícolas para o controle de pragas e a poluição ambiental, resultando em 

perdas ambientais, sobre a flora, fauna, água, solo e ar (CARSON, 2010). A autora da obra, 

com seu ato e aliada aos movimentos sociais, gerou políticas e órgãos com vista à proteção 

ambiental nos Estados Unidos que, posteriormente, tornou-se uma preocupação mundial. 

Adiante, discorre-se sobre o surgimento da EA, sua institucionalização no Brasil e as 

convenções mundiais que concentraram esforços para as resoluções de problemas de 

ordem ambiental.

2.2 AS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

Podemos considerar como marco da discussão mundial sobre as questões 

ambientais a Conferência denominada Clube de Roma, ocorrida no ano de 1968. Promovida 

por empresários transnacionais, a conferência debateu as demandas por recursos naturais e 

os impactos antrópicos, resultando no Relatório Meadows, intitulado “Os limites do 

Crescimento”, elaborado por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MEADOWS et al., 1972). Tal relatório promoveu um avanço considerável nos debates da 

área, pois trouxe para reflexão a redução do consumo e a crítica em relação ao caráter 

desenvolvimentista seguida pelas nações, além de demonstrar os limites do crescimento. 

Assim, ampliou-se as possibilidades de questionamento das bases do sistema produtivo 

(MUNIZ e SANT’ANA JÚNIOR, 2009), pautado no desenvolvimento acima de tudo.

A EA ganha um enfoque especial a partir de 1972, com a conferência da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em Estocolmo - Suécia, na qual é compreendida 

como ferramenta estratégica na construção da qualidade de vida das populações. A partir 

de então outras conferências internacionais, promovidas pela ONU, contribuíram para a 

construção e institucionalização do debate em torno da EA (GUIMARÃES, 2007).

 Mesmo as preocupações sobre os problemas ambientais sendo relativamente 

antigas, foi, somente, a partir da metade do século XX que se iniciou um processo de 

configuração do campo. Em 1975, com a Conferência de Tbilisi, ocorreu a formulação de 

princípios e estratégias que são norteadores até hoje de ações educativas ambientais.  

Ficou postulado que o processo de EA deveria proporcionar a construção de valores, além 

da aquisição de conhecimentos, hábitos e atitudes orientados à participação na gestão 

ambiental (LAYRARGUES, 2002) e voltados para a participação ativa da população e a 

resolução dos problemas socioambientais. Ademais, na conferência, foram estabelecidas 

definições, objetivos, princípios e estratégias para a EA no mundo como processo de 
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construção de um saber interdisciplinar e métodos holísticos para análise dos complexos 

processos socioambientais que surgem com a mudança global (LEFF, 2008).

Em 1987, a Comissão da ONU para o meio ambiente produziu o chamado “Relatório 

Bruntland”, documento intitulado “Nosso Futuro Comum”. Nele, mesmo se reconhecendo a 

geração de exclusão social pelo modelo de desenvolvimento, poucas foram as críticas em 

relação à estrutura do capitalismo (DELUIZ e NOVICKI, 2004), demonstrando caráter 

conciliatório ao trazer o conceito de desenvolvimento sustentável. O documento posicionou 

a EA como uma ferramenta na busca por um modelo de desenvolvimento que harmonize o 

desenvolvimentismo industrial e a amenize a degradação ambiental. Tal intenção foi 

ratificada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada em 1992, no Rio de janeiro, também sendo conhecida como ECO 92 e RIO 92.

Na ocasião, foram propostos acordos internacionais entre os 182 países 

participantes do evento e a Agenda 21, cartilha de ações para serem desenvolvidas pelos 

governantes com intuito de conciliar o desenvolvimento e a proteção ambiental, visando, 

entre outros temas, o combate à pobreza, a efetivação da EA, proteção da atmosfera e dos 

recursos hídricos (GANEM, 2012). A partir daquele momento, diversos eventos mundiais 

foram promovidos pela ONU e UNESCO, de modo a estimular os países a adotarem a EA 

para o desenvolvimento sustentável e lidarem com as problemáticas ambientais. Dentre 

eles, destacamos a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, Educação 

e Consciência para a Sustentabilidade, em 1997, na Grécia; a Conferência de Johannesburg 

que recebeu a denominação de Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 

conhecida também como RIO+10, em 2002, na África do Sul e a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada novamente no Rio de Janeiro, 

conhecida por RIO+20.

O resultado oficial da RIO+20 foi a elaboração do documento intitulado “O Futuro que 

Queremos”, sendo este um pacto formal acordado pelos Chefes de Estado e Governo dos 

países partícipes que, sobre a educação, insistem nos princípios para o desenvolvimento 

sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável é dado como uma construção a 

partir de três categorias interdependentes: desenvolvimento econômico, desenvolvimento 

social e proteção ambiental, nos âmbitos local, nacional, regional e global (ONU, 2002). 

Contudo, ficou evidente que a estrutura do modelo de produção não seria afetada e que o 

desenvolvimento baseado no consumo seria mantido apenas com a evolução das 

denominadas “tecnologias limpas” e com a conscientização dos consumidores. 

(LAYRARGUES, 1997).
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2.3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

De acordo com Dias (2000), a EA no Brasil emerge antes de sua institucionalização 

formal, através de pesquisas acadêmicas e de movimentos conservacionistas dos recursos 

naturais. Ressalta-se, entretanto, que sua inauguração na política pública se deu somente 

em 1981, na Política Nacional do Meio Ambiente. Exemplo disto foi a fundação da 

Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, em 1970, sendo a precursora dos 

movimentos ambientalistas no país.

Durante a vigência da ditadura civil-militar (1964/1985), na década de 1970, por 

pressões internacionais e organizações brasileiras, o debate ambiental se mostrou um 

obstáculo ao projeto desenvolvimentista que tinha como intuito o crescimento econômico, 

bélico e energético (DIAS, 2000) No entanto, é no cenário de redemocratização do país que 

eclode, com intensidade, os movimentos ambientalistas e, conjuntamente, a EA (seja no 

ambiente formal ou juntamente às instituições da sociedade civil). 

Muitos fatores contribuem para o crescente interesse pelas questões 
ambientais no Brasil: a expectativa de uma nova ordem internacional a partir 
do ecologismo; as relações cada vez mais explícitas entre a baixa qualidade 
de vida das populações do terceiro mundo e a degradação socioambiental; a 
imagem e o papel estratégico do Brasil no novo eixo de tensão criado entre o 
hemisfério norte e o sul após o fim da guerra fria; a devastação da Amazônia 
(maior reserva biológica do mundo); a autoconsciência da possibilidade de 
uma catástrofe global que não respeitaria ideologias, religiões, fronteiras ou 
distinções entre ricos e pobres. Todos esses fatores se relacionam formando 
uma espécie de medo global. (GRÜN,1996, p. 18-19)

A Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), buscando conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção 

ambiental ao regular a instalação e funcionamento de empreendimentos. A EA é dada no 

artigo 2º, inciso X da PNMA, o qual declara a necessidade do desenvolvimento da EA em 

todos os níveis de ensino com o objetivo de capacitar para a participação ativa da defesa do 

meio ambiente. A partir da PNMA, nova políticas públicas foram criadas com o intuito de 

responder aos anseios dos movimentos sociais e a crescente pressão externa pela proteção 

ambiental, conforme é demonstrado no quadro 2.1.

QUADRO 2.1: CRONOLOGIA DA CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL
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ANO EVENTO
1984 Criação do Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea)
1988 Inclusão da EA como direito de todos e dever do Estado no capítulo de meio 

ambiente da Constituição

1992 Criação dos Núcleos de Educação Ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e dos Centros de Educação Ambiental, 

pelo Ministério da Educação (MEC)

1994 Criação do Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea) pelo MEC e pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA)

1997 Elaboração dos Parâmetros Curriculares definidos pela Secretaria de Ensino 
Fundamental do MEC, nos quais o “meio ambiente” é incluído como tema 

transversal
1999 Aprovação da Política Nacional de Educação Ambiental Lei 9795
2001 Implementação do Programa Parâmetros em Ação: meio ambiente na escola, pelo 

MEC

2002 Regulamentação da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9795) pelo 
Decreto 4181.

2003 Criação do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental reunindo 
MEC e MMA.

Fonte: Carvalho (2008, p. 52-53)

A partir da Constituição Brasileira, promulgada em 1988, foi garantida a 

obrigatoriedade da EA e a conscientização ambiental no art. 225 do capitulo IV – Meio 

Ambiente, que discrimina que:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988, art. 225).

Outro passo fundamental para a inserção da EA no ambiente escolar foi a inserção 

do tema transversal “meio ambiente” nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ocorrido 

em 1997. E, com a disseminação das reflexões sobre as questões ambientais, juntamente, 

com esforços de educadores, ambientalistas e parlamentares, foi promulgada a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), em 2002, a qual fortaleceu a inserção da EA em 

todos os meios formais e não formais, como descrito no art. 2º, “a educação ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não-formal”. Em seus objetivos, há o enfoque na participação social na busca pela 

democracia e cidadania:

Art. 5º São objetivos fundamentais da educação ambiental:
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I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 
éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se 
a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 
cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis 
micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 
solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade (BRASIL, 
1999, art. 5º).

Particularmente, no estado do Rio de Janeiro ocorreu a institucionalização da EA por 

meio da Política Estadual de Educação Ambiental (PEEA-RJ) e o Programa Estadual de 

Educação Ambiental (ProEEA-RJ), através da Lei Estadual nº 3.325/99.

A política apresenta ênfase na formação crítica do cidadão e na participação popular 

por meio da democracia participativa, objetivando a fiscalização dos atos do poder público. 

Também, estabelece como um dos objetivos para a EA, no Estado do Rio de Janeiro, o “(...) 

incentivo à participação comunitária, ativa, permanente e responsável, na preservação do 

equilíbrio do meio ambiente, entendendo a defesa da qualidade ambiental como um valor 

inseparável do exercício da cidadania” (RIO DE JANEIRO, 1999, art. 4º). Assim, são 

revelados os princípios básicos da EA, dentre os quais se destacam: “(...) o enfoque 

humanista, holístico, democrático e participativo; vinculação entre a ética, a educação, o 

trabalho, a democracia participativa e as práticas sociais; e a participação da comunidade” 

(RIO DE JANEIRO, 1999, art. 5º). 

O ProEEA-RJ tem como principais objetivos:

- Ampliar e garantir a participação popular no processo de gestão ambiental 
pública e possibilitar a descentralização e o compartilhamento de 
responsabilidades entre os entes federados, o que se estabelece por meio do 
fortalecimento dos espaços públicos de participação e da qualificação de 
membros do poder público e da sociedade para atuação nestes espaços. (...)
- Ampliar a gestão ambiental pública por meio da participação popular, do 
compartilhamento de responsabilidades e comprometimento entre os entes 
federativos, de forma a apoiar o fortalecimento do SISNAMA; 
- Incentivar a participação comunitária no reconhecimento dos seus direitos, 
condição determinante para a garantia de uma relação sustentável nas 
relações entre sociedade e natureza, entendendo-se a defesa do bem viver 
como um valor inseparável do exercício ativo da cidadania; 
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- Sensibilizar, mobilizar, organizar e formar sujeitos para a participação na 
gestão ambiental, em especial, na gestão ambiental pública (RIO DE 
JANEIRO, 1999)

A partir da análise do caminho legal percorrido para se construir políticas públicas 

com vista a promover a EA no Brasil, são observadas as lutas de educadores e 

ambientalistas para garantir a cidadania socioambiental que seja condizente com os anseios 

da população, por um ambiente saudável e por direitos iguais para todos. Porém, os textos 

legais não garantem tais direitos e cabe ao povo lutar para que se cumpra o prometido. 

Assim, desvencilhar-se das formas de alienação do sistema é fundamental para que os 

consensos não sejam a regra e que as contradições e lutas de classe sejam postas nas 

discussões.

Após este panorama da institucionalização da EA no Brasil, cabe apresentar as 

diferentes vertentes de EA surgidas e desenvolvidas nos espaços escolares e nos diversos 

espaços públicos e privados na sociedade civil.

2.4 AS MACROTENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Desde o primeiro momento em que a expressão “educação ambiental” foi cunhada 

na Conferência em Educação, na Universidade do Keele, em 1965, até o momento da 

presente pesquisa, diversas abordagens foram adotadas em busca da conscientização e 

formação dos cidadãos, fundamentadas nas teorias educacionais criadas ao decorrer da 

história. A multiplicidade de percepções é fonte de variadas práticas e concepções que 

estruturam uma diversidade dentro da EA que, ao público leigo, mostra-se homogênea e 

não distinguível.

Layrargues e Lima (2014) identificam a EA como um Campo Social4, baseados na 

teoria de Bourdieu, uma vez que é composta por atores e instituições diversos, mas que 

compartilham um núcleo de valores e normas comuns. “Contudo, tais atores também se 

diferenciam em suas concepções sobre a questão ambiental e nas propostas políticas, 

pedagógicas e epistemológicas que defendem para abordar os problemas ambientais” 

(LAYRARGUES, LIMA, 2014, p. 25).

4Segundo Bourdieu (2004), Campo é um microcosmo social dotado de certa autonomia, com leis e 
regras específicas, ao mesmo tempo é influenciado e está relacionado a um espaço social mais 
amplo. De acordo com o autor, o campo também pressupõe confronto, tomada de posição, luta, 
tensão, poder, já que todo campo “é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou 
transformar esse campo de forças” (BOURDIEU, 2004, p. 22-23), em que os agentes que o integram 
buscam manter ou alcançar determinadas posições. 
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Carvalho (1992) contrasta duas tendências do campo: uma conformista e 

normatizadora dos comportamentos – na qual não se pretende intervir nas condições 

determinantes do mundo social, e outra que pressupõe a ação política (cidadania e gestão 

democrática) que objetiva a transformação da realidade no sentido de suas intenções 

alcançarem as esferas estruturantes da sociedade.

A tendência conservacionista é parte do momento inicial do campo que vislumbrava 

a sensibilização da população para os aspectos ambientais. É alicerçada na ciência 

ecológica, pois ia de encontro as percepções da época sobre os motivos da degradação 

ambiental. Tal movimento busca harmonizar os processos desenvolvimentistas com a 

proteção ambiental através da difusão de conhecimentos (basicamente ecológicos) e 

utilização dos produtos tecnológicos desenvolvidos. Somado a isto, o cenário político na 

época, a ditadura civil-militar, como já discutido, dificultou a inserção de outros aspectos a 

EA, como os aspectos sociais, políticos e culturais. Assim, o sistema político-econômico 

“escolheu” os discursos conservacionistas por sua funcionalidade no contexto histórico 

existente (LIMA, 2011).

Deste modo, as decisões políticas são traduzidas em questões exclusivamente 

técnicas, colocando em segundo plano as contradições sociais, diminuindo os controles 

democráticos (LOUREIRO, 2007), conduzindo a uma individualização das ações de 

mudança no ambiente e provocando um dualismo entre homem-natureza e cidade-campo 

(LOUREIRO, 2009). Ademais, práticas escolares que objetivam tão somente a coleta 

seletiva, reutilização de materiais e economia de energia, desconsiderando a complexidade 

das relações sociais, são amplamente desenvolvidas, o qual esvazia o conteúdo político 

necessário para se entender a abrangente crise societária atual.

Voltando à classificação dada por Layrargues e Lima (2014), uma vertente derivada 

da EA conservacionista, a EA pragmática emergiu com o objetivo de ajustar o discurso ao 

contexto neoliberal, o Estado mínimo, ajustado ao sistema capitalista. Para tanto, ressalta as 

mudanças comportamentais e tecnológicas como solução para os embates entre 

conservação e exploração da natureza. Pautada inicialmente nas correntes da Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável e para o Consumo Sustentável, trata-se de uma 

expressão do ambientalismo de resultados e ecologismo de mercado, pertencentes a 

política neoliberal instituída no governo Collor de Mello nos anos 1990.

Apesar da possibilidade da EA pragmática tornar-se crítica e politizada, os discursos 

tenderão para um viés pragmático, agindo como um mecanismo de compensação para 
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corrigir as “imperfeições” do sistema produtivo, baseado no consumismo, na obsolescência 

planejada e na descartabilidade dos bens de consumo (LAYRARGUES, 2002).

O caráter pragmático traz duas características complementares: primeiro, a 
ausência de reflexão que permita a compreensão contextual e articulada das 
causas e consequências dos problemas ambientais. Essa ausência de 
reflexão deriva da crença na neutralidade da ciência e resulta em uma 
percepção superficial e despolitizada das relações sociais e de suas 
interações com o ambiente; segundo, a busca desenfreada por ações 
factíveis que tragam resultados orientados a um futuro sustentável, embora 
dentro de um limite que não ultrapasse as fronteiras do realismo político, do 
economicamente viável, da conservação do status quo, que na Educação 
Ambiental se enquadra na perspectiva da “atividade-fim” (LAYRARGUES e 
LIMA, 2014, p.32)

As macrotendências conservacionista e pragmática representam uma mesma 

vertente de pensamento que enfatizam a mudança comportamental e a individualização, 

porém em contextos diferentes.  A macrotendência pragmática apresenta-se como um 

ajustamento das mudanças econômicas, sociais, políticas e tecnológicas, porém omitindo os 

processos de desigualdade e injustiças sociais.

Notadamente, a macrotendência crítica vem contrapor a linha conservadora, 

politizando e contextualizando o debate ambiental com a problematização das contradições 

dos modelos de desenvolvimento. “Aglutina as correntes da Educação Ambiental Popular, 

Emancipatória, Transformadora e no Processo de Gestão Ambiental buscando o 

enfrentamento político das desigualdades e da injustiça socioambiental” (LAYRARGUES, 

LIMA, 2014, p. 33).

Na lógica de tal fundamentação política da educação, a EA-Crítica demonstra ser um 

importante instrumento para romper com a hegemonia do atual cenário educacional 

possuidor de um teor acrítico, desvinculado do contexto social e neutro nos embates sociais. 

Bomfim e Piccolo (2009) identificam a Educação Ambiental como “Crítica” aquela que 

mantém, em seu discurso, o conteúdo político-ideológico necessário para se questionar a 

intricada rede de interesses no qual a sociedade se origina. A EA-Crítica centra-se em ideais 

democráticos e emancipatórios para superar os princípios excludentes e exploratórios 

intrínsecos a lógica do capital. 

Seria muito importante que EA alcançasse grau máximo em sua crítica [...], e 
saísse do patamar da higienização e culpabilização simplista de todos os 
indivíduos para: [...] questionar o incentivo consumista da sociedade 
capitalista (em vez de colocar como ponto de chegada a reciclagem do lixo e 
a mitigação dos resíduos); [...] apontar os principais responsáveis pela 
degradação ambiental; [...] mostrar que o aumento no nível de consciência da 
crise ambiental proporcionalmente não a diminuiu; [...] lembrar que, embora 
democratizada a responsabilidade, a experimentação das mazelas advindas 
da destruição da natureza não é [...] igualitária, pois os pobres a sentem mais; 
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[...] mostrar até que a destruição da natureza não ameaça o “sistema do 
capital” [...] porque exatamente a escassez dos recursos que possibilita a 
realização de bons negócios [...] (BOMFIM e PICCOLO, 2011, p.192-193).

Romper com paradigmas impostos pela lógica do capital num mundo globalizado 

requer uma visão crítica e uma atuação político-social em seu meio, considerando a 

comunidade no qual se insere com suas peculiaridades. Aqui o conceito de cidadania é 

dado como liberdade de atuação democrática e busca de direitos reais. 

No viés crítico da EA, nos pautamos na visão materialista da história, na qual a 

tradição dialética histórico-crítica, inaugurada por Marx, tem uma contribuição que não pode 

ser desprezada (LOUREIRO, 2007), dado que a análise marxiana enriquece a postura 

crítica em relação ao meio ambiente. Se o ser humano é parte de um contexto social, 

marcado por classes, criticar o modelo gerador de desigualdades é fundamental e 

imprescindível, assim, justifica-se a utilização da visão materialista da história (LÖWY, 

2005).

Ao considerar o pensamento marxista nota-se que este renovou a dialética, já 

mencionadas por Heráclito na Grécia Antiga quando afirmava que as coisas estão em 

contínuo movimento e este movimento se dá por meio do contrário, compreendendo-a como 

processos reais de vida. Com isso, “[...] não é a consciência que determina a vida, mas sim 

a vida que determina a consciência” (MARX e ENGLES, 1980, p. 26). Significa dizer que os 

homens são produtores de sua própria existência, podendo definir e transformar o seu 

pensamento e os produtos do pensamento. Os mesmos autores (1980) refutavam a 

supremacia de uma classe sobre a outra, resultante da defesa de interesses particulares, 

desconsiderando os interesses que dizem respeito ao coletivo. Formularam críticas severas 

à classe burguesa dona dos meios de produção e detentores de capital, que exerciam forte 

exploração sobre a classe trabalhadora com a intensificação contínua da divisão de 

trabalho, podendo isolar e desintegrar os trabalhadores (MARX e ENGELS,1980).

A análise da questão ambiental e da EA, a partir de uma perspectiva marxista, 

abandona a visão romântica de escola e adota uma visão dialética das relações 

socioeconômicas que se refletem na escola. Ao reconhecer que não há “naturalidade” nas 

concepções e posturas reproduzidas pela escola, a visão materialista aponta para uma 

transformação das relações homem-natureza, na qual a humanidade não é vista 

genericamente, dado que se divide em classes e é a atuação coletiva dos indivíduos que 

transforma sua condição dentro da sociedade (LOUREIRO, 2003). 

A categoria de EA empreendida na pesquisa se contrapõe à concepção de educação 

que apenas reproduz a realidade, mantendo dominação imposta pelo sistema capitalista 
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dominante (GUIMARÃES, 2005). Ao conhecer a realidade, os indivíduos tornam-se capazes 

de modificá-la, sendo mais complexo do que apenas adaptar-se ao que está imposto 

(FREIRE, 1997). Deste modo, a EA deve ter caráter de resgate da cidadania plena e não 

somente o adestramento (treinamento) à vida, que é introduzido como forma de adequação 

dos indivíduos ao sistema social vigente. O adestramento é um processo que conduz à 

reprodução de conceitos ou habilidades técnicas, enquanto que a educação privilegia o 

aspecto de integração do conhecimento para a formação de uma visão crítica da realidade 

(BRUGGER, 1994).

Para a construção de uma EA-Crítica, é necessário “desestabilizar” o terreno do 

exercício da cidadania, instrumentalizando a sociedade (escolas, comunidades, movimentos 

sociais) para a participação política, de modo que “a autonomia, emancipação, participação, 

cidadania, justiça social não são metas a serem atingidas, mas meios que devem ser 

construídos em nosso cotidiano” (LAYRARGUES, 2000, sem paginação).

2.5 O MOVIMENTO JUSTIÇA AMBIENTAL E AS CONVERGÊNCIAS POSSÍVEIS (E 

NECESSÁRIAS) COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA

Neste tópico, destacamos, brevemente, a conceituação e construção histórica do 

movimento de justiça ambiental e as relações deste campo de estudo com a EA-Crítica. O 

surgimento deste movimento ambientalista é parte da história de luta de grupos 

comprometidos com o bem-estar social, principalmente da população de baixa renda, a 

partir de uma abordagem dos problemas vivenciados pela classe social mais desfavorecida 

de proteção frente à lógica do mercado. Na década de 80, nos Estados Unidos, em resposta 

as desigualdades, em relação à exposição aos impactos advindos da operação de indústrias 

no território, o movimento de justiça ambiental desponta objetivando a defesa dos interesses 

das populações que viviam nas periferias das metrópoles, sujeitas a contaminação por 

resíduos industriais. 

A inovação deste ambientalismo era a denúncia de que a degradação ambiental 

afetaria mais acentuadamente populações de menor renda e, especificamente, no EUA, 

país de origem do movimento, populações negras (ACSELRAD, 2004). De acordo com o 

autor, o termo justiça ambiental sugere a ideia de distribuição igualitária e de uma 

diferenciação qualitativa do meio ambiente de forma distinta a outras correntes do 

ambientalismo que promovem uma articulação discursiva em torno do meio ambiente e 

escassez.
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O termo “zonas de sacrifício”, cunhado pelo movimento, é explicado por Gould 

(2004) como sendo locais de instalação de empreendimentos potencialmente poluidores e 

que oferecem riscos à população do entorno, escolhidos de modo a reduzir os custos de 

construção, por serem locais que os preços do terreno são mais baratos e, 

consequentemente, local em que a maioria das populações de baixa renda vive. Assim, 

pobres e trabalhadores ficam concentrados em áreas com grande risco ambiental e baixos 

níveis de riqueza, aumentando o número de desempregados e subempregados da 

localidade. Sob estas condições, as comunidades pobres estão coagidas a aceitarem 

qualquer proposta de desenvolvimento econômico que prometa um aumento nos empregos 

locais. Contudo, não é a despreocupação das camadas populares com as questões 

ambientais que mais favorece tal ordenamento do território, mas sim a lógica das economias 

capitalistas. O mercado, sem a intervenção estatal e a fim de igualar as forças dos 

diferentes agentes sociais, irá distribuir os produtos em função da riqueza (GOULD, 2004) e 

externalizar os riscos e danos ambientais.

 No Brasil, o movimento de justiça ambiental tem sido reinterpretado e aumentado 

seu escopo ao não se limitar às questões de contaminação química ou de discriminação 

especificamente étnica – como o que deu início nos EUA. Em nosso país, o movimento tem 

integrado problemas pertinentes as injustiças sociais advindas dos meios de produção 

(ACSELRAD, HERCULANO e PÁDUA, 2004).

Segundo os autores:
A injustiça e discriminação, portanto, aparecem na apropriação elitista do 
território e dos recursos naturais, na concentração dos benefícios usufruídos 
do meio ambiente e na exposição desigual da população à poluição e aos 
custos ambientais do desenvolvimento [...]. O desprezo pelo espaço comum e 
pelo meio ambiente se confunde com o desprezo pelas pessoas e 
comunidades. Os vazamentos e acidentes na indústria petrolífera e química, 
a morte nos rios, lagos e baías, as doenças e mortes causadas pelos 
agrotóxicos e outros poluentes, a expulsão de comunidades tradicionais pela 
destruição dos seus locais de vida e trabalho, tudo isso, e muito mais, 
configura uma situação constante de injustiça socioambiental no Brasil 
(ACSELRAD, HERCULANO e PÁDUA, 2004, p.10)

Como na maioria dos países emergentes, no modelo de desenvolvimento capitalista, 

o Estado brasileiro “afrouxa” as regras para atrair investimentos estrangeiros, numa 

desregulamentação crescente das leis ambientais. E as empresas pressionam por ainda 

mais desregulamentação sob a ameaça do deslocamento externo (saída da localidade), 

aproveitando-se da vulnerabilidade e dependência dos trabalhadores locais.

Por conseguinte, o “acúmulo material dos ricos dá-se através da expropriação 

ambiental dos pobres e os altos lucros das grandes empresas se mantêm às custas da 

miséria e da degradação ambiental dos espaços de vida e trabalho das populações 
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vulneráveis” (RIOS, 2011, p. 60). Justiça ambiental pode ser entendida como um conjunto 

de práticas organizadas de agentes sociais na condição de expropriados que defendem 

politicamente projetos societários anticapitalistas, estando pautadas por princípios, como:

- equidade na distribuição das conseqüências ambientais negativas, de forma 
que nenhum grupo social, étnico ou de classe, suporte uma parcela 
desproporciona destas conseqüências;
- equidade e no justo acesso aos bens ambientais do país;
- amplo acesso às informações relevantes sobre as atividades poluentes, tais 
como o uso dos recursos naturais e o descarte de seus rejeitos e localização 
das fontes de risco;
- fortalecimento e favorecimento da constituição de sujeitos coletivos de 
direitos, isto é, movimentos sociais, organizações populares etc capazes de 
influírem no processo de decisão de modelos alternativos de desenvolvimento 
(LOUREIRO e LAYRARGUES, 2013, p.64).

Com vista a buscar a proteção ambiental local, considerando a problemática 

socioambiental, as lutas sociais devem ocorrer de forma articulada de modo a “democratizar 

todas as decisões relativas à localização e às implicações ambientais e sanitárias das 

práticas produtivas e dos grandes projetos econômicos e de infraestrutura” (ACSELRAD, 

2004, p. 16) e não deslocar espacialmente as atividades poluidoras para outras 

comunidades menos articuladas. É indispensável a participação na organização e gestão do 

ambiente dos que são mais impactados pelos problemas ambientais, aqueles que sua rotina 

de vida está constantemente em contato com as consequências do desequilíbrio ambiental 

(REIGOTA, 2001), de modo a melhorar a sua qualidade de vida e, sobretudo, aprimorar sua 

qualidade de julgamento e discernimento.

Neste entendimento, a EA-Crítica pode contribuir para a formação política e coletiva 

dos sujeitos, com vista a ampliação do acesso às informações e o fortalecimento das 

organizações populares. Somente com uma intervenção e reestruturação política é possível 

alterar o funcionamento normal das estruturas capitalistas a partir da organização das 

comunidades e seu fortalecimento político, mobilizando recursos internos e externos para 

barrar a imposição de riscos ecológicos que venham a se instalar e para remediarem 

aqueles já instalados (GOULD, 2004).

A principal relação entre os dois campos se demonstra no entendimento mútuo da 

impossibilidade de se tratar a questão ambiental desvinculada dos fatores sociais, culturais, 

econômicos e políticos, historicamente construídos. Tal fato ocorre em decorrência da 

aproximação no modo como definem as causas da crise atual, estabelecem estratégias de 

luta social e defendem o projeto societário anticapitalista (ACSELRAD, MELLO e BEZERRA, 

2009; RIOS, 2011). De acordo com Rios (2011, p. 65) “torna-se impossível separar o 

problema ambiental (central na discussão da educação ambiental) das formas simultâneas 
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de opressão que seriam responsáveis por injustiças ambientais (objeto central do 

movimento da JA)”.

Com objetos tão próximos, as afinidades destes campos refletem os seus objetivos 

como movimento:
- Desconstrução da legitimidade de aspectos simbólicos do sistema de poder 
através
do entendimento de que suas ações não se apóiam em princípios 
consensuais de justiça e que, portanto, deixam de ser justificáveis;
- Desconstrução da crença de que determinados arranjos de poder são 
naturais e imutáveis, possibilitando a demanda por mudanças estruturais por 
parte da população;
- Construção de uma participação ativa dos cidadãos nos processos 
decisórios relativos ao uso dos bens ambientais através da identificação do 
indivíduo como sujeito coletivo (RIOS, 2011, p.65).

A região da Baixada Fluminense (BF) é reconhecida como zona de sacrifício e os 

impactos sociais e ambientais promovidos por empresas e indústrias são percebidas pelos 

alunos participantes da pesquisa. Assim buscou-se convergir a proposta de prática 

educativa ambiental, a partir do discurso crítico, com o movimento de justiça ambiental, 

alinhando os objetivos da pesquisa aos argumentos próprios deste campo de luta 

socioambiental. 

Adiante, na caracterização da BF e na percepção dos alunos sobre seu ambiente, 

será descrito, em detalhes, o contexto de conflitos ambientais e precariedades que 

caracterizam os bairros adjacentes à escola pesquisada, aos locais de moradia dos alunos 

que, em alguns de seus relatos, expuseram os impactos causados a partir da 

operacionalização de empresas e os prejuízos para a comunidade.
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3 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO LUTA CONTRA AS DESIGUALDADES E 
INJUSTIÇAS AMBIENTAIS A PARTIR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ó vida futura! nós te criaremos.

Carlos Drummond de Andrade 
(2001).

Neste capítulo, discutimos as concepções de cidadania e participação presentes no 

imaginário da sociedade, mas que carregam diferentes ideais, considerando o contexto 

histórico-político no qual foram construídos e a percepção social inerente às classes sociais. 

Também, discutimos o papel que a educação pode executar na formação de cidadãos 

plenos, detentores de conhecimentos sobre sua realidade e sobre as engrenagens sociais 

produtoras de desigualdades socioambientais. Os canais governamentais de participação 

social e das políticas públicas, no tocante às questões ambientais, são apresentados 

enfatizando-se os Conselhos de Meio Ambiente, principalmente, da esfera municipal - órgão 

governamental no qual ocorreu a visita dos alunos e embasou parte das discussões. 

Ao discutir a participação social e a cidadania no interior de um sistema democrático 

são encontradas controvérsias e limitações dadas pelas lutas de classes e de interesses. 

Tal discussão nos auxilia a compreender a questão da organização do poder, dos 

interesses, da conquista de espaços e da trama existente entre atores sociais, regras e 

movimentos que ocorrem no interior da sociedade como um todo e, em particular, nas 

instituições que a compõe. A solução para os problemas socioambientais não virá somente 

com o acúmulo de saberes, mas também de vontade política dos indivíduos. Vontade esta 

que necessita romper as barreiras impostas pelas assimetrias sociais de poder, 

principalmente, a partir da participação crítica.

Nesta linha de raciocínio, adentramos na questão do papel da educação na formação 

dos cidadãos. A clássica questão do por que e para que educar admite sempre várias 

respostas, tendo divergências no delineamento dos fins da educação. Não se trata de 
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privilegiar o indivíduo ou a sociedade, pois o homem concreto se efetiva a partir das 

múltiplas relações sociais que nem sempre são harmoniosas com a natureza e outros 

homens. Ao transformar o mundo social e natural, o homem transforma a si mesmo, sendo 

que o objetivo último da transformação é a supressão de suas carências, quaisquer que 

sejam (FERREIRA 1993). De acordo com a autora, a educação precisa empenhar-se em 

retirar do indivíduo a visão ingênua e profundamente negativa, uma vez que a pessoa 

ingênua é facilmente enganada pelos detentores do poder e acaba aceitando o discurso 

hegemônico criado pelo consenso. Ademais, por subestimar a importância do seu papel no 

jogo político da sociedade, o ingênuo abre mão de participar na solução de conflitos e das 

tensões sociais. Assim, não desenvolve a prática democrática necessária nas negociações 

dos conflitos, sufocando-se em sua insatisfação e descontentamento (FERREIRA, 1993).

No contexto socioambiental historicamente construído, a EA poderia revigorar a 

participação, fortalecendo a cidadania plena por meio de uma metodologia crítica e 

participativa dos indivíduos. Dentro desta possibilidade, a EA-Crítica já guarda em si a 

participação das pessoas, porém destacamos tal aspecto, ao denominarmos como EA 

Crítica-Participativa, devido ao enfoque na participação política dado no escopo da 

pesquisa, o qual contribui para nossa compreensão do que seja “crítico” e transformador da 

realidade.

Os fóruns de participação, criados para tratar questões socioambientais, são 

ambientes promissores para, não somente instruir os cidadãos, mas também analisar os 

conflitos de interesses nas esferas pública e privada, bem como o espaço dado à sociedade 

para buscar nestes locais soluções e transformações de sua realidade, ou ao menos, 

apontar novos caminhos para a luta por melhorias na qualidade de vida.

3.1 CONCEPÇÕES DE PARTICIPAÇÃO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA-

PARTICIPATIVA

A participação é a promoção da cidadania, a realização do sujeito histórico, o 

instrumento por excelência para a construção do sentido de responsabilidade e de 

pertencimento a um grupo, classe, comunidade e local (BAUMAN, 2000). Num certo sentido 

rousseauniano, a participação é o cerne do processo educativo, pois desenvolve a 

capacidade do indivíduo ser "senhor de si mesmo".

A partir da trajetória histórica, são cunhadas diversas definições de participação. 

Destarte, parte da origem da palavra, dada por Bordenave (1983, pág. 22): “de fato, a 

palavra participação vem de parte. Participação é fazer parte, tomar parte ou ter parte”. O 
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cidadão que integra o meio social deve tomar parte, atuando de maneira crítica frente aos 

debates e sendo agente do contínuo processo de moldagem da sociedade.

Ainda, de acordo com Bordenave (1995), são alguns “princípios” da participação: 

- a participação é uma necessidade até biológica do ser humano, uma vez 
que este só sobreviveu como espécie pelo desenvolvimento de sua 
capacidade de vida coletiva organizada em sociedades com graus distintos 
de complexidade; 
- a participação é um processo de desenvolvimento da consciência crítica e 
de aquisição de poder; 
- a participação leva à apropriação democrática do ambiente e de sua base 
natural; 
- participação é algo que se aprende e aperfeiçoa por meio de sua promoção; 
- a participação é facilitada com a organização e a criação de fluxos de 
comunicação; 
- a participação pode resolver conflitos, mas também pode gerá-los 
(BORDENAVE, 1995, p.12).

Sendo um processo social, a participação exige a interação entre os diferentes 

agentes sociais, tendo o intuito de definir os caminhos a serem percorridos pelo coletivo. 

Haja vista, as relações de poder existentes em tais interações sociais em função dos 

interesses, valores e percepções dos envolvidos, a participação é a promoção da cidadania, 

entendida como realização do “sujeito histórico” oprimido. Além da garantia de mecanismos 

objetivos (integração, associativismo, representação) e estratégicos para a participação 

social do indivíduo, Ammann (1977) defende a necessidade de condições subjetivas, como 

o nível de conscientização do grupo de acordo com requisitos psicossociais. Assim, a autora 

expõe três momentos em que se configuram estas condições subjetivas para a participação: 

a informação, a motivação e a educação para participar.

No primeiro momento, a população deve estar esclarecida sobre o porquê e os 

objetivos da participação, tendo autonomia para decidir sobre os instrumentos postos a sua 

disposição, podendo aceitar ou rejeitar tais propostas. Com as desigualdades sociais dadas 

pelo sistema vigente, as formas de participação são cooptadas com o intuito da manutenção 

deste sistema, no qual os “oprimidos” e menos favorecidos por políticas públicas são 

manipulados constantemente, de modo a acreditar num pertencimento e autonomia ilusória. 

No segundo, a motivação, ocorre no campo psicológico, provocando a identificação 

das razões que podem motivar o sujeito a participar. Ammann (1977) apresenta quatro 

motivos elementares: o de natureza biológica que estimula os indivíduos à produção e ao 

usufruto dos bens da sociedade; o de natureza ética que incentiva o contato e a associação 

com outras pessoas; o de natureza lógica que motiva a busca de informações sobre os 

mecanismos e as formas de participação e o de natureza amorosa, o qual estimula a 



30

projeção e a intervenção do sujeito em seu meio ambiente, facilitando a gestão da 

sociedade.

No terceiro momento, a educação para a cidadania, segundo Karl Mannhein, citado 

na obra de Safira Ammann (1977), a aprendizagem só se verifica à medida que, em nome 

de uma necessidade sentida, o sujeito responda por meio de um novo padrão de 

comportamento, baseado em ações do meio, ideias e habilidades. Neste ponto, apresenta-

se nosso desafio na prática educativa ambiental que empreendemos: instigar os alunos a 

participarem na sociedade a partir da aquisição de conhecimentos científicos e sociais com 

criticidade suficiente para evitar a mudança de comportamento conservadora.

Diversos estudiosos têm elaborado categorias de participação, cabe ressaltar, 

inicialmente, a categorização segundo a intensidade e grau de participação (FUNDACIÓN, 

2001), podendo ser uma participação política, isto é,  atividades que geram intervenções na 

tomada de decisão no Estado, configurando o controle dado pelo cidadão ao poder político; 

participação cidadã, na qual há intervenções de cada cidadão(ã) na esfera pública, em 

função dos interesses particulares de cada um(a) e participação social em organizações de 

caráter comunitário, o que resulta na defesa de seus interesses e na busca da gestão do 

seu próprio desenvolvimento. Gohn (2003) destaca três concepções de participação que nos 

auxiliam na compreensão de projetos de participação para a sociedade: a liberal, a 

revolucionária e a democrática radical. A liberal está baseada na concepção de participação 

como movimento espontâneo dos indivíduos, vistos como iguais, desconsiderando as 

diferenças de classe, gênero ou étnicas. Assim, entende-se que não há determinação da 

participação do indivíduo pelos interesses e posicionamentos dos diferentes agentes sociais. 

Tal linha de análise busca a promoção do fortalecimento da sociedade civil, 

entendendo-a como dimensão independente e não parte orgânica do Estado. Assim, é 

compreendida como conservadora ao não objetivar mudanças nas relações sociais, mas tão 

somente reformá-las de maneira a melhorar a qualidade da democracia representativa 

liberal-capitalista e aprimorar os canais de comunicação e de acesso à informação. Como 

consequência de tal posicionamento e da própria trajetória da cidadania no Brasil 

(CARVALHO, 2001), em geral, há um cidadão passivo que espera tudo do paternalismo de 

governo e sua institucionalidade, uma população que busca seus espaços de modo 

atomizado e desorganizado e uma educação formal que instrumentaliza para a intervenção 

técnica e não prepara para a vida coletiva. Contraponto a esta abordagem, a revolucionária 

entende a participação como um processo de organização popular na luta contra as 

relações de dominação e o modo como o poder está distribuído em uma sociedade de 
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classes, objetivando a substituição da democracia representativa pela democracia direta, 

sendo necessário a criação e a experimentação de estruturas coletivas paralelas. 

A democrática radical objetiva o fortalecimento da sociedade civil em favor de uma 

nova ordem social mais justa e igualitária, entretanto para tal, ao contrário da concepção 

revolucionária, não há centralidade nos partidos de massa, reconhecendo os movimentos 

sociais, sindicatos, organizações não governamentais e outras formas associativas. 

Também se opõe a visão conservadora dada pela concepção liberal, reconhecendo os 

cidadãos como integrantes de uma classe e que se definem por outras relações (gênero, 

etnia, orientação sexual, grupo etário, entre outras). 

Os mecanismos de participação aumentaram nos últimos anos, mas ainda não são 

apropriados pelos cidadãos. Apesar de terem se democratizado, os mecanismos são mal 

aproveitados pela população, como no caso das audiências públicas. Em geral, a população 

usa a disponibilidade dos mecanismos de forma contraditória, a partir de uma visão 

imediatista, mas o aproveitamento é muito limitado, até porque a grande maioria da 

população não tem conhecimento sobre os mecanismos existentes e como poderiam ser 

aproveitados para pressionar o governo (JACOBI, 2006).

Todavia, há de se questionar os meios de participação existentes que se tornam 

armadilhas, uma vez que normatizam e delimitam de antemão os espaços permitidos para 

tais fins. “A melhor maneira de liquidar a participação é oferece-la como dádiva” (DEMO, 

1999, p.26). O que a cidadania liberal oferece é uma participação dos indivíduos desde que 

não ultrapasse as fronteiras da ordem estabelecida. Assim, não há legitimidade e 

autenticidade numa participação que não altere os padrões de distribuição de poder, 

riqueza, conhecimento, informação e de acesso aos recursos naturais e tecnológicos 

(LOUREIRO, 2007). A participação e o controle social na gestão ambiental dependem da 

superação das assimetrias sociais, “[...] a redução das desigualdades só pode ser fruto de 

um processo árduo de participação, que é conquista, em seu legítimo sentido de defesa de 

interesses contra interesses adversos” (DEMO, 1999, p. 23).

Adentrar tais espaços e questionar os mecanismos internos de manipulação social é 

uma forma de opor-se a ordem estabelecida e expandir o controle social autêntico, o qual a 

população possa ter maior poder de comando, direcionando as políticas públicas e gestão 

de seu ambiente e determinando as prioridades segundo suas necessidades. A participação 

como cerne do processo educativo desenvolve a capacidade de o indivíduo ser “senhor de 

si mesmo”, sendo, para isto, preciso libertar-se de certos condicionamentos políticos e 

econômicos (LOUREIRO, 2007).
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Analisando a perspectiva participativa na EA-Crítica, Oliveira e Guimarães (2012) 

categorizam as diferentes abordagens da participação no campo da educação ambiental. Os 

autores descrevem a divisão dos enfoques em dois grupos distintos: um com enfoque 

conservador em relação ao papel do cidadão ao que está posto pela ideologia hegemônica 

neoliberal e outro com perspectiva contra-hegêmonica, crítico e reflexivo sobre as 

potencialidades de mudanças socioambientais, relevando os aspectos políticos. Na 

tendência conservadora, apresenta-se:

 Concepção homogeneizadora: a partir de uma lógica neoliberal de participação, busca 

a reunião de todos em prol de algo, um interesse comum, que a todos uniformiza, 

como uma incubadora de consensos absolutos que silencia conflitos, subtraindo 

desigualdades, individualizada e amorfa;

 Concepção executora: apresenta a participação consentida, legitimando a lógica de 

acumulação do capital, domesticando tal participação popular através de políticas 

restritivas;

 Concepção individualista: independentemente do que esteja sendo reforçado e/ou da 

necessidade do coletivo, cada pessoa participa como cumprimento de mais uma 

atividade na sociedade;

 Concepção representativa: parte da escolha de um representante que decide os 

rumos da sociedade, mesmo que os processos decisórios perpetuem assimetrias e 

inibam a instauração de padrões contra hegemônicos de participação capazes de 

neutralizar as relações clientelísticas entre atores com recursos desiguais de poder.

Deste modo, cabe investigar e avaliar as formas de participação, a fim de evitar a 

cooptação dada pelo sistema político-econômico vigente e que aponte para a real formação 

de sujeitos políticos e na superação das condições de desigualdade. Para tanto, há de se 

atentar para os riscos, obstáculos e desafios da participação. Entre os riscos, Demo (1999) 

cita que os processos participativos são paliativos - pois, geralmente, não abrangem os 

aspectos fundamentais da comunidade, efêmeros - dado que sem capacidade de auto-

sustentação que, geralmente, coincidem com a presença de certas lideranças, demorados – 

porque alteram comportamentos e a cultura, sendo esta uma tarefa de longa maturação, um 

processo, um fenômeno marcado pela profundidade e/ou suspeitos diante da captura do 

Estado, na tentativa de usar os movimentos participativos para fins legitimadores da ordem 

dominante.

Ações participativas críticas - políticas, emancipatórias, transformadoras – formam-se 

a partir de procedimentos democráticos, transparentes que considerem a participação como 

um processo constante, retirando o tom vago e inadequado da prática cidadã. Deste modo, 
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há um constante repensar dialogicamente e agir dialeticamente sobre/na realidade social, 

mobilizando e organizando os sujeitos sociais para buscar justiça e transformação social, 

entendendo que participação eficaz traz problemas (OLIVEIRA e GUIMARÃES, 2012). 

Deixemos claro que participar não significa apenas “o quanto” se toma parte, mas “como” se 

toma parte em uma intervenção consciente, crítica e reflexiva baseada nas decisões de 

cada um sobre situações que dizem respeito a si e à comunidade. A população precisa 

mostrar que indivíduos ou grupos são capazes, em um dado momento, de se 

organizarem/mobilizarem para alcançarem seus objetivos sociais. Um processo que seja 

capaz de impedir a legitimação de ações estatais impostas ou contrárias à melhoria da 

qualidade de vida e a outros interesses da população.

A EA Crítica-Participativa, aqui defendida, pode contribuir para a estabilização de 

dois eixos basilares de uma sustentabilidade plural e emancipatória: a democratização da 

sociedade e a democratização do Estado. A primeira, pressupõe o fortalecimento das 

organizações sociais e comunitárias, a redistribuição dos recursos sociais e de informação, 

a elevação dos níveis de qualidade de vida e de educação e a capacitação para participar 

na tomada de decisões de interesse público. A segunda, por usa vez, implica na ampliação 

e no fortalecimento dos meios de participação dos cidadãos e das organizações sociais em 

relação à elaboração, implementação e ao monitoramento das políticas públicas e dos 

códigos jurídicos, bem como na incorporação do conceito de responsabilidade política na 

atividade pública e na reestruturação dos partidos políticos e processos eleitorais 

(GUIMARÂES, 1995). O caminho para a mudança social e ambiental pode não ser tão claro, 

porém certamente passará pela Crítica (o conhecimento de causa) - passo inicial para 

reverter a situação, e pela participação (início da ação) da sociedade, exatamente nos 

espaços de tomada de decisão política. 

3.2 CONCEPÇÕES DE CIDADANIA À QUALIFICAÇÃO DA EA CRÍTICA-PARTICIPATIVA

A cidadania é determinada historicamente, perfazendo os contextos sociais que lhe 

dão determinações variadas. Neste tópico, são investigados os diversos conceitos de 

cidadania e as relações do acesso a um ambiente saudável com a construção da cidadania 

que queremos, de modo que os cidadãos integrem de modo construtivo a gestão de seu 

espaço, tendo consciência das possibilidades de seu fazer na sociedade.

A tendência à universalização da cidadania caracteriza-se na Modernidade como a 

ideia de direitos individuais ou civis, como o direito à liberdade de pensamento e de 

expressão, pautados no paradigma do jusnaturalismo – Direito Natural, para o qual tais 

direitos tinham o caráter de atemporalidade e imutabilidade (COUTINHO, 1997). Apesar do 
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sentido revolucionário, esta noção se mostra equivocada e restrita pela sua ahistoricidade e 

estrutura de classes da sociedade. “Os direitos não são dados, mas conquistados; a 

garantia formal e legal não implica que a igualdade seja praticada; e o que foi entendido 

como válido hoje poderá não mais o ser e vice-versa” (LOUREIRO, 2011, pág. 77)

Uma importante ruptura no campo conceitual foi dada pela contribuição de Marshall 

(1967), a partir de seu famoso ensaio sobre “Cidadania e classe social", considerando a 

dimensão histórica, processual, do conceito e da prática da cidadania na modernidade. O 

autor definiu três níveis de direitos de cidadania: direitos civis e políticos (de primeira 

geração) e direitos sociais (de segunda geração). Os direitos civis, surgidos no século XVIII, 

são os que garantem a autonomia do indivíduo ante o Estado, os direitos políticos, obtido no 

século XIX, referem-se à liberdade de associação, organização política e eleitoral e os 

diretos sociais, conquistados no século XX a partir das lutas de classes, vinculados aos 

direitos ao trabalho, à educação, à saúde, à aposentadoria e ao sistema previdenciário 

(MARSHALL, 1967). Porém, tais direitos não são evidenciados cronologicamente, uma vez 

que ocorrem avanços e retrocessos, sobretudo em relação aos direitos sociais (LOUREIRO, 

2011). Exemplo disto está na história do Brasil, na qual os direitos sociais foram 

formalmente concedidos antes mesmo de alguns diretos políticos e civis, devido a uma 

política assistencialista, além da não obtenção de fato a estes direitos garantidos 

legalmente.

Outra crítica às interpretações marshalianas, é em relação às interpretações que 

reduzem a luta de classes a uma fase do processo de aquisição da cidadania. A cidadania 

plena seria criada a partir do atendimento progressivo das reivindicações dos indivíduos. 

Porém, o simples reconhecimento jurídico, político e social não garante a efetivação dos 

direitos, visto que o sistema capitalista pode funcionar afirmando a igualdade, mas continua 

valorizando a discriminação, sem que haja lei que consiga impedi-lo.

A cidadania vai além de direitos e deveres, para Coutinho (1997, pág. 146):

[...] cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso 
de uma democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos 
bens socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de 
realização humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente 
determinado.

Coutinho (1997) argumenta que há uma profunda articulação entre cidadania e 

democracia, sobretudo em sua acepção propriamente moderna e esclarece que democracia 

é sinônimo de soberania popular. Baseado no pensamento rousseauniano, o autor concebe 

democracia como sendo a construção coletiva do espaço público, como a plena participação 
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consciente de todos na gestação e no controle da esfera política definida como a mais 

exitosa tentativa até hoje inventada de superar a alienação na esfera política, sendo 

necessário o rompimento das formas de alienação. Não há cidadania plena (ou, o que é o 

mesmo, não há democracia), enquanto houver sociedade de classes.

Outro impeditivo para a cidadania plena reside no controle interposto pelo Estado, 

sobretudo a partir da educação, pois é ele quem define os condicionantes do exercício da 

cidadania, sendo o cidadão uma criação do Estado e moldado segundo seus interesses 

(DALLAN,1984).

Ferreira (1993) enumera como pressupostos de cidadania:

“a) ontologicamente, ela não é um “em-si”, pois tem por fim a identidade 
social dos indivíduos na relação com um determinado Estado;
b) seu determinante histórico-social é a existência da sociedade de classes e 
do Estado; como categoria histórica, a cidadania é dinâmica, refletindo, 
portanto, as condições econômicas, políticas e sociais da sociedade na qual 
foi forjada;
c) no interior das relações sociais, a cidadania pertence á ordem simbólica, 
representando realidade e disponibilidade, valores e significações 
socialmente estabelecidos; serve, assim, de mediação entre os indivíduos e o 
Estado” (FERREIRA, 1993, p.21)

Apesar da cidadania - civil, política e social, ser um ideal a alcançar, ela não garante 

as condições de justiça socioambiental e, embora possa estar descrita na Constituição, 

pode não se concretizar nas relações sociais e institucionais. Em nossa sociedade, apesar 

de todo o arranjo burocrático e jurídico, ainda verifica-se a falta de direitos fundamentais a 

grande parcela da população, como o acesso ao que é socialmente produzido (bens de uso, 

conhecimentos, tecnologia etc.), a base natural vital, possibilitando uma vida digna, 

sustentável e ambientalmente equilibrada (água, terra, ar etc.) e a condição efetiva de se 

organizar coletivamente, atuar na definição do próprio arranjo das instituições da sociedade 

que configuram formas econômicas específicas de se produzir, consumir, distribuir e 

legitimar culturas. Em relação à sociedade brasileira, Chauí (2009) aponta as contradições 

entre as classes sociais, a concessão e retirada da cidadania por parte das classes 

dominantes em relação aos dominados.

 É uma sociedade que conheceu a cidadania através de uma figura inédita: o 
senhor de escravos, senhor-cidadão, e que concebe a cidadania como 
privilégio de classe, fazendo-a ser uma concessão da classe dominante às 
demais classes sociais, podendo ser-lhes retirada quando os dominantes 
assim o decidirem. É uma sociedade na qual as diferenças e assimetrias 
sociais e pessoais são imediatamente transformadas em desigualdades, e 
estas, em relação de hierarquia, mando e obediência. Os indivíduos se 
distribuem imediatamente em superiores e inferiores, ainda que alguém 
superior numa relação possa tornar-se inferior em outras, dependendo dos 
códigos de hierarquização que regem as relações sociais e pessoais. Todas 
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as relações tomam a forma da dependência, da tutela, da concessão e do 
favor (CHAUÍ, 2009, p.59).

A cidadania vem sendo esvaziada pelas apropriações cooptantes, tornando-a 

sinônimo de alguns direitos e/ou do direito para alguns. Dentre as distorções dadas à 

prática-cidadã, temos a cidadania do/para o consumismo que atua para melhor servir a 

acumulação capitalista, “servindo para transformar o trabalhador em consumidor, estimular o 

consumo e neutralizar os trabalhadores enquanto sujeitos atuantes, tornando-os sujeitos 

que recebem" (MANZINI-COVRE, 1996, p.70).  Consequentemente, uma cidadania de não 

sujeitos, de seres passivos, de conformismo com a sociedade e de preocupação somente 

com o consumir. 

Sob a lógica da obsolescência programada, nenhum produto pode durar mais que o 

previsto, caso contrário, a economia entra em crise de superprodução, podendo checar a 

recessão com sérias implicações sociais. Assim, na sociedade de consumo, filha dileta do 

capitalismo, o consumo deve ser constante e exagerado para que atividades econômicas se 

sustentem - é a base do sistema capitalista. Como resultado, temos o excesso de produção 

e consumo, gerando quantidades extraordinárias de lixo e extrapolando a capacidade da 

natureza de metabolização. O foco dos discursos hegemônicos permanece em problemas 

como o lixo, em vez da lógica do consumismo, pois questionar tal lógica é difícil e caro para 

quem detém o poder, uma vez que o consumo alicerça o sistema político-econômico e 

alterar tal processo influência direta e indiretamente outros setores, como a produção, a 

geração de empregos e políticas econômicas já legitimadas na sociedade.

O cidadão-consumidor se limita a lutar pelo direito de consumir, não se organiza e 

nem se envolve com os problemas que escapam a sua percepção, uma vez que está 

escravizado pelas expectativas de consumo criada a partir da constante imposição 

midiática. Baudrillard (1975) aponta a função mitológica que o consumo vem exercendo, 

transformando-se na moral do mundo contemporâneo. “Tudo se banaliza, se vulgariza, não 

se conseguindo assim elevar o nível de consciência ou de sensibilidade das massas” 

(FERREIRA, 1993, p.25). Com a população entretida com o pouco que lhe é disponibilizado, 

vê-se um desinteresse por questões políticas.

Como consequências desta forma de controle social, imposta pelo capitalismo, 

temos o fim do espaço público, o empobrecimento da vida cívica e o enfraquecimento do 

espaço político, efeitos que se somam à cooptação dos canais governamentais de 

participação. Tal situação nos faz indagar a efetividade de transformação de sua realidade 

que os menos abastados dispõem.  A tentativa de organizar a sociedade seguindo a lógica 

de mercado dada pelo neoliberalismo, corrente de pensamento que se evidencia ao final do 
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século XX, caracteriza-se por tentar organizar a sociedade seguindo a lógica do mercado, 

isto é, todos são livres para fazerem e possuírem o que quiserem. No entanto, a liberdade 

está limitada pelo poder e pela economia. A luta que nos move é por uma autêntica 

cidadania de usufruto pleno, sem distinções de qualquer natureza, dos diversos direitos 

concernentes à vida, à liberdade e à felicidade. Uma cidadania plena e uma construção 

permanente que não é fornecida pelos governantes e que se constitui ao dar significado ao 

pertencimento do indivíduo a uma sociedade. 

A atual linha neoliberal, que define o cidadão, centra-se na figura do consumidor livre 

e racional, enfatizando a liberdade de escolha e os direitos individuais, além de se apoiar na 

concepção neoliberal. Tal concepção explicita que a garantia dos direitos sociais pelo 

Estado gera passividade e dependência dos marginalizados, incompetentes e preguiçosos, 

um ônus para o conjunto da sociedade. Assim, a competitividade e a liberdade individual de 

escolha racional no mercado são o caminho correto para a expressão cidadã (KYMLICKA e 

NORMAN, 1996). Porém, tal perspectiva ignora a ampliação das desigualdades, a baixa 

opção consciente dos indivíduos em sociedade alienante e situa, em um plano relativizado, 

as responsabilidades coletivas e limites impostos pelo ambiente (LOUREIRO, 2011).

De acordo com Bertaso (2002), o exercício da cidadania implica luta permanente 

contra o processo de dominação por exploração e por exclusão, na qual há uma lógica da 

acumulação: apropriação dos bens, apropriação das oportunidades de condições, a 

sonegação das expectativas sociais de convívio sustentável e a derrocada da ética de vida 

com dignidade. A resposta, além de ser mais política do que jurídica, é de solidariedade. 

Aqui, solidariedade é entendida como expressão de um agir político com responsabilidade 

social em que a cidadania deverá escolher o caminho da autonomia coletiva.

A educação, como direito social, tem grande parcela de responsabilidade com 

relação à cidadania e pode contribuir para efetivá-la, porém devemos evitar a reprodução do 

discurso de que “a educação é a solução”, típico do início do século XX (LOUREIRO, 2011). 

A educação tem uma posição considerável que não pode ser esquecida, pois na maioria das 

vezes o que temos é a reprodução e fortificação da lógica do capital. “A educação, 

ambiental ou não, é um dos mais nobres veículos de mudança na história a conquista de um 

direito inalienável do ser humano, mas não age isoladamente” (LOUREIRO, 2011), 

necessita de mudanças em toda a sociedade, no ser e no estar dos cidadãos e nas 

superestruturas sociais mantedoras de um sistema perverso de exploração e exclusão. 

A partir da EA-Crítica proposta, podemos estimular a participação crítica das pessoas 

e estas adquirirem forças para lutar por melhores condições de vida, mas as mudanças 
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drásticas do sistema político-econômico só serão alcançadas com movimentos conjuntos 

em diversos setores da sociedade na esfera política, econômica e cultural. O fortalecimento 

da consciência e das possibilidades dos cidadãos na gestão social e ambiental contribui no 

acirramento de forças e interesses difusos. Para a EA Crítica-Participativa deve-se buscar, 

ao menos, o equilíbrio destas forças ao dotar os cidadãos de conhecimentos científicos e 

políticos, bem como fomentar a visita/participação nos fóruns de gestão ambiental.

Com a tomada de consciência mundial em relação à degradação ambiental e às 

significações dadas do fato de vivermos em um planeta limitado fisicamente, surgiu a 

cidadania planetária ou ecocidadania a partir da incorporação ao conceito de cidadania da 

dimensão ambiental. Tal conceito é utilizado para expressar a inserção da ética ecológica e 

seus desdobramentos no cotidiano, possibilitando a tomada de consciência individual e 

coletiva das responsabilidades locais e globais, ampliando o sentimento de pertencimento à 

humanidade e a um planeta único (LOUREIRO, 2000).  

Neste viés, a EA-Crítica desponta como fomentadora da ecocidadania, indo além da 

sensibilização e instrumentalização técnica para participação política dos cidadãos, 

abarcando aspectos sociais e culturais de uma dada localidade e relacionando-os com 

problemáticas globais. Assim, auxilia a pensarmos e nos posicionarmos como parte de um 

todo, do coletivo e do global. A partir desta visão, os cidadãos podem participar criticamente 

da sociedade, posicionar-se politicamente, consciente de seus direitos.

Dentre os desafios para a consolidação de uma cidadania plena, apresenta-se “a 

capacidade de publicizar as instituições formais, de estabelecer práticas democráticas 

cotidianas, de promover uma escola capaz de levar o aluno a refletir criticamente sobre seu 

ambiente de vida e de consolidar uma cultura da “cidadania” (LOUREIRO, 2011, p. 79). Isto 

não se realiza plenamente se estivermos restritos ao espaço interno da escola, local que o 

que se diz e se faz não está conectado com a realidade vivida que, tradicionalmente, reduz 

a possibilidade educativa a uma perspectiva conteudista de transmissão de conhecimentos 

como uma finalidade em si.

Daí a necessidade de uma EA-Crítica que se realize para além da escola, pois é 

necessário assumir os órgãos de poder para lhes dar outros direcionamentos, não somente 

mudanças formais na legislação, mas também sobre a economia e a política (BOMFIM e 

PICCOLO, 2009). Como já mencionado, a EA-Crítica busca mudanças para além do 

comportamentalismo e conservadorismo. A proposta de EA Crítica-Participativa se direciona 

por este fundamento ao não focar somente no participar por participar, legitimar os fóruns de 



39

gestão ambiental institucionalizados, mas também se utilizar destes espaços para a 

promoção de uma crítica maior ao sistema e aos mecanismos de controle social legitimados.

É necessário refletir sobre os espaços políticos de tomada de decisão junto aos 

alunos, para além dos muros da escola, fazendo-os serem capazes de interligar os 

conteúdos disciplinares com os aspectos socioambientais de sua localidade. É desejável a 

criação, por nós educadores, de um ambiente educativo que propicie a oportunidade de 

vivenciar experiências construtivas de senso crítico, incentivando a ação cidadã na 

dimensão política, a participação individual e coletiva. As ações pedagógicas, principalmente 

aquelas voltadas para a temática ambiental, devem propor a criação e promover a ocupação 

de espaços possíveis, nos quais os princípios participativos possam se expressar na 

perspectiva construtivista de novos saberes e práticas que estimulem a organização coletiva 

e espaços colaborativos de ruptura da armadilha paradigmática (GUIMARÃES, 2007).

Mais adiante, discutimos espaços governamentais criados para a gestão ambiental 

que, assim como outros espaços sociais, apresentam a armadilha paradigmática de 

consenso e mantedora da lógica capitalista. Mas, que reconhecemos como um espaço 

propício para uma EA-Crítica que problematize a participação e os meios existentes para 

este fim, desvelando os intrínsecos mecanismos de silenciamento dos anseios da 

população. A participação crítica dos cidadãos é fundamental para o desvencilhamento das 

armadilhas postas pelo sistema hegemônico, principalmente, de maneira organizada e 

coletiva. Porém, o conformismo social é nítido nos tempos atuais, sendo uma das possíveis 

causas a bipolaridade participação/representação inerente à cidadania.

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E CANAIS DE PARTICIPAÇÃO 

Com um histórico de criação paternalista de cidadania no Brasil, foi apenas com o 

surgimento dos sindicatos e de outros tipos de organizações de trabalhadores, seguidos, 

posteriormente, pelos movimentos da chamada Ação Católica que despertaram e cresceram 

as lideranças no seio dos diferentes grupos sociais, destacando-se os meios operário, 

estudantil e universitário. Com o silenciamento dado pelo movimento político-militar entre 

1964 e 1985, coube aos incipientes movimentos ambientalistas levantar bandeiras de 

renovação, uma vez que um despertar da consciência ecológica no mundo serviu de 

respaldo, ainda que não intencional (CASTRO e CANHEDO JR., 2005). Este movimento se 

somou a outros já em curso e colaborou para a institucionalização de direitos, 

principalmente, após o fim do regime militar e com a formulação da Constituição de 1988. 

Assim, foram criadas instâncias de participação social como resposta do Estado às 

pressões exercidas por estes movimentos sociais e sindicais. Houve um crescimento em 
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várias formas de tomada de consciência, a partir de debates e discussões enriquecedoras 

que os movimentos sociais influíram profundamente nos rumos do país.

Hoje, pode-se falar que existem formas e espaços de participação da sociedade na 

gestão pública, mesmo que, como já dito, sendo manipulados pelos interesses de grupos 

privilegiados. Estes espaços se constituem por meio do exercício da política, a partir do 

diálogo e da negociação (ACSELRAD, 1993), no qual a população pode contornar seus 

problemas e lutar pelo exercício da democracia para além das práticas liberais. Assumindo a 

premissa de que é a partir da participação social, da tomada de responsabilidade da 

população e da gestão de seu espaço que podemos vislumbrar mudanças reais na 

sociedade no caminho da equidade ambiental5, é necessário que analisemos o papel dos 

canais de participação institucionalizados e a inserção da população nos espaços públicos 

de gestão do ambiente. 

Aqui, nos atemos aos canais de caráter municipal, especificamente aos conselhos 

municipais de meio ambiente, local que a pesquisa caminhou junto aos alunos participantes, 

ocorrendo as discussões e aprofundamento da questão da participação social nestes canais 

institucionais de exercício da cidadania. A participação da população na formulação, no 

controle e na decisão sobre as políticas públicas municipais, exige reverter uma tradição 

histórica de apropriação privada do espaço público pelas elites detentoras do poder 

econômico. Além da apropriação geradora de práticas clientelistas, autoritárias ou populistas 

que moldaram a relação da população com as prefeituras, tornando-as inacessíveis para a 

grande maioria (VILLAS BOAS, 1994).

A criação de espaços de discussão e mediação de interesses é fundamental para 

romper com a dominação pública dada por alguns setores sociais, dotados de privilégios 

mantidos por esta dominação, um ciclo que se retroalimenta num sistema capitalista. Porém, 

sem a participação consciente da população nestes espaços não há como romper com este 

ciclo, nem tampouco superar o sistema capitalista. Quanto mais apropriação do espaço 

público pela sociedade e mais pressões noutras esferas sociais, mais poderá o povo ganhar 

força e posição frente à hegemonia do capital, geradora de desigualdades sociais e 

injustiças ambientais. Neste sentido, mais do que um meio de legitimar as ações de 

governo, a participação social corrobora com um processo de radicalização da democracia, 

5 Nos valemos do conceito de equidade dado por Leff (2006). Segundo o autor, a equidade não pode 
ser definida em termos de um padrão homogêneo de bem-estar, da repartição do estoque de 
recursos disponíveis e da distribuição dos custos de contaminação do ambiente global. A equidade é 
a condição para desarticular os poderes dominantes que atuam sobre a autonomia dos povos, 
possibilitando a apropriação dos potenciais ecológicos de cada região mediados pelos valores 
culturais e pelos interesses sociais de cada comunidade.
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em que os conflitos são constitutivos de conquistas de novos direitos e equidade social 

(CHAUÍ, 2009). Para tanto, a população que sofre com as desigualdades socioambientais 

não pode contar com a vontade política do governo na criação e manutenção de canais de 

participação, mas buscar a inserção nestes espaços e a criação de novos dentro das 

“engrenagens estatais”, bem como na auto-organização a partir de problemas comuns aos 

cidadãos.

De acordo com Loureiro (2004), são exemplos de espaços públicos instituídos e 

voltados para a questão ambiental, a partir dos quais cabe a atuação educativa 

ambientalista: conselhos setoriais, temáticos ou de gestão de unidades territoriais; Agenda 

21 comunitária, local, regional, municipal, estadual e nacional; fóruns temáticos ou 

populares; comitês gestores de bacias hidrográficas e comissões paritárias. Para dar 

resposta as determinações legais foram instituídos, no município de Nova Iguaçu, os 

seguintes órgãos colegiados: o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Gestor 

Municipal do Parque Natural de Nova Iguaçu, o Conselho Gestor integrado das APA’s 

Tinguá, Jaceruba e Rio D’Ouro, o Conselho Gestor da Reserva do Tinguá, o Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Gandu, o Comitê da Bacia Hidrográfica da Bacia do Guanabara-

Oeste, o fórum de Secretários do Município da zona de amortecimento do REBIO Tinguá e o 

Gabinete da Dengue.

Dentre os citados, o Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (COMDEMA) é o órgão gestor da política ambiental no município com atribuições 

consultivas. O conselho deve ser consultado quando a atividade alterar o ambiente local. 

Também tem a função de atribuição deliberativa, de decisão sobre os temas e dos 

problemas ambientais apresentados. Cabe a este órgão colegiado a atribuição recursal, a 

qual o infrator poderá apresentar sua defesa sobre punições dadas pelo conselho dentro de 

sua competência. Assim, o COMDEMA auxilia o Poder Público Municipal em questões 

concernentes aos assuntos relacionados às atividades de preservação, conservação, 

recuperação e uso sustentável dos recursos naturais do município, com vista à melhoria da 

qualidade de vida local. 

A criação do COMDEMA foi dada pela Lei Municipal n° 2.868, de 03/12/1997, que 

também trouxe pontos importantes a partir da preocupação com o meio ambiente local, 

como o conceito de meio ambiente, a introdução da Educação Ambiental na Rede Municipal 

de Ensino e a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente. A mencionada lei municipal 

também trouxe como princípios fundamentais, dentre outros, a participação comunitária na 

defesa do meio ambiente, o planejamento e a fiscalização do uso de recursos naturais, além 

do controle, fiscalização e zoneamento das atividades potenciais ou efetivamente 
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poluidoras, proteção dos ecossistemas e a educação ambiental (art. 2º da Lei n° 2.868, de 

03/12/1997).

Com o reduzido envolvimento da sociedade na gestão pública, a criação destes 

canais institucionais de participação acaba por necessitar de forte determinação e vontade 

política do governo, de modo que fica a cargo dos governantes a construção de uma nova 

cultura política que possa trazer avanços concretos na consciência de cidadania e 

resultados para a melhoria da qualidade de vida da população. Mesmo em administrações 

democráticas e populares, ocorrem poucas iniciativas e investimentos no desenvolvimento e 

estímulo à organização popular e à participação nos debates políticos, de maneira a 

construir uma co-gestão, uma partilha real de poder. 
Num primeiro momento, a criação desses canais propicia a socialização das 
informações, permitindo a apropriação do funcionamento da máquina 
administrativa, seus limites e possibilidades, aos diferentes setores sociais 
que participam. [...] No entanto, a informação é apenas um instrumento para 
viabilizar a participação. É preciso dar um salto para que os canais se tornem 
espaços de formulação e deliberação de políticas. Por um lado, isso vai 
depender da capacidade de intervenção e proposição da própria sociedade, 
mas, por outro lado, também vai depender da abertura e disposição do 
governo (VILLAS BOAS, 1994, pg. 59).

Tal abertura do governo não deve ser simplesmente esperada pela população como 

algo que surja espontaneamente.  Todavia, segundo nosso posicionamento, a disposição do 

poder público para o debate pode se apresentar como reflexo às pressões populares nestes 

espaços políticos, a partir do aumento real da participação, de modo a convergir as políticas 

públicas com as demandas socioambientais. De acordo com Villas Boas (1994), a existência 

de canais para a participação popular questiona a hierarquia e o poder da máquina 

administrativa dos governos que, muitas vezes, o próprio governo tem que disputar os seus 

projetos frente aos interesses diversos em jogo.

É desejável, no processo de institucionalização de canais de participação, que a 

população apresente suas indagações e contribuições, sendo integrada desde seu início 

aos processos decisórios. Afinal de nada adianta a formulação de canais de participação 

que não estejam conectados a uma prática concreta, se não para preservar o 

corporativismo, o regionalismo e o clientelismo, típicos da esfera política municipal. Os 

inúmeros conselhos criados pelas leis orgânicas de muitos municípios que jamais tornaram-

se ativos são exemplos disto e ilustram a fragilidade da legislação, seja na temática 

ambiental ou noutra matéria. 

Tal fato demonstra que “a luta não se restringe em alcançar uma lei, a luta está em 

sua realização” (BOMFIM, 2013, p. 81). Em outro momento, a luta pode impedir o 

surgimento de uma lei reacionária, bem como a institucionalização dos canais e a 
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participação da população nos fóruns decisórios é parte de uma luta “maior”: assumir os 

órgãos de poder para lhes dar outros direcionamentos. Esta luta cabe à sociedade, 

principalmente, àqueles que mais sofrem com as desigualdades e injustiças ambientais, 

para não somente obter mudança formal na legislação, mas um novo enfoque sobre a 

economia e a política que:

(...) priorize a distribuição em relação à concentração de renda; não 
reivindique o “direito de poluir” para se desenvolver; busque justiça social 
imediatamente e não a vislumbre só para o futuro; redirecione o 
“desenvolvimento” tecnológico à diversificação e aos elementos que 
impactam menos à natureza; impeça de transformar a escassez da natureza 
em negócio; não permita que o direito natural de reprodução da vida pelos 
grupos humanos se dê exatamente pela depredação de seu ambiente 
((BOMFIM, PICCOLO, 2009, p.8) 

A criação de canais de participação não é suficiente para cumprir o objetivo de 

conscientização das pessoas com vistas a participarem e tomarem para si a 

responsabilidade intrínseca a prática da cidadania. Como esclarece Pontual (1994), deve 

haver uma intencionalidade educativa no conjunto das ações de governo, que promova uma 

Pedagogia da Participação e seja capaz de fazer com que a população se aproprie das 

formas de funcionamento da administração municipal e se envolva na formulação e nas 

decisões sobre as políticas públicas. A relação da população com o Estado, historicamente 

caracterizada pela cultura do privilégio, do favor, do jeitinho e, em alguns momentos, a 

repressão gera uma mentalidade que não se altera apenas com a criação de canais de 

participação popular. Deve vir acompanhada de ações educativas transformadoras de 

atitudes e valores que fomentem uma nova cultura política democrática (PONTUAL, 1994).

Em consonância, é na realização da EA Crítica-Participativa que buscamos 

incentivar a participação individual e coletiva, promovendo a ocupação destes espaços 

possíveis, nos quais se realize a construção de novos saberes e práticas que estimulam a 

organização coletiva de ruptura da armadilha paradigmática. “É levar a reflexão para uma 

ação coletiva, planejada e decidida em espaços coletivos de participação que proponha 

formas de intervir na realidade” (GUIMARÃES, 2003), para além dos muros da escola. Se é 

nestes espaços políticos que as decisões em relação aos assuntos de qualidade de vida, 

proteção ambiental, saneamento e saúde pública são tomadas, é preciso que se tenha o 

mínimo de conhecimento das políticas públicas e a legislação ambiental, a fim de que se 

possa acessar os mecanismos institucionais de maneira consciente e avançar no 

entendimento das estruturas sociais.

Reforçamos que a ação pedagógica do professor ou educador ambiental deve 

extrapolar a sala de aula e os conteúdos curriculares que, na maioria das vezes, engessam 
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o ensino e limitam a uma posição isenta da “crítica”. O debate em relação à questão 

ambiental excede a própria educação, exigindo que o professor saia do lugar comum 

(geralmente de higienização, reciclagem, de abordagem comportamentalista) e se aproprie 

de assuntos como Gestão Ambiental, Política Ambiental, Mídia, Direito Ambiental e 

Desenvolvimentismo (BOMFIM, 2013).

O caminho que leva à equidade e justiça ambiental não se evolui de maneira 

constante e retilínea. As políticas públicas, assim como a legislação, caminham com 

avanços e retrocessos a partir do julgo de cada grupo social envolvido na luta constante 

pela hegemonia (BOMFIM, 2013). Todavia, os complexos e desiguais avanços na 

consolidação de espaços públicos democráticos ocorrem pela superação das assimetrias de 

informação e afirmação de uma nova cultura de direitos (JACOBI, 2006). Tais avanços 

possibilitam e fortalecem a capacidade de crítica e interveniência dos setores de baixa renda 

no processo decisório. Porém, é necessário um processo pedagógico e informativo de base 

relacional, uma vez que não basta assegurar legalmente à população o direito de participar 

da gestão ambiental, estabelecendo-se conselhos, audiências públicas, fóruns, 

procedimentos e práticas. Haja vista que o desinteresse e a frequente apatia da população 

com relação à participação são generalizados, sendo resultado do pequeno 

desenvolvimento de sua cidadania e do descrédito dos políticos e das instituições (JACOBI, 

2006).

De acordo com Jacobi (2003), a postura de dependência e de desresponsabilização 

da população é reflexo da desinformação, da falta de consciência ambiental e de um déficit 

de práticas comunitárias baseadas na participação e no envolvimento dos cidadãos na 

gestão ambiental que se baseie na motivação e coparticipação na gestão local. 

Considerando que documentos nacionais e internacionais sobre EA destacam a participação 

como um dos seus pressupostos indissociáveis (LOUREIRO, 2003) e constatada a apatia 

política da população, propomos uma EA com enfoque na participação social. Uma EA que, 

preliminarmente, se depara com os desafios de resgatar e desenvolver valores e 

comportamentos (confiança, respeito mútuo, responsabilidade, compromisso, solidariedade 

e iniciativa), além de estimular uma visão global e crítica das questões ambientais e a 

promoção de um enfoque interdisciplinar que resgate e construa saberes (SORRENTINO, 

1998).

A partir das ponderações em relação à participação e cidadania, alcançamos que 

participar é algo intrínseco ao ser social e a construção da cidadania plena está diretamente 

relacionada com a participação dos sujeitos dentro das estruturas sociais. A EA não pode se 

encerrar na crítica, mas promover a participação transformadora da realidade nos espaços 
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possíveis para tal. Aqui, o enfoque dado aos espaços políticos de gestão ambiental revela 

que a institucionalização destes espaços traz consigo grande capacidade de cooptação e 

aspectos que desmotivam e desorganizam aqueles que apresentam intenções mais 

condizentes com os desejos sociais por melhores condições de vida.

A EA Crítica-Participativa vem ao encontro destas dificuldades impostas à 

participação e dá maior ação concreta aos discursos contra hegemônicos, pois evita o 

diletantismo e academicismo que, muitas vezes, são percebidos nos debates sobre a EA. 

Deste modo, pode haver uma contribuição em sentido duplo uma vez que a EA ajuda a 

participação social e tal participação colabora para qualificar e dar mais criticidade à EA.

4 CAMINHOS METODOLÓGICOS:  A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA A PARTIR DOS 
ALUNOS DA EJA NA REGIÃO DA BAIXADA FLUMINENSE

A nossa responsabilidade maior ao ensinar Ciência é 
procurar que nossos alunos e alunas se transformem, com o 
ensino que fazemos, em homens e mulheres mais críticos. 
Sonhamos que, com o nosso fazer educação, os estudantes 
possam tornar-se agentes de transformação - para melhor – 
do mundo em que vivemos. Áttico Chassot (2006)

A pesquisa foi, essencialmente, de cunho qualitativo, considerando aspectos 

quantitativos que se mostraram relevantes durante o processo. A intenção foi conciliar 

produção de conhecimento com ação educativa, no sentido de compreender a realidade 

estudada e propor a inserção nos debates públicos sobre questões ambientais locais. 

Considerando o enfoque participativo dado à EA-Crítica nesta pesquisa, optou-se pela 

pesquisa participante, enquadrada dentro das chamadas metodologias participativas em 

educação. Conforme Loureiro (2004) são objetivos norteadores das metodologias 

participativas:

Conduzir a ação educativa no sentido do crescente comprometimento com a 
democracia, o exercício da cidadania e melhoria da qualidade de vida, 
recolocada dentro de parâmetros compatíveis com a justiça social, a 
distribuição equitativa dos bens socialmente produzidos e com a consolidação 
de uma “ética da vida” que respeite as especificidades culturais e as 
identidades dos grupos sociais; Conduzir os problemas da educação de 
maneira integrada, em processo participativo das forças sociais locais, numa 
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perspectiva de educação permanente, a partir da formação de consciência 
crítica; Conduzir a ação educativa de modo a apoiar e estimular a 
manifestação de indivíduos e grupos na transmissão e recriação do 
patrimônio cultural; Vincular os processos educativos com outras práticas 
sociais, particularmente com as atividades econômicas e políticas 
(LOUREIRO, 2004, p.10).

De acordo com o objetivo central deste projeto, a metodologia adotada reafirmou o 

compromisso de encontrar no processo educativo a participação dos alunos perante a 

realidade descrita, considerando a importância da permanente interligação dos conteúdos 

abordados em sala de aula com os problemas sociais. Como sujeitos da pesquisa, foram 

valorizadas as suas experiências e suas relações com o meio ambiente, os reconhecendo 

como indutores no processo de aprendizagem, pois é a partir dos conhecimentos que 

possuem em relação a sua realidade e da investigação conjunta proposta que podemos 

construir novos entendimentos e consensos em relação a participação e ao ambiente na 

região da BF.

4.1 A PESQUISA PARTICIPANTE QUE ADOTAMOS

As metodologias participativas são as mais propícias ao fazer educativo ambiental, 

contribuindo no enfrentamento da crise socioambiental a partir da ativa participação dos 

sujeitos, aspecto intrínseco do fazer crítico da EA (LOUREIRO, 2004).

Em síntese, as metodologias participativas se originaram nas ações políticas e de 

pesquisas sociais inseridas no campo da teoria marxista em finais do século XIX, ampliadas 

no decorrer do século XX, no campo da educação, com as práticas de educação popular e o 

uso da pesquisa-ação e da pesquisa participante (ALVES-MAZZOTTI e 

GEWANDSZNADJER, 1998; THIOLLENT, 1986; MINAYO, 1996). Estas metodologias 

representam a tentativa de romper com a forma de pesquisa tradicionalmente realizada no 

campo das Ciências Sociais, no qual o pesquisador busca realizar seu trabalho sem alterar 

a realidade social (excetuando sua contribuição literária, que pouco têm-se demonstrado 

eficaz) e tem nos homens o seu objeto da investigação, ficando a serviço do próprio 

pesquisador ou grupo social a que pertence (DEMO, 2008). Assim, as contradições sociais e 

desigualdades não se alteram, sendo estudadas e pesquisadas para fins determinados que 

pouco colaboram na prática para uma transformação e rompimento dos paradigmas 

existentes.
A pesquisa que se orienta pelo paradigma dominante é, sobretudo [...] técnica 
de controle social, por meio do qual o conhecimento inocentemente neutro 
serve à manipulação dos dominados por parte dos que detêm as rédeas da 
sociedade [...] A ciência social que nega suas vinculações ideológicas ou com 
elas não se preocupa, as mascara e não tem condições de as controlar. Ao 
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rejeitar envolvimentos políticos, não só os mistifica, como sobretudo enreda-
se com a possibilidade sempre aberta de manipulação por parte dos 
poderosos (DEMO, 2008, p.56-57).

Ademais, não é possível conhecer um grupo apenas o observando de fora, em 

oposição ao objeto, desconsiderando o movimento interno e as trocas afetivas e 

espontâneas no grupo e a própria condição humana (TOZONI-REIS e TOZONI-REIS, 2004).

Em contraponto, a pesquisa participante assume uma compreensão dialética da 

história com uma clara intencionalidade política transformadora, na qual se opta por 

trabalhar junto às classes oprimidas e/ou que potencializem seus interesses e projetos 

(MORETTI e ADAMS, 2011). Sem desprezar a metodologia científica em nenhum momento 

no que diz respeito aos rigores metódicos, controle intersubjetivo, discutibilidade aberta e 

irrestrita, acrescenta-se o compromisso com mudanças concretas, em particular voltadas 

para os marginalizados (DEMO, 2008).

A participação ativa dos sujeitos é requerida na pesquisa participante para que os 

problemas (individuais e coletivos) e as possíveis soluções sejam identificados de forma 

conjunta (RICHARDSON, 2011). Deste modo, os indivíduos não são considerados objetos 

da pesquisa, mas sujeitos detentores de saber que, aliados ao saber cientifico, formam um 

novo e transformador conhecimento (BRANDÃO e BORGES, 2008). A visão do pesquisador 

e dos participantes são distintas, parciais e complementares e, nesta relação, cabe ao 

pesquisador uma leitura crítica do contexto no qual atua (MORETTI e ADAMS, 2011). O 

pesquisador assume um compromisso com os interesses do coletivo em estudo, sem 

neutralidade. Assim, “[...] mais do que conhecer para explicar, a pesquisa pretende 

compreender para servir” (BRANDÃO, 1999, p. 12).

Dentre as metodologias participativas, a pesquisa participante e a pesquisa-ação 

apresentam muitas semelhanças, o que gera uma confusão entre os termos (THIOLLENT, 

1986), porém podemos diferenciá-las segundo o nível de participação dos sujeitos.  De 

acordo com o autor, em alguns casos, na pesquisa participante o pesquisador estabelece 

relações comunicativas com os envolvidos na investigação, gerando uma metodologia de 

observação participante (THIOLLENT, 1986), ou seja, decisões e direções a serem tomadas 

durante a investigação podem ser realizadas unilateralmente pelo pesquisador. Como 

ocorreu em nossa pesquisa, por exemplo, que a escolha de qual fórum de participação 

política seria visitado foi dada pelo pesquisador, segundo os resultados do diagnóstico 

preliminar e as possibilidades reais no setor público para inserção dos alunos participantes.  

Desta forma, ficamos com a definição da pesquisa participante como metodologia 

que considera os sujeitos como parte do processo investigativo, detentores de 
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conhecimentos pertinentes e ativos durante o processo de construção de conhecimento. Tal 

metodologia é consonante com os objetivos da prática educativa ambiental que 

propusemos, isto é, de buscar contribuições para a criticidade e para o incentivo à 

participação que desejamos promover. Ressaltamos que a pesquisa buscou mais do que 

mudanças locais, mas a transformação dos participantes em direção a um maior 

envolvimento político nas questões socioambientais, de modo a revigorar a participação 

social e fortalecer a cidadania.

Na pesquisa participante sempre importa conhecer para formar pessoas 
populares motivadas a transformar os cenários sociais de suas próprias vidas 
e destinos, e não apenas para resolverem alguns problemas locais restritos e 
isolados, ainda que o propósito mais imediato da ação social associada à 
pesquisa participante seja o local específico (BRANDÃO e BORGES, 2008, p. 
56).

Consonante com a metodologia adotada, a EA-Crítica desenvolvida busca o 

empoderamento (empowerment)6 e encorajamento dos alunos participantes a partir do 

desenvolvimento da compreensão das causas sociais da degradação ambiental e 

desigualdades sociais. De tal modo, a luta contra hegemônica empreendida pela EA-Crítica, 

se entrelaça a pesquisa participante a partir de seus objetivos norteadores e integração da 

investigação da educação popular e da participação social.  A pesquisa participante 

oportuniza “[...] aos sujeitos envolvidos compreender e interpretar as lógicas do 

funcionamento dos sistemas de dominação social, adquirir conhecimentos apropriados e 

animar a mobilização social” (MORETTI e ADAMS, 2011, p. 456).

A partir do referencial teórico-metodológico, a base científica em relação à região e 

ao contexto histórico dos alunos participantes, pudemos elaborar o plano de ação da 

pesquisa. Após a comunicação do procedimento à instituição de ensino e autorização do 

Comitê de Ética em Pesquisa7, foram aplicados questionários a fim de diagnosticar a 

percepção dos participantes sobre o ambiente em que vivem (saneamento básico, poluição, 

desmatamento, dentre outros), suas práticas quanto aos cuidados com o ambiente 

(tratamento quanto ao lixo gerado, esgotamento sanitário, consumo de água, energia etc.) e 

quanto a participação social e busca por melhorias junto aos órgãos competentes, 

associações ou outras formas de atuação.  A partir de aulas expositivas em relação às 

6 De acordo com Saito (2002, p. 54), baseado na obra de Friedman (1982), empowerment é o “fortalecimento 
sociocomunitário e político-organizacional de uma comunidade, que explicita os interesses comuns de equidade, 
de justiça social e de felicidade, e pratica ações coletivas e solidárias de transformação da realidade local”, ou 
seja, é a aquisição de conhecimento científico e tecnológico para transformar a realidade cotidiana, tanto 
individualmente, quanto coletivamente (SAITO et al., 2008).
7 O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente que deve 
existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Foi criado para 
defender os interesses dos sujeitos em sua integridade e dignidade e para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. O CEP é responsável pela avaliação e 
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos.
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questões socioambientais, às políticas públicas e aos resultados preliminares da pesquisa, 

foi realizado a análise crítica dos problemas e levantado os prioritários para solucionar. 

A continuidade dos debates foi dada com objetivo de ampliar a visão quanto às 

causas dos problemas e, a partir das fotografias ambientais feitas pelos alunos, foram 

identificados os problemas comuns à maioria dos participantes. Na fase seguinte ocorreu a 

visita dos alunos nos eventos do Conselho Municipal de Meio Ambiente e, posteriormente, 

foram analisados os debates realizados nas reuniões dos conselheiros com o intuito de 

desvelar os interesses diversos e denotar a importância do conhecimento e análise crítica 

dos cidadãos destes espaços de conflitos e decisões. Posteriormente, as proposições de 

soluções aos problemas socioambientais foram discutidas, relacionando-as aos canais de 

participação existentes.

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DE NOSSOS ALUNOS E A OPORTUNIDADE DE REFLEXÕES 

SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A educação escolar, principalmente a educação pública, apresenta problemas 

comuns sobre o currículo escolar, a fragmentação do conhecimento em disciplinas 

estanques, a reprodução de discursos conservadores e hegemônicos e falta de 

investimentos e políticas pública, acarretando em evasão escolar e desestímulo das 

pessoas em buscar conhecimentos importantes para a vida. Porém, a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), no Brasil, apresenta, além destes problemas, outros que são atenuados 

pelo percurso educacional de jovens e adultos que não puderam frequentar a escola mais 

cedo em suas vidas, os quais muitos precisam trabalhar e conciliar a vida escolar com 

outras tarefas cotidianas. Assim, necessitam de atendimento e oferta de uma educação 

segundo seu contexto social e suas experiências adquiridas no decorrer do tempo.

Neste tópico, buscamos contextualizar os alunos participantes da pesquisa e os 

problemas específicos da modalidade de ensino que eles faziam parte, assim como nosso 

posicionamento político em relação à EJA. As atividades foram realizadas com alunos de 

duas turmas do NEJA ou Nova EJA (Programa Nova Política de Educação de Jovens e 

Adultos do Rio de Janeiro), do ensino noturno, no CIEP 358 Alberto Pasquilini, na cidade de 

Nova Iguaçu. Assim, foram feitas algumas reflexões sobre a Educação de Jovens e Adultos 

para nos situarmos em relação às condições sociais dos alunos desta modalidade de 

ensino. 
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O NEJA foi implementado em 2013, pela Resolução 4951, a partir da parceria entre a 

Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC/RJ) e a Fundação Centro de Ciências e 

Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação CECIERJ/Consórcio 

CEDERJ). O programa "integra a estratégia da SEEDUC/RJ de melhoria da qualidade do 

ensino por meio da adequação do modelo de ensino ao seu público específico" (RIO DE 

JANEIRO, 2015, p.23). Todavia, o NEJA, assim como outros tantos programas e cursos, 

são simulacros de ofertas educativas que não resultam em compromissos com a real 

democratização igualitária de acesso ao conhecimento cientifico e tecnológico (RUMMERT, 

2011). Geralmente, estas propostas para o EJA propiciam apenas o acesso à certificação, 

sem ampliação do acesso ao conhecimento (VENTURA, 2016). Com matriz curricular 

modular, o NEJA estrutura-se em quatro módulos semestrais, totalizando dois anos para a 

conclusão do Ensino Médio nesta modalidade, perfazendo mil e duzentas horas - duração 

mínima para essa etapa de ensino. Os módulos se organizam por disciplinas e as únicas 

ofertadas nos quatro módulos são Língua Portuguesa/Literatura e Matemática. As 

disciplinas voltadas para as Ciências Humanas e Educação Física, nos módulos I e III. Já as 

que fazem parte das Ciências da Natureza, mais Língua Estrangeira e Artes, nos módulos II 

e IV. Se averigua o destaque dado para as disciplinas de português e matemática em 

detrimento das demais.

Concordamos com Ventura (2016) na premissa de que as conjunturas 

socioeconômicas e políticos-culturais do país devem ser associadas quando se analisa a 

educação. A distribuição desigual de oportunidades educacionais é uma questão derivada 

da origem socioeconômica e das assimetrias de poder, sendo uma questão de classe 

(RUMMERT, 2007). Ou seja, no capitalismo, o que dita a possibilidade de acesso à 

educação é o lugar ocupado pelos sujeitos nas relações de produção, assim como os 

conhecimentos a serem socializados pela educação se diferenciam em função de sua 

classe social e frações de classe (VENTURA, 2016), aspecto que se mantem na história da 

educação brasileira, mesmo com as pressões populares para aumento no acesso. Mesmo 

previsto o direito à Educação Básica para todos na Constituição de 1988, há uma grande 

dificuldade de se fazer cumprir sua garantia, principalmente, no Ensino Médio, regular e 

EJA. Na prática, a EJA “é mais um campo de direitos ainda negados, como tantos outros 

que foram historicamente privados aos sujeitos das classes populares” (PONTES e CLARK, 

2016, p. 55). De maneira geral, são jovens e adultos trabalhadores, historicamente excluídos 

pela impossibilidade de acesso à escola ou da continuação no ensino regular ou supletivo. 

Estes sujeitos se assemelham nas suas experiências de realização de atividades 

econômicas, desvalorizadas socialmente. Nesse viés, a EJA é vista, de modo geral, como:
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(...) uma educação ‘tapa buracos’, destinada a remediar falhas dos sistemas 
social e educativo, encarregada de ensinar àqueles adultos que deveriam ter 
aprendido na escola, quando crianças; (...) uma educação de pobres e para 
pobres, como um remédio, uma educação compensatória. (TORRES, 1995, 
p. 28).

Seguindo na análise do panorama da EJA no Estado do Rio de Janeiro, a sua oferta 

não parece ser motivada pela materialização do direito à educação, mas, sim, uma manobra 

adotada pelo governo para melhorar os índices e avaliações externas a partir da correção 

do fluxo escolar e da distorção idade-série no ensino regular. A tal fato, acrescenta-se uma 

instauração de uma política meritocrática de avaliação do trabalho docente e a redução do 

processo pedagógico às técnicas prescritivas. Assim, nota-se que o Índice de 

Desenvolvimento da Educação (IDEB) transformou-se no centro da avaliação, do 

planejamento e do acompanhamento da SEEDUC, em detrimento da formação do aluno 

(VENTURA, 2016).

Ainda segundo Ventura (2016), é visível a distância entre a concepção de EJA da 

SEEDUC/RJ com o CNE/CEB 11/2000 que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a EJA, nas quais reafirma-se a EJA como direito público subjetivo, cuja 

função reparadora é a “restauração de um direito negado: o direito a uma escola de 

qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer 

ser humano” (p. 7). Além da oferta de uma EJA não comprometida com a formação do 

indivíduo em sua totalidade, no Brasil, ocorre uma quantidade insuficiente de vagas, em 

relação ao Ensino Médio. De acordo com o Censo Escolar de 2015, de 38,6 milhões de 

matrículas na Educação Básica na rede pública estadual e municipal, apenas 6,7 milhões se 

realizaram no Ensino Médio regular. Além disso, deste total, em média 41% dos alunos 

matriculados no Ensino Fundamental não o concluem. No complexo cenário da EJA, em 

2014, as matrículas totalizaram pouco mais de 3,5 milhões, deste conjunto menos de 4% 

dos alunos com acesso à Educação Profissional, segundo dados do INEP. Por fim, segundo 

Ventura (2016), há um movimento preocupante de fechamento de turmas de EJA no Rio de 

Janeiro e no Brasil.
Nas redes estaduais, como o exemplo da SEEDUC/RJ, o fechamento de 
turmas e até de escolas não parece seguir critérios sociais, pautados no 
direito humano à Educação Básica, mas é uma decisão tomada considerando 
o alcance de metas economicistas, pautadas no discurso da racionalização 
dos custos (relação custo/benefício) e meritocráticas (ranking do IDEB) — ou 
seja, avaliações sistêmicas como critério para aferição da qualidade da 
educação (VENTURA, 2016, p.32).

Exemplificamos a respectiva afirmativa da autora a partir da própria escola na qual 

se deu a pesquisa, o CIEP 358 Alberto Pasqualini, que estava em vias de encerrar o período 

noturno e, consequentemente, fechar turmas de NEJA e Ensino Médio regular. Assim, 
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aqueles que queirão estudar terão que se locomover para outra unidade escolar que ofereça 

o ensino noturno, os quais já são escassos no município de Nova Iguaçu.

4.3 A BAIXADA FLUMINENSE E O CONTEXTO NÃO-PARTICIPATIVO DE NOSSOS 

ALUNOS

O Município de Nova Iguaçu, localidade da escola na qual foi desenvolvida a 

pesquisa, faz parte da região denominada Baixada Fluminense (BF), parte da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, situada entre o litoral e a Serra do Mar. Possui uma 

topografia diversificada com predomínio de baixa altura em relação ao oceano, porém com 

algumas elevações, destacando-se o Maciço de Gericinó e do Medanha. A região ocupa 

uma extensão de cerca de 3.000 km2 que corresponde a 7% da área total do estado, com 

uma população superior a 3.7 milhões de habitantes (IBGE, 2010).

A localidade não possui uma ocupação que pode ser considerada exclusivamente 

urbana, dado que, atualmente, o município de Nova Iguaçu possui 32,9% do seu território 

coberta pela floresta de Mata Atlântica, referente à Reserva Biológica do Tinguá. Esta 

reserva abrange também os municípios de Duque de Caxias, Petrópolis e Miguel Pereira e 

parte de Japeri e Queimados. Entre os municípios de Nova Iguaçu e Mesquita, está situado 

outra porção da Mata Atlântica: o Parque Municipal de Nova Iguaçu que ocupa uma área na 

serra do Gericinó-Mendanha. A escola situa-se nas proximidades do Parque Natural, sendo 

uma parcela dos alunos moradores de seu entorno.

Mapa 4.1 Região Metropolitana do Rio de Janeiro, destacando os municípios da 
Baixada Fluminense.

Não há consenso sobre quais municípios compõem a BF, dentre pesquisadores ou 

instituições públicas, assim consideramos o conceito de “Baixada Política” dada por Simões 

(2007), como sendo a parcela da Região Metropolitana que engloba os municípios e distritos 

que fizeram parte dos antigos municípios de Iguaçu e sua vizinha Estrela (ver figura 4.1). 

Segundo o autor, esta região tem em comum um passado histórico ligado aos portos 

fluviais, caminhos que ligavam o Rio de Janeiro ao interior do país e uma ocupação recente 

baseada nos loteamentos populares próximos aos ramais ferroviários e suas estações.

Fonte: Rocha (2015)
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A região sempre viveu à sombra da cidade capital do estado do Rio de Janeiro, 

contribuindo tanto para sua história quanto para seu desenvolvimento. Foi, durante muito 

tempo, produtora de gêneros agrícolas indispensáveis à mesa dos cariocas e um dos 

caminhos possíveis para a vazão do ouro oriundo das Minas Gerais. Seus rios navegáveis 

conduziram o açúcar e o café ao porto instalado às margens da Baia de Guanabara. 

Atualmente, a BF está integrada ao Rio de Janeiro, havendo uma relação de 

complementaridade econômica na região em relação à economia regional e nacional. A 

existência da linha férrea que liga a Baixada Fluminense à Central do Brasil, no centro 

comercial do município do Rio de Janeiro, possibilita aos trabalhadores um fluxo 

relativamente rápido entre ambiente de trabalho e moradia.

Os municípios que constituem a BF apresentam em grande parte de seu território 

características de periferia, local em que há pobreza e falta de estruturas governamentais de 

atendimento à população são precários. Assim como noutras periferias do Brasil, o processo 

de ocupação da região foi de maneira desordenada e atravessada por políticas que 

desfavorecem a participação, como o coronelismo e o voto de cabresto. Como já explicitado, 

a construção da cidadania traz marcas culturais na população que o assistencialismo e até 

mesmo a compra de votos nas eleições geraram comodismo e a visão de que o Estado 

deve prover as condições necessárias a uma vida digna ao povo, sem contando perceber a 

necessidade da participação e cobrança de direitos fundamentais. 

Ainda hoje se percebe a existência da “política dos favores” na região em que 

lideranças e políticos atuam de forma a conseguir status às custas da oferta de serviços 

individuais e pequenos à população, ou até mesmo a compra de votos a partir da 

distribuição de valores e produtos. A falta de educação pública de qualidade na região é um 

agravante para a situação, uma vez que sem a consciência do papel de seus representantes 

políticos e da ação coletiva junto ao Estado, se mantêm as assimetrias de poder e de 

participação entre as classes sócias. 

A região historicamente contou com indicadores que demonstram o processo de 

exclusão inerente ao modelo de desenvolvimento adotado nos país. Alta mortalidade geral e 

infantil, baixa escolaridade, violência, a falta de oferta de empregos e o acesso à cultura e à 

educação, principalmente do Ensino Superior público. Estes aspectos formam um elenco de 

iniquidades sociais, as quais a população de baixa renda da BF tem sido submetida há 

décadas. Considerando o processo desordenado de ocupação e urbanização da região, 

bem como a carência de políticas públicas em sua trajetória histórica, as problemáticas 

sociais e ambientais nos municípios pertencentes a esta região guardam semelhanças, 

como o baixo índice de saneamento básico, acesso irregular a água, a poluição dos corpos 
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hídricos pela disposição incorreta de efluentes domésticos e industriais e falta de tratamento 

de esgoto, ocasionando uma série de doenças a população, especialmente, a de baixa 

renda e que vive nas áreas expostas aos mais altos riscos ambientais. Ademais, a região é 

conhecida como zona de sacrifício, expressão “utilizada pelo movimento de justiça 

ambiental para designar localidades em que se observa uma superposição de 

empreendimentos e instalações responsáveis por danos e riscos ambientais” (VIÉGA, 2006, 

p. 4).

Pereira (2013), a partir da análise de processos administrativos de natureza 

ambiental que tramitam no Ministério Público de Nova Iguaçu (MPNI), identificou os 

problemas ambientais mais evidentes na Baixada Fluminense. Em sua maioria, as 

denúncias estão relacionadas com atividades industriais ou comerciais poluidoras. Assim 

como em outros municípios da região, uma grande quantidade de indústrias e empresas 

potencialmente poluidoras se instalam na região e realizam suas atividades de maneira 

ilegal, no caso, não seguindo a legislação ambiental vigente de conservação do ambiente. 

Tal fato demonstra a zona de sacrifício que a BF se tornou, apontando a distribuição 

desigual dos riscos ambientais, lançados aos oprimidos e desfavorecidos socialmente, 

sendo eles os que pagam pelo ônus do modelo de desenvolvimento capitalista 

empreendido. Casos como estes revelam aspectos importantes: a busca dos cidadãos pelos 

seus direitos fundamentais à qualidade de vida se concretiza a partir de impactos 

socioambientais diretos, porém a falta de engajamento e participação crítica na gestão 

ambiental facilita a instalação de empresas e indústrias poluidoras na região. Para além, a 

desresponsabilização dos indivíduos perante os rumos sociais deposita no poder público 

grande controle na gestão do território, porém, em muitos casos, a falta de estrutura 

administrativa não consegue fazer valer a legislação ambiental vigente e as leis não são 

garantias de direitos, sendo necessária uma constante fiscalização e luta social para sua 

efetivação.

4.4 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS JUNTO AOS ALUNOS

Com vista a prosseguir com a pesquisa, foram utilizados dois questionários, sendo 

um aberto e outro semiaberto, que serviram para ter um melhor conhecimento sobre os 

alunos participantes: suas percepções quanto ao meio ambiente, sobre suas condições de 

moradia e de vida, sobre seus conhecimentos em relação aos canais de participação e a 

sua atuação política em defesa da qualidade de vida e do meio ambiente. 

De acordo com Triviños (1987) o questionário é um instrumento que, quando na linha 

de estudo qualitativo, pode ser utilizado para caracterizar um grupo de acordo com seus 
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traços gerais. O questionário aberto, baseado nas proposições de Gil (1999), possibilitou 

maior abrangência e a colocação dos posicionamentos e opiniões em relação aos 

problemas sociais e ambientais e às possíveis soluções. Já o questionário semiaberto 

orientou o aluno para alguns assuntos pertinentes a pesquisa, como meios de gerir as 

atividades degradantes do ambiente, de maneira individual e coletiva e as formas de 

participação nos espaços políticos, objetivando a busca de direitos e justiça. Também foram 

utilizadas fotografias produzidas pelos alunos com o intuito de perceber os problemas 

ambientais que identificaram em sua localidade e traçar as relações destes problemas com 

os aspectos sociais e políticos da região.

4.5 PASSOS METODOLÓGICOS QUE REALIZAMOS

Destarte, por conta das limitações de se realizar encontros no contraturno com os 

alunos, devido a maioria trabalhar no período diurno e a consequente grade de disciplinas 

escolares a serem cumpridas por eles durante a semana, não possibilitando reunir as duas 

turmas de NEJA, provocou a opção de se desenvolver as atividades dentro do tempo de 

aula referente à disciplina de Biologia, perfazendo dois grupos ou turmas participantes da 

pesquisa. As turmas tinham 4 tempos de aula da disciplina de Biologia por semana, 

ministradas pelo pesquisador, nas quais foram realizadas as atividades referentes à 

pesquisa integradas ao conteúdo curricular. Fundamentado nos princípios da EA-Crítica e 

na metodologia adotada, buscou-se transformar a visão dos participantes em relação ao seu 

ambiente e a sociedade, demonstrando a complexidade da questão ambiental, além de 

estimular sua participação política a fim de fortalecer a luta contra as injustiças ambientais.

 As aulas abarcaram conteúdo da subárea Ecologia, como biomas, fluxo de energia e 

ciclos biogeoquímicos e degradação ambiental, sem retirar os aspectos sociais em cada 

tópico abordado, buscando o rompimento com a dicotomia homem/natureza, percebido no 

alunado. A participação dos alunos foi recrutada desde a apresentação da proposta da 

pesquisa, de modo que se motivados a aquisição de conhecimentos e a reflexão/ação sobre 

a sua realidade se deram de maneira mais sólida e fértil.

 A pesquisa foi organizada em três fases distintas. Na primeira fase, oportunizou-se a 

identificação e o melhor conhecimento sobre o contexto social dos alunos: caracterização do 

participante, característica da infraestrutura de saneamento ambiental e diagnóstico dos 

problemas ambientais da região e seus conhecimentos e experiências de participação 

política.

Na segunda fase, foi realizada a ida a dois eventos organizados pela Prefeitura de 

Nova Iguaçu, de acordo com a análise dos principais problemas ambientais apontados pelos 
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alunos, os quais impactavam seu cotidiano: a poluição ambiental, especialmente, os 

relacionados ao lixo dispostos em terrenos e cursos d’água e constantes inundações e 

alagamentos. Os eventos foram o “Debate: Gestão de Resíduos Sólidos: Desafios e 

Soluções”, realizado como parte da 1ª Jornada Ambiental de Nova Iguaçu, e a reunião 

ordinária dos conselheiros de meio ambiente do município que teve como assunto de pauta 

a elaboração do Plano Municipal de Saneamento e de Resíduos Sólidos. Na terceira fase, 

foram tomadas as impressões dos participantes em relação aos debates no qual 

participaram. Nesta fase, reflexões foram realizadas durante as aulas subsequentes aos 

eventos e objetivaram correlacionar os problemas diagnosticados pelos participantes, nos 

questionários, com aqueles problemas apontados durante os debates. Além disso, buscou-

se analisar os embates e conflitos de interesses entre os representantes dos setores 

integrantes do COMDEMA, problematizando a representação da sociedade civil e o 

potencial da participação para dar outros direcionamentos à gestão ambiental. 

No quadro 4.1 apresentamos uma síntese das atividades realizadas com os alunos 

participantes e os conteúdos abordados que serviram como base para a colaboração deles 

na investigação e construção da proposta de EA Crítica-Participativa adotada na pesquisa. 

Devido a NEJA estruturar-se em módulos semestrais, as atividades ocorreram no primeiro 

semestre de 2017, sendo um empecilho para o acompanhamento e maior duração das 

práticas escolares engendradas com as turmas. Ressaltamos que, antes do início das 

atividades da pesquisa, os participantes receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Anexo A) e foram informados quanto ao conteúdo da pesquisa, seus 

objetivos e modo de realização. 

Considerando as peculiaridades dos alunos trabalhadores do EJA que não dispõem 

de tempo hábil para participar de atividades extraclasse, foi reproduzido em vídeo o debate 

sobre resíduos sólidos e os relatos dos que puderam participar da reunião dos conselheiros 

colaboraram para as reflexões coletivas em sala de aula. Foram levantados os pontos 

positivos e negativos do espaço visitado e as possibilidades de atuação cidadã, assim como 

sugestões e opiniões dos participantes em relação às contribuições dadas para o 

aprendizado em Ciências.

Inicialmente, os alunos demonstraram desmotivação para participar das atividades 

propostas, mas a partir das indagações quanto aos problemas que os afetavam no seu 

bairro/cidade, o interesse foi evoluindo. De certo, dar voz, espaço e tempo para os 

educandos foi ao encontro da necessidade que Arroyo (2000) explicita como importante 

para a realidade atual, isto é, trazer para o centro do palco os alunos, ouvi-los e absorver 
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suas experiências e conhecimentos, de modo a dar uma trajetória escolar significativa para 

sua vida.

QUADRO 4.1: SÍNTESE DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS
Data

* Atividades realizadas

1ª
 F

A
S

E

04/04 
e 

06/04

Na primeira aula, foi discutido o conceito de meio ambiente integral (biológico, físico e social). Também foram 
explicados os objetivos da pesquisa e sua metodologia, destacando a importância da participação. Após, foi 
aplicado o questionário aberto para se averiguar suas percepções quanto aos problemas sociais e ambientais 
na comunidade.

11/04 
e 

13/04

Na segunda aula, foram apresentados os ecossistemas e a o fluxo de energia na natureza. A ação antrópica 
sobre a dinâmica ecológica também foi abordada durante a aula. Após, foi aplicado o questionário semiaberto, 
de modo a colher os problemas de ordem ambiental que os alunos identificavam em sua comunidade, bem 
como as formas de participação que reconheciam como compatíveis para resolução de tais problemas.

18/04 
e 

20/04

A partir da exibição do filme documentário The Story of Stuff (2007) de Annie Leonard, a terceira aula, objetivou 
promover a discussão sobre a relação dos problemas socioambientais com o sistema linear de produção e 
descarte de bens de consumo. A crítica ao consumismo foi dada a partir da fala dos alunos em relação ao seu 
modo de consumo, apresentando as desigualdades econômicas e sociais inerentes ao sistema e o papel da 
mídia no estímulo ao consumismo.

25/04 
e 

27/04

Na quarta aula, foram abordados elementos da gestão ambiental como impactos ambientais por 
empreendimentos, licenciamento, fiscalização e legislação ambiental, produzindo conhecimentos baseado nos 
problemas citados pelos alunos. A responsabilidade do Estado, da iniciativa privada e da sociedade foi 
mencionado e problematizado.

02/05 
e 

04/05

Na quinta aula, foi apresentado o conteúdo de ciclos biogeoquímicos e problematizado os impactos ambientais, 
assim como a importância do conhecimento científico para a promoção de uma participação crítica e melhor 
trato aos assuntos relacionados à gestão ambiental.

09/05 
e 

11/05

A partir de fotografias de problemas ambientais, trazidas pelos alunos, foi discutido as injustiças ambientais 
apontando as diferenças de tratamento do ambiente em regiões diversas (de moradia e de trabalho dos alunos). 
A responsabilidade compartilhada pelos atores sociais e a salubridade ambiental foram destacadas no debate, 
objetivando a reflexão e crítica sobre o tratamento midiático dado sobre o assunto (a culpabilização de uns em 
favorecimento de outros).

16/05 
e18/0

5

Tendo como norte os dados preliminarmente adquiridos com os questionários, bem como os resultados dos 
debates até então realizados, foram apresentados os canais de participação e decisões acerca de questões 
ambientais municipais, estaduais e federais. Também foram apresentadas e discutidas a Política Nacional de 
Meio Ambiente e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, principalmente em relação à responsabilidade 
compartilhada. 

30/05 
e 

01/06

A partir de casos de poluição realizado por empreendimentos na região próxima da escola, foi dado 
continuidade à discussão sobre justiça ambiental, responsabilidades e necessidade de fortalecimento da 
participação popular nos fóruns decisórios. Com base nos principais problemas ambientais apontados pelos 
alunos, também foi realizado a organização destes para a participação nos debates, realizados no ambiental 
municipal, com a temática gestão de resíduos.

2ª
 F

A
SE

07/06

Participação dos alunos ao evento realizado na Universidade Iguaçu, organizado pela Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMADETUR) como parte da 1ª Jornada 
Ambiental de Nova Iguaçu. Com o tema “Gestão de Resíduos Sólidos: desafios e soluções”, o evento contou 
com representantes do setor público e de empresas de gestão de resíduos atuantes no município de Nova 
Iguaçu. Foi discutido a geração e gestão dos resíduos sólidos, investimentos na área de saneamento, as 
funções cabíveis a cada setor envolvido no gerenciamento de resíduos e a elaboração dos planos municipais de 
saneamento e resíduos.

26/06

Ocorreu a visita dos alunos na reunião ordinária dos conselheiros de meio ambiente do município, realizada no 
Centro Universitário Uniabeu, organizado pela SEMADETUR, que teve como assunto de pauta a posse dos 
conselheiros, a revisão do Plano Municipal de Saneamento e elaboração do Plano Municipal de Resíduos 
Sólidos.

3ª
 F

A
S

E

20/06 
e 

22/06

A partir dos resultados do debate “Gestão de Resíduos Sólidos: desafios e soluções”, os alunos discutiram os 
principais pontos (positivos e negativos) abordados, os que mais chamaram a sua atenção e a percepção que 
tiveram em relação às propostas realizadas pelo poder público e pelos empresários do setor de gestão de 
resíduos para o município. 

27/06 
e 

29/06

A análise da visita na reunião ordinária do COMDEMA se deu no décimo primeiro encontro. Foram analisados:  
os interesses de cada ator social envolvido na discussão; a representação da sociedade civil; a elaboração do 
Plano Municipal de Saneamento e do Plano Municipal de Resíduos; as possibilidades de transformação 
socioambiental a partir da atuação do COMDEMA.
Por fim, foram debatidos os caminhos percorridos e as novas indagações perante a ação construída, o que foi 
alcançado e o que ainda se pode melhorar para a atuação dos cidadãos de maneira mais crítica e eficaz para 
se romper com a estagnação social e a cooptação nos meios de participação.

*Cada atividade foi realizada em data diferente para cada grupo/turma, segundo os dias de aula da disciplina Biologia. Exceto na 
fase 2, onde compareceram alunos das duas turmas na data de cada evento da prefeitura.

Fonte: Elaboração própria
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Ao adentrarmos nas discussões acerca do cenário político, da gestão pública 

realizada pelos representantes eleitos, novamente foi percebido desânimo por parte dos 

alunos. Sendo um possível fator contribuinte para a falta de participação popular nos 

espaços de decisão, esta reação foi alvo das discussões posteriores, afinal este desânimo é 

sentido na maioria da população.

Ressaltamos que a relevância que damos à participação política dos cidadãos 

também foi percebida nos alunos, a partir do momento que entenderam a força que tal 

prática possui para solucionar problemas ambientais pontuais. Ou seja, as dificuldades e 

necessidades trazidas pelos alunos serviram como ponto de partida para a prática docente. 

Como dito por Freire (1997, p.121), “ninguém é sujeito da autonomia de ninguém”, assim 

nossas inquietações como pesquisador/professor conversaram com as dos educandos, 

numa dialética entre o objeto de ensino e o conhecimento/anseios do aluno, fomentando seu 

crescimento pessoal e humano. 

Além de uma certa popularização dos canais institucionais existentes para 

discussões e decisões de ordem ambiental, nos aprofundamos nas estruturas sociais 

geradoras de tanta desigualdade e injustiças ambientais, realizando uma educação 

comprometida com a transformação social que equalize as oportunidades e o acesso de 

todos a um ambiente saudável e melhores condições de vida.

5 EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA-PARTICIPATIVA: 
RESULTADOS FINAIS E DISCUSSÃO 
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O que parece indiscutível é que se, pretendemos a libertação 
dos homens não podemos começar a aliená-los ou mantê-los 
alienados. A libertação autêntica, que é a humanização em 
processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é 
uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que implica a 
ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-
lo.

Paulo Freire (1996)

Concluídas as atividades educativas, iniciamos a análise dos dados obtidos a partir 

dos questionários, debates e participações nos eventos propostos. Fizemos uso de “livre 

interpretação”8 para analisar os dados, utilizando as respostas dos questionários, reações 

nos debates desenvolvidos e fala dos alunos quanto aos assuntos que surgiram, além dos já 

programados. Para facilitar o desenvolvimento das análises, as turmas foram denominadas 

GP1 e GP2, 2º módulo e 4º modulo, respectivamente. Porém, nas análises os resultados de 

ambos os grupos foram relacionados buscando aproximações quanto as percepções dos 

participantes, uma vez que o perfil socioeconômico dos mesmos era semelhante.

5.1 O AMBIENTE NA PERSPECTIVA DOS PARTICIPANTES

Os grupos apresentavam heterogeneidade típica da EJA com perfil diferenciado em 

relação à idade (entre 18 e 45 anos), expectativas e objetivos (alguns buscavam a formação 

no Ensino Médio devido à pressão do mercado de trabalho, outros objetivam dar 

continuidade aos estudos na universidade), bem como aos níveis de escolarização 

alcançada e o período de distanciamento da escola. Estes fatores desafiam o ensino para 

jovens e adultos, também diversificados em relação à experiência de vida que trazem para a 

sala de aula e a carga de conhecimento escolar já adquirida. Muitos estavam inseridos no 

mercado de trabalho, trazendo experiências, conhecimentos acumulados e reflexões de um 

mundo pautado no aprendizado cultural, necessitando de um mediador que possibilitasse a 

associação destas informações ao conteúdo das disciplinas, a fim de favorecer a 

compreensão do conhecimento científico. Desta forma, Selbach (2010, p.49) afirma que “os 

alunos expressam seu conhecimento prévio, conquistado na escola ou não, e estão 

reelaborando seu entendimento das coisas e se transformando”.

Diversos problemas estão atrelados a EJA que acarretam num alto índice de evasão 

escolar e frequência nas aulas como horário de trabalho muitas vezes incompatível com o 

das aulas e cansaço físico ou mental, pois muitos têm jornada integral de trabalho e 

8 Livre interpretação não é livre de critério, mas que é livre de uma metodologia consagrada prévia 
(como a “Análise de Conteúdo” ou a “Análise de Discurso”, etc.), mas que possui categorizações e 
procedimentos que vão sendo apresentadas ao longo da pesquisa. A metodologia adotada (pesquisa 
participante) nos qualifica à análise com a contribuição dos sujeitos da pesquisa, no caso, os alunos. 
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responsabilidades familiares, principalmente os que já tem filhos. Declararam estar inseridos 

no mercado de trabalho: 7 alunos do GP1 e 8 alunos do GP2, num total de 20 e 12, 

respectivamente. Devido a esta infrequência e evasão escolar dada durante o semestre, na 

análise dos resultados dos questionários aplicados, ocorreu variações quanto à quantidade 

adquirida, ou mesmo, pelo não preenchimento integral do questionário.

Quanto à moradia, todos os alunos dos dois grupos residiam no município de Nova 

Iguaçu, nos bairros adjacentes à escola, e a maioria apresentou interesse em sair da região, 

como mostrado no quadro 5.1. Esta tendência de mudança de localidade pode ser reflexo 

de problemas da localidade que acarretam na baixa qualidade de vida advindo da precária 

estrutura local oferecida pelo Estado. Um dado que contribui para nossa análise foi o tempo 

de moradia dos alunos na localidade, pois quanto maior fosse ele, maiores também seriam 

as chances de percepção de problemas sociais ali presentes.

QUADRO 5.1: CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Questão Categorias de resposta
Respondentes
GP1 GP2

Naturalidade?

Rio de Janeiro 9 3

Nova Iguaçu 8 7

Outra cidade 3 2

Cidade onde mora?
Rio de Janeiro - -
Nova Iguaçu 20 12
Outra cidade

Mora neste município 
desde que nasceu?

Sim 14 10
Não 6 2

Bairro em que mora?

Rodilânida 1 -
Bairro da Luz 3 2
Jardim Canaã 4 3
Ouro Verde 5 2

Santa Eugênia 2
Comendador soares 1 3

Vila São Jorge 1 -
Jardim Nova Era 1 -

Bandeirantes 1 -
Jardim Alvorada 1 2

Há interesse em se mudar 
desse local?

Sim 16 7
Não 4 5

Fonte: Elaboração própria

Incialmente, a partir do questionário aberto (apêndice A) evidenciamos os problemas 

locais gerais, não se restringindo apenas aos de ordem ambiental que afetam diretamente 

os participantes. Foram obtidos 23 e 12 questionários respondidos pelo GP1 e GP2, 
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respectivamente. Analisando a frequência das respostas, pudemos identificar os principais 

problemas que prejudicavam a qualidade de vida na região. Desconsiderando aquelas de 

ordem ambiental, o problema social mais citado foi a violência (falta de policiamento, 

assaltos, tráfico de drogas, tiroteios e assassinatos), no qual 21 participantes, dos dois 

grupos, mencionaram algum tipo de violência como resposta (ver quadro 5.2). 

QUADRO 5.2 PROBLEMAS SOCIAIS APONTADOS
Problemas citados GP1 GP2

Violência 17 4
Carência de serviço de saúde 3 2

Falta de iluminação pública 2 0
Desemprego 0 2
Transporte 2 0

Fonte: Elaboração própria

No gráfico 1, representamos a soma de citações nos dois grupos, de maneira a facilitar a 

visualização dos resultados. Como já descrito, historicamente, a região da Baixada 

Fluminense sofre com o descaso e falta de serviços públicos de qualidade, assim como com 

levados índices de violência urbana. É sabido que as relações das pessoas entre si e com o 

seu ambiente natural recorrentemente não se dá de maneira pacifica, cooperativa e 

sustentável, mas de repletos conflitos de interesses que podem ser resolvidos de maneira 

negociada e dialógicas, levando a uma saída pacífica ou, quando não possível, à violência. 

Gráfico 5.1 Totais de problemas apontados pelos participantes

Adotando uma perspectiva ampliada de violência, podemos analisar aspectos que 

vão além da dimensão física, que comporta aspectos verbais, morais, psicológicos, 

simbólicos, sociais e políticos, envolvidos em suas manifestações.  A partir do crescimento 

21
5

2
2 2

PROBLEMAS SOCIAIS CITADOS

Violência
Carência de serviço de saúde
Falta de iluminação pública 
Desemprego
Transporte 
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da exploração da natureza e do trabalhador pelo capitalismo e a complexidade das relações 

humanas dentro da sociedade contemporânea, há também o aumento dos processos 

violentos, inclusive as violências ambientais. Neste contexto, adquirem relevância as 

estratégias comunicativas de gestão dos conflitos, entre as quais as que ocorrem no 

contexto educacional, capazes de reorientar as situações conflituosas para um desfecho 

pacifico (LIMA, 2010).

Podemos dizer que essa violência urbana sentida pelos moradores da Baixada é 

inerente de uma reprodução da violência, na qual gera mais violência. A violência ambiental 

dada pela exploração e descaso com os trabalhadores, acaba por estimular outras formas 

de agressões entre pessoas e com o ambiente. Como pontua Lima (2010), pequenos atos 

de violência tendem a estimular novas agressões subsequentes, e também, em sentido 

contrário, a preservação tende a estimular atitudes de maior cuidado e respeito. Seguindo 

essa lógica, se o trato social dado pelo Estado não corrobora para a busca de um ambiente 

saudável para grande parte da população, só tende a se propagar casos de violências entre 

as pessoas e aumentar os níveis de degradação ambiental. Uma afirmativa resume bem a 

causa (descaso do Estado) e as consequências sociais advindas: A criminalidade, a 

educação precária, o desemprego, a falta de investimento no esporte, transporte público, o 

abandono da saúde pública, enchentes, poluição de rios, lixões, lixo nas ruas e falta de 

educação gera criminalidade que gera desordem, revolta que leva a falta de cuidado com o 

ambiente – aluna Cintia (GP2).

A segunda pergunta buscou adentrar os problemas ambientais que os participantes 

possivelmente tenham citado na primeira questão. Pedia-se que citassem, em ordem de 

relevância, os problemas ambientais que mais incomodavam ou prejudicavam seu cotidiano. 

Apenas 3 participantes dos grupos não identificaram algum problema de ordem ambiental. 

Os mais citados eram em relação a falta de saneamento básico (asfaltamento, esgotamento 

sanitário, alagamentos, limpeza urbana) e poluição dos rios (citando a proliferação de 

doenças, principalmente a dengue), seguidos de desmatamento e poluição do ar. 

Alagamentos eram citados em conjunto com as possíveis causas: lixos entupindo bueiros e 

rios com grande quantidade de resíduos, o qual interferia no escoamento da água em 

períodos de chuva. Queimadas na Serra do Vulcão, parte do Parque Natural Municipal de 

Nova Iguaçu, foram citadas duas vezes. Isto se deve a proximidade da escola com o 

Parque, o que possibilita a visualização de constantes queimadas realizadas, principalmente 

na porção denominada Serra do Vulcão. 

Destacou-se o apontamento de dois participantes do GP1 em relação a impactos 

ambientais provocados por fábricas na região, a partir da poluição no curso d’água e do ar. 
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É importante notar que na percepção dos riscos e da poluição, a população é levada pela 

ideologia do desenvolvimento, onde segundo Loureiro, Barbosa e Zborowski (2009), essas 

externalidades são uma contrapartida inevitável ao desenvolvimento econômico e geração 

de emprego nos locais impactados, fazendo-os aceitarem a implantação destes 

empreendimentos próximo ao seus territórios de moradia.

A questão anterior deu base para a seguinte, que oportunizou propostas de soluções 

pelos participantes, de acordo com os problemas supracitados. As soluções foram 

classificadas conforme a dimensão apresentada: individualista, representativa e 

participativa, representada no quadro 5.3. As dimensões individualistas e representativa 

guardam sentido reducionista da realidade, onde os cidadãos se culpabilizam pelos 

problemas ambientais apontados (individualista) e quando responsabilizam o Estado, 

esperam que os representantes eleitos resolvam os problemas (representativa). Mesmo que 

as duas dimensões comportem certo aspecto de participação, não se aproximam da tomada 

de decisão política que direcione a uma gestão compartilhada do ambiente e maior poder da 

população no direcionamento das políticas públicas ambientais.

QUADRO 5.3 CATEGORIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES APONTADAS

Dimensão das soluções propostas GP1 GP2

individualista 7 4

Representativa 12 6

Participativa - 1

Fonte: Elaboração própria

A maior parte das soluções dadas se enquadra na dimensão individualista (gráfico 

5.2), mesmo a redação da questão (Como é possível resolver esses problemas que 

apontou, de maneira geral? E/Ou como é possível resolver os problemas mais específicos 

do meio ambiente?) não direcionar as respostas para interpretações que levassem, 

preliminarmente, a nenhuma das dimensões. Assim, pudemos ter uma representação mais 

próxima do posicionamento dos participantes quanto as possíveis soluções.
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11

18

1

CATEGORIZAÇÃO DE SOLUÇÕES 
PROPOSTAS

individualista Representativa Participativa

Gráfico 5.2 Totais de soluções categorizadas 

Dentre as respostas que apresentaram aspecto individualizante foram: fazer uma 

cisterna, ou encher baldes, plantar e não matar arvores e conversar com os vizinhos 

(Claúdio/GP1) – problema falta de água potável, desmatamento; evitando jogar lixo em rios 

e terrenos, verificando lugares com possíveis focos de mosquito (Márcio/GP1) – problema 

poluição em terrenos; não jogar lixo na rua nem no rio (Douglas/GP2) – problema 

enchentes.

As afirmativas que apresentaram dimensão individualista também demonstraram 

discordâncias claras entre os problemas e as soluções eficazes, como: podemos com um 

simples ato, não jogar o lixo nos rios e sim na lixeira (João/GP1) – problema falta de 

saneamento; podemos separar o lixo para a reciclagem, economizar agua e energia, andar 

de transporte público (Leonardo/GP2) – problema falta de saneamento básico, limpeza dos 

rios, queimadas na serra do vulcão destruindo fauna e flora. Isto demonstra uma lacuna que 

o participante pode não ter percebido ou ficou subentendido que estes problemas só podem 

ser resolvidos pelos governantes. No mais, numa EA comprometida com a vertente 

transformadora "assume-se que o fato de 'cada um fazer sua parte', por si só, não garante, 

necessariamente, a prevenção e a solução dos problemas ambientais" (QUINTAS, 2004, p. 

129)

Na dimensão representativa temos aquelas soluções que demonstram certo 

comodismo quanto a situação ambiental, uma vez que se aguarda que os representantes e 

governantes realizem melhorias nas condições socioambientais, visto que foram eleitos para 

tal. Temos como exemplos: só as autoridades olhando para a população com compaixão 

(Marcus/GP1); com pessoas competentes que realmente possam fazer algo para resolver 

(Márcia/GP2); a população deveria ter mais educação escolar para escolher melhor prefeito, 
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vereador, não vendendo seu voto e se preocupando mais com esses problemas do nosso 

ambiente (Adelson/GP2). 

Nesta dimensão também se apresentou uma visão do Estado como mero fiscalizador 

da conduta dos munícipes, responsáveis pela maioria dos problemas encontrados na 

localidade, pela visão reducionista. A restrita função do Estado foi encontrada no GP1: Os 

donos dessas casas poderiam limpar, os terrenos abandonados poderiam ser aproveitados 

pela população, o governo poderia realizar eventos de conscientização em cada bairro, 

ajudando e ensinando como deixar melhores condições e multassem quem desmatar ou 

fizer queimadas (Camila), problema poluição em terrenos; fazendo a manutenção dos 

terrenos e um político de bem que possa supervisionar essas ações (Moises), problema 

poluição em terrenos; moradores destinarem o lixo para coleta regular, prefeitura fiscalizar o 

corte de árvores (Leandro), problema queimadas; cada uma fazendo sua parte  e os 

governantes a parte deles, fiscalizando  (Adriana), problema desperdício de água e lixo nas 

ruas.

Apenas uma afirmativa apresentou uma dimensão participativa, com mais autonomia 

em relação aos representantes eleitos e à potencialidade de direto efeito sobre as decisões 

políticas: a população deve fazer um documento de reclamação e entregar na prefeitura 

(Diego/GP2). Esta ação também poderia ser realizada junto ao Ministério Público, a partir de 

ação civil pública, que tem em suas funções a defesa dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (BRASIL, 1988). Ressaltamos as dificuldades que os alunos da EJA 

enfrentaram, assim como quase todos os trabalhadores, para cobrarem e participarem da 

política de sua região, por falta de tempo hábil para comparecer aos fóruns decisórios ou 

mesmo para ir à Prefeitura cobrar providências em relação aos problemas ambientais de 

sua localidade. Assim, a grande quantidade de posicionamentos individualistas e 

representativos demarcam consequências de tal dificuldade e do problema cultural em 

relação ao hábito de participar.

A última questão (como você, especialmente, pode ajudar a resolver esses 

problemas?) acabou por apresentar redundância na maior parte das respostas, visto que a 

maioria dos participantes tomou para si a responsabilidade única. Algumas delas foram: por 

placas de aviso nas bordas dos rios, cartazes de conscientização, mostrando as 

consequências que podemos ter pela falta de cuidado com o ambiente, placas na serra que 

mostrem as consequências de queimadas e tentando manter nossa cidade limpa 

(Leonardo/GP2); conscientizar mus filhos e não jogar lixo nas ruas e rios (Suely/GP2); não 

jogar lixo na rua, provoca enchentes, óleo na pia provoca poluição das aguas, evitar fazer 

barulho extremamente altos e economizar agua e luz (Luan/GP1). Apenas uma resposta 
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apresentou ação com potencial de impactar na gestão ambiental pública, de maneira 

autônoma e auto organizada: fazendo protesto (Gustavo/GP1). 

A partir do questionário semiaberto (apêndice B) pudemos analisar de maneira mais 

direcionada as condições ambientais da região de moradia dos participantes e as formas de 

participação existentes e utilizadas por eles. Foram obtidos 20 questionários do GP1 e 12 do 

GP2. Em relação às condições de saneamento, os alunos apontaram a falta de água tratada 

e o tratamento de esgoto na região. A disponibilidade de água é um dos principais 

problemas da região metropolitana do Rio de Janeiro, problema evidenciado no 

questionário: 50% e 67%, dos participantes, no GP1 e GP2, responderem sofrer com falta 

d’água (gráfico 5.3). 

0 2 4 6 8 10 12

1

2

EXISTE PROBLEMA DE FALTA DE ÁGUA NA SUA 
REGIÃO?

Sim Não

Gráfico 5.3. Falta de água na região de moradia

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, dois macrossistemas metropolitanos de 

abastecimento de água atendem a grande maioria da população (Sistemas 

Guandu/Lajes/Acari e Imunana/Laranjal) e são gerenciados pela Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos – CEDAE. O Sistema Integrado Guandu/Lajes/Acari abastece 83% da 

população metropolitana, correspondendo a 9,4 milhões de pessoas (RIO DE JANEIRO, 

2014). O mais importante é o Sistema Guandu que capta água do rio Guandu, um rio quase 

exclusivamente formado pelas águas transpostas do rio Paraíba do Sul, que é 

compartilhada com os estados de São Paulo e Minas Gerais. Segundo Britto, Johnsson e 

Carneiro (2016), um fator de vulnerabilidade do sistema Guandu consiste, portanto, na forte 

dependência da Bacia do rio Paraíba do Sul. Os autores, a partir de levantamentos 

empíricos, revelam que o problema envolve a insuficiência para a demanda da Baixada, 

bem como a estrutura de distribuição.

Contudo, na mesma região que é evidente a precariedade no atendimento ao 

abastecimento humano, existem infraestruturas, como sistemas de adução e reservatórios, 
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construídas para atendimento exclusivo das atividades industriais (BRITTO, JOHNSSON e 

CARNEIRO, 2016), sendo os principais a Refinaria da Petrobrás (REDUC), localizada em 

Duque de Caxias e em Queimados, um dos reservatórios existentes no município está 

localizado dentro do Distrito Industrial de Queimados (Reservatório da CODIN). Neste 

contexto, os efeitos nocivos do desenvolvimento recaem sobre os mais vulneráveis 

(ACSELRAD, MELLO e BEZERRA, 2009), local em que se demonstra a prioridade de 

abastecimento dado em favor de grupos sociais detentores de maior poder. Isto ilustra a 

definição dada por Swyngedouw (2004) de ciclo hidrossocial. Segundo o autor, a circulação 

de água é parte integrante da circulação de dinheiro e de capital e estrutura relações de 

poder. Assim, grupos sociais com menor capacidade de defender seus interesses, como os 

moradores pobres de periferias metropolitanas, com pouco ou nenhum empoderamento 

social e político, estão mais sujeitos a serem afetados por essa escassez. 

Durante a aplicação do questionário, a maioria apresentou dificuldade em identificar 

as formas de tratamento de esgoto utilizado, assim foram dadas breves explicações para 

que pudesse ter uma caracterização fidedigna da situação ambiental da região. Contudo, 

em relação à coleta e ao tratamento do esgoto, a maioria dos participantes do GP2 apontou 

não haver rede de coleta de esgoto (gráfico 5.4), mas ao serem indagados quanto a forma 

de tratamento de esgoto aplicado, apenas 3 disseram não haver nenhum tipo, enquanto que 

a maior parte (quatro) disse haver (gráfico 5.5), demonstrando contradição possivelmente 

devido à falta de conhecimento técnico. 
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Gráfico 5.4. Rede de coleta de esgoto na região

O pouco conhecimento da população sobre os mecanismos de coleta e tratamento 

de esgoto, bem como da captação, tratamento e distribuição de água potável corrobora para 

a exclusão destes nas discussões acerca da falta de saneamento. Daí se revela a 

dominância da dimensão técnica na gestão da infraestrutura dos sistemas de água e esgoto 
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que desconsidera a complexidade na gestão, bem como o papel do cidadão no processo de 

tomada de decisão, trazendo ônus para a efetividade das decisões e ações. 

Os que apontaram não haver coleta de esgoto, não souberam, no item seguinte, 

identificar qual a opção de tratamento alternativo utilizado (gráfico 5.5).

Gráfico 5.5. Formas de coleta de esgoto utilizadas.

A falta de tratamento de esgoto é um problema comum nas cidades de todo o país, o 

que parece estar longe de ser solucionado, visto que a obrigatoriedade imposta aos 

municípios pela Lei do Saneamento Básico n° 11.445/2007 não está realizando a pressão 

que deveria, dado que seria prerrogativa para o repasse de verbas federais para a área de 

saneamento. Segundo o levantamento da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, 

apresentado em 2017, apenas 30% das cidades brasileiras elaboraram seus planos 

municipais de saneamento e outras 37,5% das cidades estão com os planos em andamento. 

Ainda, segundo este estudo, apenas metade dos brasileiros tem acesso a coleta de esgoto, 

o que representa milhões de pessoas vivendo em ambientes insalubres e expostos aos 

diversos riscos que podem comprometer a sua saúde, como doenças infectocontagiosas.

Segundo a Lei Federal n° 11.445/2007, é dever do Estado estabelecer a prestação 

dos serviços públicos de saneamento, infraestrutura e instalações operacionais, prevendo 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O serviço público de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes 

atividades: coleta e transporte dos resíduos, triagem para fins de reuso ou reciclagem, 

varrição, capinação, poda de árvores e outros eventuais serviços de limpeza pública urbana 

(BRASIL, 2007).
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Em relação à coleta de lixo comum na região, quase todos os participantes 

apontaram existir regularmente a coleta e estarem satisfeitos com o serviço (Gráfico 5.6), 

apenas um disse não ter coleta em sua residência. A coleta de resíduos nos domicílios é 

responsabilidade municipal dada pela Constituição Federal de 1988 que define como 

competência das prefeituras “organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão 

ou permissão os serviços públicos de interesse local que têm caráter essencial” (BRASIL, 

1988, art. 30).
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Gráfico 5.6. Coleta pública domiciliar de lixo comum na região.

A urbanização da região metropolitana do Rio de Janeiro e o aumento populacional 

têm relação com a quantidade de resíduos sólidos domésticos gerada por habitante que se 

eleva à medida que as cidades crescem e se desenvolvem, devido a fatores como maior 

circulação de mercadorias e a obsolescência de objetos e equipamentos, fatores oriundos 

de sistema produtivo capitalista que visa o lucro acima de tudo. Este sistema produtivo 

apresenta estrutura linear de exploração, produção e descarte, gerando de maneira 

acelerada impactos ambientais em seus eixos. 

A disposição final dos resíduos sólidos é um dos grandes problemas ambientais na 

atualidade, e na Baixada, que se estima que 30% dos resíduos urbanos não são coletados 

nos domicílios. Desta forma, os moradores se encarregam de descartar os resíduos através 

da queima ou lançamento em terrenos baldios. Este tipo de disposição do resíduo sólido 

urbano tem gerado uma série de outros problemas na região, como contaminação do solo e 

agravamento de enchentes. Embora o contexto seja aplicável à realidade de todos os 

municípios brasileiros, ele é particularmente importante no panorama metropolitano, 

caracterizado pela emergência dos problemas ambientais, em que a questão do manejo dos 

resíduos sólidos adquire papel central, sobretudo no que tange à escassez de áreas 

disponíveis de disposição final (PHILLIPI JR. e AGUIAR, 2005). O município de Nova Iguaçu 
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possui a Central De Tratamento De Resíduos (CTR), fruto de uma parceria público-privada. 

O aterro recebe lixo de outros municípios da Baixada e nele há a exploração econômica do 

lixo, gerando energia através da captura do gás metano (gás de efeito estufa), produzido 

com a decomposição da matéria orgânica existente no lixo. Porém, todo aterro possui vida 

útil e impacta o ambiente em sua instalação e operação, não sendo a solução para o 

problema da geração de lixo.

Retornando a análise do questionário, a pergunta seguinte objetivou identificar 

iniciativas de coleta seletiva na região e a participação dos alunos na ação. Nos dois grupos 

foram baixos os índices de separação do lixo domiciliar (lixo orgânico e seco), com vista a 

destinação para a reciclagem (gráfico 5.7). Destes que assinalaram separar seu lixo, 

disseram entregar o material para catadores e sucateiros, não integrantes de uma 

cooperativa/associação, vendendo seu material para o “ferro-velho”, como é conhecido os 

intermediários na cadeia de reciclagem. A reciclagem cumpre, historicamente, no Brasil uma 

relevante função social, visto que catadores têm nela a única fonte de renda, mesmo que no 

mercado informal (LAYRARGUES, 2002).
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Gráfico 5.7 Tratamento domiciliar do lixo

Problemas de ordem política e técnica tornam a coleta convencional de lixo cada vez 

mais onerosa, como os custos de recolhimento e processamento, a ocupação de espaço em 

aterros e esgotamento dos recursos naturais. Tal fato potencializou o surgimento da 

tecnologia baseada na coleta seletiva, complementar à coleta convencional. No Brasil, 

ganhou força a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), pela Lei n° 

12.305/2010 que define qual é a ordem de prioridade para a gestão dos resíduos que deixa 

de ser voluntária e passa a ser obrigatória: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
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reaproveitamento energético, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos.

Porém, os discursos para a promoção da coleta seletiva e reciclagem se apresentam 

como mecanismo de compensação para corrigir a ‘imperfeição’ do sistema produtivo 

baseado no consumismo, na obsolescência planejada e nos descartáveis. No qual a 

reciclagem deve se estabelecer no metabolismo industrial para que se mantenha a 

viabilidade do modelo de acumulação do capital (LOUREIRO e LAYRARGUES,2013). 

Colabora com estes discursos hegemônicos, a prática educativa que tem como atividade-fim 

a reciclagem do lixo, ao invés de utiliza-la como tema-gerador para o questionamento das 

causas e consequências da questão do lixo, abarcando uma visão reduzida e despolitizada 

da realidade, se restringindo a discussão de aspectos técnicos da reciclagem 

(LAYRARGUES, 2002).

Por fim, 22 participantes disseram estar satisfeitos com a coleta de lixo (gráfico 5.8). 

O desconhecimento em relação à cadeia de produção e descarte do lixo e das questões 

socioambientais, postas em discussão, faz com que grande parte da população não veja no 

cotidiano que o ciclo de vida dos resíduos não se encerra na coleta do lixo, mas que existe 

um percurso antes, na exploração de matéria-prima e produção industrial e após o 

consumo. 
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Gráfico 5.8. Satisfação quanto à coleta de lixo

Com vistas a orientar os alunos em relação aos aspectos ambientais do seu bairro, foram 

elencados diferentes modos de degradação ambiental, dando-lhes algumas explicações de 

alguns tipos que porventura não conhecessem ou não entendessem. Nesta questão, foi 

indicado que escolhessem os problemas mais perceptíveis e mais importantes, podendo 

assinalar mais de uma alternativa. No gráfico 5.9, temos que, no somatório dos dois grupos, 
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os problemas mais assinalados foram enchentes, poluição do ar, poluição sonora e 

ocupação de casas em locais de risco, respectivamente. Perda/falta de arborização foi o 

problema menos citado pelos participantes. Assoreamento de cursos d’água e poluição 

hídrica foram pouco mencionados, porém segundo o questionário anteriormente aplicado 

são as causas das enchentes, o problema mais citado. Assim, somados representam a falta 

de saneamento básico, notadamente, a deficiência mais percebida pelos moradores da 

região.

Gráfico 5.9 Problemas ambientais locais identificados pelos alunos

A pergunta seguinte buscava as propostas que os participantes tinham para 

solucionar os problemas ambientais citados, assim como no questionário já analisado. Os 

resultados se repetiram em relação aos já discutidos, apresentando maior proporção de 

soluções com dimensões individualista e representativa, visão reducionista da realidade, 

seguidos de soluções com dimensão participativa em menor escala. Ademais, a exposição 

da população à poluição e aos desastres ambientais, como enchentes, confirma aquilo que 

Layrargues (2009) chamou de vulnerabilidade ambiental que distingue os grupos sociais no 

que se refere a quem sofre mais com a degradação do meio ambiente.

Na questão aberta sobre como poderiam participar na elaboração e fiscalização das 

políticas públicas da região para solucionar os problemas ambientais, houve diversidade de 

respostas que foram agrupadas no quadro 5.4.

QUADRO 5.4 PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA REGIÃO
Ações GP1 GP

2
Mobilização/opinar/participação em debates políticos 1 3
Fiscalizar/cobrar os órgãos competentes/reclamar na prefeitura ou na 
associação de moradores

5 3

Votar/buscar os políticos 1 1
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Conversar com os moradores para melhorarem suas práticas 2 2
Não sei/não participo 6 1

As afirmativas foram variadas, sendo agrupadas segundo o sentido dado às 

respostas. Destacamos a quantidade de afirmativas que direcionaram para uma participação 

individual e pontual através de reclamações e cobrança dos órgãos competentes, como 

secretarias municipais e o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). Estas atitudes não contribuem para a apropriação do espaço público pela 

sociedade, apenas legitimam ações governamentais e podem gerar, no mais, soluções 

restritas e paliativas, sem gerar pressões substantivas para redirecionar políticas em favor 

dos anseios populares.

O caminho para mudanças estruturais reside na maior organização e inserção 

popular nos espaços governamentais de tomada de decisão, encontrado nas respostas: 

estando presente nas reuniões para discursões ambientais (Moises/GP1), dar ideias para 

melhorias, opinar (Camila/GP2) e mobilização. Se notou certo entendimento em relação à 

existência e às possibilidades de participação no interior do governo, mesmo que não 

indicando os canais de participação institucionalizados. Sendo a participação pública um 

fator estratégico na proteção ambiental (BACKER, 1991), cabe a EA-Crítica ser um 

processo de empowerment (empoderamento), revigorando o poder de cada cidadão e 

aumentando sua autonomia na tomada de decisões para que possam construir formas mais 

efetivas de controle social na gestão do seu ambiente. Este desafio se apresenta à EA, uma 

vez que há desmotivação e baixa atuação dos cidadãos.

Desenvolver o empoderamento se mostra necessário baseado nas colocações 

postas no questionamento, como sozinha não posso nada (Maria/GP1) e a falta de 

conhecimento do como participar, dado pela maior parte dos participantes do GP1. Neste 

sentido, Ribeiro (1995) indica que, além de mais expostas aos riscos ambientais, as 

camadas de baixa renda não dispõem de conhecimento e informação para contornar sua 

situação e encontrar meios para se engajar na mudança do status quo. Basicamente, o 

despreparo dos mais pobres para a participação na vida pública se deve por desinformação 

(OLIVEIRA, 1993), além das dificuldades existentes para a construção de espaços públicos 

de participação que viabilizem a emancipação política da sociedade (LAYRARGUES, 2000). 

De acordo com Demo (1992), a população brasileira apresenta fraca capacidade de 

pensar e gerir coletivamente a causa pública, de maneira a participar da gestão ambiental 

sem ser cooptada pelos grupos hegemônicos no poder. Ademais, o poder público concorre 

para a desmobilização social a partir do desenvolvimento de uma tutela excessiva sobre os 
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mais desfavorecidos. O estado de passividade que se encontra a população é herança do 

paternalismo outrora implementado. E as práticas individualistas, com o fim de remediar 

problemas socioambientais, demonstram deficiências sociais elaboradas para limitar o 

acesso da população aos seus direitos plenos. Neste viés, propostas dadas pelos 

participantes guardam em si um sentido comportamentalista e higienista, como reunir os 

moradores e reclamar para que melhorem sua região (Joice/GP1), conversando com os 

moradores sobre a importância da união para melhoria do bairro (Vanessa/GP1), posso 

conscientizar as pessoas a não jogarem lixo nos rios (Douglas/GP2), orientando as pessoas 

a não jogar lixo nos rios (Fernanda/GP2).

Outro sentido repousa em algumas propostas dadas pelos participantes: a 

supervalorização do Poder Executivo. Sobre este aspecto, Layrargues (2000) argumenta 

que o governo se apresenta como o ramo mais importante do poder público, em detrimento 

do Poder Legislativo ou do Judiciário e da própria sociedade, o que faz com que se crie a 

“estadania”, a antítese da cidadania, quando a população espera passivamente a 

intervenção do governo para a solução de seus problemas. Reclamar junto à prefeitura ou 

aos órgãos ambientais não consiste numa gestão compartilhada do ambiente, no mais, pode 

gerar ações governamentais de remediação de alguns problemas ambientais de ordem mais 

simples, pois aqueles que se entrelaçam às questões sociais, econômicas e políticas 

acabam por serem deixados de lado ou nem mesmo é dado prosseguimento ao 

atendimento da reclamação. 

Ações como estas só trazem mais frustação e sensação de impotência quando não 

atendidas. Esta situação se revela no comentário de um dos participantes no questionário: 

os políticos só pensam em ganhar dinheiro e quando cobrados dão desculpas estúpidas, 

acho que se cada um fizer sua parte já ajuda um pouco (Aline/GP1). Todavia, não podemos 

desprezar as pequenas cobranças populares realizadas com o Estado que demonstram 

entendimento em relação aos seus direitos, objetos de defesa constante para a efetividade 

da cidadania em seu sentido pleno.

Como já discutido, a cidadania carrega sentidos diversos de acordo a cultura de um 

povo, assim na questão seguinte foi objetivado identificar os sentidos que os participantes 

dão para a palavra cidadania ou ser cidadão, apreendendo a função social que os indivíduos 

carregam em sua vida.  A questão aberta dava a possibilidade de os participantes 

dissertarem sobre estas palavras e, em sua maioria, nos dois grupos, a menção aos direitos 

e deveres prevaleceu nas respostas (ver gráfico 5.10). Aqui, a cidadania foi entendida como 

um sentimento, tornando-a mais pragmática e a retirando do campo metafísico, 

apresentando-se como uma saída necessária para a luta por reconhecimento e respeito, a 
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partir da capacidade inegociável de reclamar para se ter voz. A citação de solidariedade e 

interação social (dialogar com vizinhos) nos dá pistas do que seria uma nova cidadania, 

dotada de mais respeito e união entre as pessoas.
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Gráfico 5.10 Sentidos para o conceito cidadania

Layrargues (2000), ao analisar obra de José Murilo de Carvalho (2001) sobre a 

estruturação histórica da cidadania no Brasil, conclui que se produziu uma estratificação da 

sociedade em três categorias de cidadãos: 

(...) os que estão acima da lei, ou seja, a elite privilegiada; os que não 
percebem claramente seus direitos, ou se os percebem, não se vêem em 
condições de fazê-los valer; e finalmente os marginalizados, que não 
conhecem seus direitos ou os vêem constantemente violados pelo governo 
ou pela polícia (LAYRARGUES, 2000, p. 27).

Entre a segunda e terceira categoria, os participantes apresentaram direitos e/ou 

deveres das pessoas como aspectos fundamentadores de cidadania que, porém, não são 

atendidas na realidade descrita, segundo as análises até aqui realizadas. A negligência de 

direitos aos mais pobres, como acesso à educação e saúde de qualidade, prevalece mesmo 

com o aparato legislativo e jurídico conquistado, revelando que a luta por reconhecimento da 

cidadania deve ser constante. Só se pode exigir aquilo que se ofereceu, a constante 

violação de direitos desmotiva os cidadãos a fazerem sua parte no jogo de contrapartidas 

que é a sociedade. Há uma relação dialética entre direito e dever na medida que a garantia 

de um colabora para a realização do outro. Neste sentido, “o dever carrega a antítese do 

direito; um não vive, mas garante a emergência e a maturação do outro” (BARROS, 2012, 

p.3).
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Segundo Reigota (2008), frente ao esfacelamento da cidadania no Brasil, o que resta 

é recolhermos os fragmentos que sobrou do que entendíamos (por cidadania) em nossas 

práticas sociais e pedagógicas cotidianas, transformando o “não acredito em mais nada” em 

argumentos políticos e elaborar uma reação a essa descrença. As ideias de liberdade, 

justiça e solidariedade são o ponto de partida para os educadores ambientais para a busca 

de um novo sentido de cidadania. Ainda, de acordo com o autor, práticas pedagógicas 

politizadas fazem ruídos, provocam e desestabilizam tanto o conformismo quanto a apatia, 

perfazendo a construção de novas representações de cidadania, as quais poderão fornecer 

contornos e fundamentos de intervenção e participação frente aos totalitarismos, populismos 

e democratismos.

Retornando ao questionário, em relação às formas de participação por meio de 

canais governamentais, foi apresentado alguns locais ou modos de participação política em 

relação às questões ambientais. A alternativa escolhida pela maioria foi a ouvidoria da 

prefeitura ou buscar os órgãos municipais e/ou estudais competentes para solucionar 

específicos problemas, como mostrado no gráfico 5.11. A falta de conhecimento em relação 

aos trâmites políticos pode ser uma resposta a não sinalização dos comitês de bacia, como 

espaços importantes para atuação da população, visto que um dos maiores problemas de 

saneamento identificados pelos próprios alunos seriam enchentes e falta d’água. Mesmo 
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que os comitês sejam estruturados a partir de representantes dos diferentes atores sociais, 

assim como os conselhos de meio ambiente, a participação dos cidadãos pode se dar nas 

reuniões ordinárias com direito a voz.

Gráfico 5.11. Formas de participação escolhidas pelos alunos

De acordo com os resultados, deu-se maior importância para soluções pontuais e 

remediadoras, a partir da reclamação para ouvidorias, sem envolvimento nos debates 

políticos relevantes para o problema, em detrimento à prevenção e às mudanças estruturais 

nas políticas públicas. Por exemplo, a participação em auditorias públicas que tratam da 

instalação de empreendimentos potencialmente poluidores e/ou que provoquem impactos 

socioambientais em sua implantação, opção não assinalada por nenhum participante. O 

posicionamento contrário a instalação de mais empreendimentos poluidores soma força na 

luta contra as injustiças ambientais e evitaria situações degradantes que, posteriormente, 

seriam mais difíceis de contornar. Tal fato demonstra o desconhecimento de tal fórum de 

decisão, haja visto a importância deste como forma de se posicionar perante a “onda” do 

desenvolvimentismo.  Diferentemente dos comitês e conselhos, a participação da população 

é direta nas discussões propostas nas audiências, sem requerer, obrigatoriamente, 

representantes para sua realização. As audiências públicas têm por escopo o exercício da 

participação popular e baseia-se no princípio constitucional da informação, nela o órgão 

público presta informações ao público e o público passa informações à Administração 

Pública” (MACHADO, 2008, p. 255), apresentando aos interessados as ideias e propostas 

envolvidas no empreendimento em análise e recolhendo críticas e sugestões.

Ademais, merece comentário a indicação de alguns participantes sobre a 

organização com vizinhos ou na associação de moradores (como dito por eles, existente em 

alguns bairros). A auto-organização popular é um dos caminhos fundamentais para a 

transformação social, visto que representa a tomada de consciência e responsabilidade 

perante aos rumos sociais que se quer alterar. Além disso, as desigualdades espaciais e 

injustiças ambientais atingem mais a camada da população menos organizada politicamente 

que, em função da desorganização, influencia bem menos na gestão do ambiente (COSTA 

e IORIS, 2010). Aqueles que indicaram não buscar nenhuma forma dada, também não 

apresentaram outras além das listadas. Desta forma, interpretamos que estes não 

acreditavam que buscando instâncias governamentais poderiam solucionar problemas, haja 

visto o descrédito no poder público diagnosticado até aqui na análise do questionário.

Com base nos questionários, a pesquisa prosseguiu com a discussões durante as 

aulas que se sucederam, buscando a todo momento investigar as estruturas sociais 

produtoras de tanta desigualdade e injustiça ambiental. Os resultados dos questionários 
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foram apresentados aos participantes e a partir dos problemas ambientais mais evidentes, 

bem como as propostas existentes para solucioná-los. 

No terceiro encontro, a reprodução do curta-metragem The Story of Stuff (A História 

das Coisas), de Annie Leonard, norteou o debate sobre a lógica capitalista e o papel que o 

consumismo assume para manutenção do sistema político-econômico. Também serviu para 

demonstrar que o consumo é uma das fases de um único processo que inclui a produção, a 

distribuição, a circulação e, finalmente, o próprio consumo (fotografia 5.1). 

Os participantes reagiram ao filme com respostas que condiziam com o excesso de 

importância dada à compra de aparatos, muitas das vezes supérfluos, ou a constante troca 

de aparelhos em perfeito estado de uso. Algumas afirmações que demonstraram isso foram: 

eu compro para ostentar, para demonstrar que posso, que tenho condições de ter aquele 

celular, trabalho pra isso, pra ter as coisas que quero, vou ser zoado se ficar com um celular 

tijolão, eu não ligo para esses aparelhos eletrônicos, mas meu filho adora, então eu compro 

pra ele. Culturalmente, “as pessoas encontram nas relações de consumo a forma principal 

de exprimir status ou posição social diante do grupo a que pertencem” (NEPOMUCENO, 

2009, p. 32). Pelas afirmativas, demonstra-se que a busca pelo consumo é parte constituinte 

da cultura pautada no capitalismo, na qual, as relações sociais estão impregnadas pela 

ideologia do consumo9. Técnicas como a estética da mercadoria e a obsolescência 

9 Segundo Zacarias (2009), há um equívoco na noção de que a sociedade contemporânea é uma 
"sociedade de consumo", pois mesmo com o aumento da produção e do consumo (realizado pelo 
capitalismo), nem a metade da população mundial tem acesso aos bens de consumo de primeira 

Fotografia 5.1 Exibição do curta História das Coisas.
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planejada são utilizadas com o objetivo maior de impor todos os valores do capital, levando 

os indivíduos a acreditarem que não existe um outro jeito possível de organizar a sociedade 

(ZACARIAS, 2009). Assim, alterar a visão ingênua sobre a sociedade foi o objetivo central 

neste encontro, valendo-se da crítica ao sistema e ampliando o conhecimento dos alunos 

participantes para prepara-los para a atuação consciente nos processos de embate e 

decisão no campo político.

Nos encontros posteriores, foram expostos conteúdos referentes à legislação 

ambiental, principalmente em relação aos direitos de todos à um ambiente saudável, 

relacionando ao conteúdo curricular respectivo, a fim de promover a aquisição de 

conhecimentos em relação às políticas públicas ambientais, por exemplo como se dão a 

fiscalização e o controle ambiental no Brasil e como os cidadãos podem colaborar e 

posicionar-se na gestão ambiental pública. Os canais de participação apresentados no 

questionário foram explicados aos alunos, suas estruturas básicas e formas de acesso da 

sociedade civil, demonstrando a importância da inserção dos munícipes nestes espaços e 

explicitando as possibilidades de transformações ambientais na região.

Para incentivar a autonomia dos participantes e servir como estímulo para a 

participação foi pedido que fotografassem problemas ambientais que existissem em sua 

localidade de moradia e/ou de trabalho. Estas fotografias evidenciaram os problemas que já 

tinham sido expostos através do questionário e foram utilizados em sala de aula para que os 

alunos de identificassem com as discussões realizadas. Três fotografias resumiam o 

conjunto de imagens que os alunos produziram, pois demonstravam os problemas 

ambientais retratados em todas as que foram entregues (total de 12 fotografias). As 

necessidade. Assim, segundo ele, mais correto seria denominar nossa sociedade de “sociedade 
ideologizada pelo consumo”, haja visto a 

Fotografia 5.2 Alagamento em uma rua, denunciado 
por aluno Fotografia 5.3 Lixo em ruas, registrado por aluno
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fotografias tinham relação com os principais problemas apontados pelos participantes: 

enchentes/alagamentos, lixo urbano e poluição hídrica (fotografias 5.2, 5.3 e 5.4). 

As fotografias foram apresentadas em Datashow e gerou debate em relação aos 

impactos que eram gerados no cotidiano das pessoas que moravam na localidade, como 

proliferação de doenças e incômodos no cotidiano. Alguns comentaram que os problemas 

eram ocasionados pela ausência do Estado e pela falta de vontade política. Quando 

questionados se esta ausência de atenção do governo não seria também consequência da 

falta de posicionamento dos cidadãos, a maioria concordou e um dos participantes 

respondeu: “o povo não quer saber de política”. Outro participante afirmou: “as pessoas não 

sabem de seus direitos”. Daí direcionamos a discussão para a responsabilidade de todos no 

enfrentamento das injustiças ambientais e que cabia aos que sabem, transmitir e organizar 

seus conhecidos para buscar as melhorias necessárias. Muitas das vezes é tendencioso 

passar a culpa para o outro, retirando de si a responsabilidade da iniciativa. Cabe a EA 

evitar este discurso, chamando para a luta o máximo possível de pessoas desfavorecidas 

pela lógica do capital.

O que falta para retirar os cidadãos do comodismo, da aceitação automática do que 

está posto e do consentimento com o discurso hegemônico, nos revela ser a provocação. 

Provocar no sentido de despertar os cidadãos para a mobilização, conseguido através do 

conhecimento da causa, do entendimento em relação às estruturas sociais e das 

desigualdades e injustiças ambientais. Para tal, a EA-Crítica atua no sentido de 

conscientizar a partir de uma visão holística e pautado na práxis, fomentando a ação 

reflexiva sobre a realidade. Neste viés, findo a diagnose em relação ao ambiente e à 

participação junto aos alunos, passamos para a prática participativa em  dois eventos de 

debates na esfera governamental do município, analisando as possibilidades de se construir 

uma EA-Crítica com enfoque na participação política, fortalecendo a relação escola-

comunidade e mobilizando os munícipes para a busca da equidade socioambiental.

Fotografia 5.4 Estado de poluição de um rio nas 
mediações da escola, registrado por aluno.
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5.2. A EDUCAÇÃO À PARTICIPAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO TAMBÉM COMO ATO 

EDUCATIVO 

Primeiramente, ressaltamos novamente que a inserção nos canais de participação 

institucionalizados não buscou legitimar estes espaços, de maneira a cumprir o que está na 

lei (interesse do Poder Público), mas sim investigar o potencial educativo que estes espaços 

apresentam e construir uma EA Crítica-Participativa que, ao mesmo que educa, estimula e 

gera a participação política dos alunos de maneira crítica, seja no espaço de debate 

escolhido, em outro, ou mesmo a auto-organização.

Três obstáculos surgiram para a ida dos participantes a um espaço político com 

caráter participativo na área ambiental. O primeiro condiz com as limitações dadas à EJA, 

como já discutido, uma vez que a maioria dos alunos participantes trabalham durante o 

período diurno e estuda à noite e considerando que os fóruns decisórios ocorrem durante o 

expediente do governo, resultando numa baixa presença de alunos na prática proposta. Em 

segundo lugar, as dificuldades inerentes à educação pública que, em geral, apresenta pouca 

estrutura para a prática pedagógica que propõem saída ao campo. E, o terceiro obstáculo 

diz respeito ao encontro e inserção em um fórum decisório com temática ambiental que 

possibilite a participação dos cidadãos. Este último relaciona-se diretamente com a pesquisa 

na medida que se problematiza a abertura do governo para a ampliação da participação 

social na gestão ambiental.

De acordo com o direcionamento das discussões em sala de sala para o problema 

do lixo urbano e a realização, por parte da Prefeitura de Nova Iguaçu, da 1ª Jornada 

Ambiental, mostrou-se oportuno inserir os alunos no debate “Gestão de Resíduos Sólidos e 

Cidades resilientes”, idealizado pela SEMADETUR e realizado no auditório da UNIG 

(fotografias 5.5 e 5.6). A proximidade da escola com a UNIG facilitou o deslocamento dos 

alunos para o local, utilizando o transporte público ou mesmo caminhando para aqueles que 

moram mais próximo à universidade. A inscrição para o evento se deu a partir do 

preenchimento de formulário online pelos próprios alunos e para os que não possuíam 

acesso à internet ou não detinham conhecimentos de informática, a inscrição foi realizada 

pelo pesquisador.
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O debate ocorreu no turno da tarde o que interferiu na presença de uma quantidade 

maior de alunos, visto que a maioria trabalha durante o dia. Assim, apenas cinco alunos 

tiveram condições de participar, dois por estarem desempregados, outras duas disseram ser 

“do lar”, tendo condições de reservar um tempo para participarem e uma conseguiu licença 

no trabalho para a atividade. Este momento da pesquisa constituiu nosso grupo de trabalho 

(GT) para analisar questões sobre participação. Todavia, o debate foi transmitido ao vivo 

pela página da SEMADETUR no facebook10, o que possibilitou a reprodução de partes 

importantes do debate para os grupos durante a aula à noite.

A proposta do debate era apresentar o panorama da gestão de resíduos no âmbito 

municipal, o atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e coletar críticas 

e sugestões dos participantes que seriam considerdas nas discussões posteriores para a 

elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)11 a ser 

incorporado no Plano de Saneamento. O debate foi estruturado a partir de palestras, a 

saber: Os desafios da gestão pública na coleta de resíduos urbanos (Wesclei de Melo - 

Diretor Técnico da Empresa Municipal de Limpeza Urbana - EMLURB); Gestão de Aterro 

Sanitário CTR (Erica Nascimento – FOXX Haztec); Logística Reversa (José Arnaldo - Diretor 

de Biodiversidade, SEMADETUR).

10O vídeo continua disponível através do site:
https://www.facebook.com/semadetur/videos/317081698716945/

11 A elaboração de planos municipais e estaduais de gestão de resíduos é exigido pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, que estipulou prazos para que os municípios e estados se adequem. 
Prazos que são constantemente prorrogados visto as dificuldades que estes poderes encontram. 
Estes planos devem prever “programas e ações para a participação dos grupos interessados, em 
especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver” (Lei n°12. 305, 2010, artigo 19°, 
inc. XI)

Fotografia 5.6 Público com composto por cinco
alunos da pesquisa.

Fotografia 5.5 Composição da mesa no Debate.



83

O evento ainda contou com a participação do secretário de meio ambiente Fernando 

Cid e representantes de empresas do ramo de reciclagem. Os alunos desconheciam os 

dirigentes da secretaria municipal de meio ambiente, bem como as propostas do novo 

governo para a questão ambiental. Desta maneira, a primeira contribuição dada pela EA 

empreendida é a informação que, como dito por Villas Boas (1994), é a parte inicial da 

participação. Trazer para os alunos a situação política que reverbera em seu cotidiano. Os 

discursos advindos dos palestrantes serviram como objeto de análise junto aos alunos, 

contribuindo para a instrumentalização destes para uma agir crítico e reflexivo nos espaços 

de decisão. Nos cabe analisar pontos importantes que colaboram na pratica educativa 

transformadora.

O primeiro a palestrar foi o diretor da Empresa Municipal de Limpeza Urbana 

(EMLURB), encarregada da coleta de resíduos domiciliares, limpeza pública e poda de 

árvores, bem como da fiscalização do Aterro Sanitário (concessão). Seu posicionamento 

quanto a gestão de resíduos se resume na sua primeira afirmativa: “não conseguimos 

cumprir a legislação, por culpa da população”, fala repetidamente empreendida durante sua 

apresentação. Tal posicionamento de culpabilização da população incomodou os alunos 

participantes que comentaram para o pesquisador que o governo não realiza suas 

atribuições corretamente. 

Em todos os discursos dos palestrantes foi dado ênfase à legislação ambiental, 

especificamente à PNRS, reconhecida como uma das mais bem elaboradas, mas que não 

sai do papel por, dentre outras causas, falta de orçamento para otimizar o gerenciamento 

dos resíduos através de investimentos em tecnologias mais eficientes, criação de sistemas 

descentralizados para coleta e destinação dos resíduos recicláveis para a coleta seletiva. 

Aliás, foi declarado pelo diretor que a EMLURB não tinha estrutura para implementar a 

coleta seletiva, nem corpo técnico para realizar educação ambiental no município. Daí a 

contradição de se culpar a população pelo não atendimento à legislação, sendo que o 

problema era político e estrutural. Ademais, o hábito dos munícipes de descartar o lixo em 

local não adequado condiz com a violência ambiental (LIMA, 2010) realizada pelo Estado, 

no qual o ambiente degradado de moradia desestimula a população a conservar seu próprio 

ambiente. Além da desinformação sobre as consequências da deposição de lixo em áreas 

não preparadas para tal fim, este fato não pode ser considerado a causa principal para o 

paradigma do lixo na sociedade.

Ainda sobre a gestão dos resíduos, foram apresentadas as metas da empresa para 

os próximos anos, dentre eles estão: atendimento dos contribuintes via telefone, parceria 

com as comunidades, engajamento da população e mudança de cultura da população. 
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Práticas de EA foram postas em discussão, a partir da proposta de maior cooperação entre 

secretarias de meio ambiente e educação e também a partir de universidades localizadas no 

município, a fim de melhorar as ações dos cidadãos e levá-los para a participação 

consciente nas políticas públicas, ajudando a prefeitura a otimizar seu sistema de 

gerenciamento. Notadamente, para a efetividade da coleta seletiva é necessária a 

realização de uma EA junto à população, objetivando conscientizá-la quanto a separação do 

material para destinar aos catadores. Percebeu-se que a EA tratada pelos gestores era 

aquela conservadora em suas práticas que visavam apenas mudanças comportamentais 

nos indivíduos, sem adentrar o aspecto político do tema. Sobre isso Layrargues adverte:

(...) o verdadeiro cidadão consciente e responsável não é aquele que escolhe 
consumir preferencialmente produtos recicláveis, ou que se engaja 
voluntariamente nos programas de reciclagem, mas aquele que cobra do 
Poder Público, por meio de processos coletivos de pressão, que o mercado 
ponha um fim na obsolescência planejada e na descartabilidade, e, 
sobretudo, que exige do Estado a implementação de políticas públicas que 
destruam os mecanismos perversos de concentração de renda (2002, p.20)

Na segunda palestra foi apresentada a planta do aterro sanitário e seu 

funcionamento a partir de um vídeo. Segundo a palestrante, o aterro é a opção mais 

sustentável para a destinação de resíduos. Porém, Layrargues (2000) lembra que a coleta 

seletiva e reciclagem surge como alternativa técnica à destinação dos resíduos por 

prolongar a vida útil dos aterros, reduzir a contaminação do solo e mananciais e a extração 

de novos recursos naturais, mas deve ser evitar o discurso reducionista, uma vez que, na 

maioria dos casos, são abordadas apenas técnicas de disposição domiciliar, enfatizando a 

coleta seletiva como se somente a reciclagem fosse a solução, em vez de incentivar a 

reflexão sobre a mudança dos valores culturais responsáveis pelo estilo de produção e 

consumo da sociedade moderna. Criticar esta visão reducionista foi um dos objetivos da 

reunião posterior ao evento junto com os alunos.

Em relação às responsabilidades dos atores sociais, segundo a fala do diretor de 

biodiversidade na palestra sobre logística reversa12, a maioria das empresas e industrias 

operantes no município não gerenciavam seus resíduos gerados, nem pagavam pelos 

serviços que seriam responsabilidades delas. Também foi mencionado que a prefeitura não 

tinha dados referentes à quantidade real de resíduos recicláveis gerados por estes 

12 Logística reversa é definida pela Lei 12.305/10 como "instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 
ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada". O processo da 
logística reversa responsabiliza as empresas e estabelece uma integração de municípios na gestão 
do lixo.
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empreendimentos, dados que eram importantes para se planejar o gerenciamento na 

cidade.  Neste contexto, quem paga pela destinação dos resíduos gerados pelos 

empreendimentos são os contribuintes e acaba por sobrecarregar a prefeitura. Sachs (1986) 

afirma que:

A regra de funcionamento da economia capitalista é a internalização do lucro 
pela empresa e a externalização, sempre que possível, dos custos[...]. 
Enquanto couber à coletividade a responsabilidade pelas perdas e pela 
despoluição, nenhuma empresa se preocupará com isso[...]. No entanto, a 
degradação ambiental, provocada por uma empresa, constitui obviamente 
uma externalidade negativa. (SACHS, 1986, p.34)

Assim, além de financiar os custos inerentes à geração de resíduos não 

pertencentes a coletividade, a população também paga com a redução de sua qualidade de 

vida e bem-estar social. Mesmo estando na legislação a partilha da responsabilidade pelos 

riscos ambientais, sempre recai na população a maior parcela de danos e 

responsabilidades. A primeira demonstrada na diagnose ambiental, realizada na pesquisa, e 

a última denotada na culpabilização realizada pelos gestores públicos no evento.

No geral, o evento demonstrou boas intenções dos gestores para com a melhoria da 

qualidade ambiental, porém o discurso proferido demonstrou buscar consenso entre o 

desenvolvimentismo e a conservação ambiental, não problematizando as causas das 

desigualdades sociais e injustiças ambientais empreendidas pela lógica do capital. O 

encontro com os grupos após o evento objetivou levantar dúvidas e opiniões dos alunos 

quanto ao conteúdo do evento, analisando os discursos dos gestores ambientais da 

prefeitura. Os alunos que puderam participar do evento (um aluno do GP1 e quatro do GP2) 

fizeram curto relato do que foi discutido e de suas percepções gerais sobre o debate. 

Depois, foi reproduzido partes da fala dos palestrantes no vídeo gravado para as turmas. 

Um dos pontos levantados por um dos que participaram foi o excesso de burocracia 

demonstrada no debate que emperrou as ações que os gestores queriam promover (fala 

baseada na declaração do representante da EMLURB de que tem que cumprir um contrato, 

o que bloqueia a troca de caminhões para a implantação da coleta seletiva). 

Todos os cinco que participaram do evento declararam ter tido dificuldades para 

entender certos discursos devido ao teor técnico com que foram realizados, mas que 

acharam interessante e importante informações passadas quanto ao sistema de coleta de 

resíduos e dados sobre a situação de alguns bairros, bem como a quantidade de lixo 

coletado e disponibilizado no aterro13. Buscou-se analisar a culpabilização da população 

13 A apresentação realizada pelo representante da EMLURB, bem como outros conteúdos da Jornada 
Ambiental, se encontra disponível em: https://www.jornadaambiental.com.br/conteudo
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quanto à quantidade de lixo público e aos locais irregulares de descarte que as pessoas 

destinavam seu lixo. No GP2, a participante que se sentiu ofendida coma colocação do 

representante da EMLURB, disse: não podem culpar só a gente, eu guardo meu lixo até o 

dia do caminhão passar. Os que não fazem isso é porque não têm educação, coisa que o 

Estado tem de dar, educação de qualidade. Querem cobrar sem educar o povo” (Samara).  

Neste viés, Freire (1997) destaca que uma característica do poder ideológico hegemônico é 

o direcionamento aos dominados da responsabilidade pela situação desvantajosa em que 

se encontram. 

Um aluno que não pôde participar do evento indagou ao pesquisador onde estão os 

catadores nesse debate? (André/GP1). Ele contou que por trabalhar no comércio no centro 

de Nova Iguaçu tinha contato com catadores que iam em busca de papelão e conhecia a 

realidade destes, percebendo a importância de seu trabalho e a necessidade de valorização 

destes profissionais. Ainda colocou a necessidade de a prefeitura criar um programa de 

coleta seletiva, capacitando os catadores, construindo galpões de triagem e direcionando 

caminhões para a coleta, o que facilitaria o trabalho e daria condições mais salubres de 

trabalho.  Realmente, no evento não havia nenhum representante dos catadores, mesmo 

que dito pelo diretor de biodiversidade do município haver uma estimativa de 200-400 

catadores trabalhando informalmente e por conta própria no município. Tal constatação nos 

demonstrou que a participação da população, muitas vezes, são apenas para legitimar os 

fóruns de gestão ambiental, a fim de cumprir a legislação, sendo as decisões tomadas 

unilateralmente pelo poder público.

Em geral, o trabalhador catador é exposto à riscos à saúde, aos preconceitos sociais 

e à desregulamentação dos direitos trabalhistas, condições que são extremamente 

precárias, tanto na informalidade de trabalho, quanto na remuneração. Além disso, os 

catadores não têm acesso à educação e ao aprimoramento técnico (MEDEIROS e 

MACEDO, 2006). Reconhecendo a importância destes profissionais na cadeia de 

reciclagem, a PNRS busca estimular a formação de cooperativas e associações de 

catadores, uma vez que sua organização melhora as condições econômicas e sociais 

(ZANETI e ALMEIDA, 2009), adquirindo condições salubres de trabalho e melhores lucros. 

Neste contexto, cresce o envolvimento de prefeituras com organizações de catadores, 

produzindo uma parceira favorável a inclusão social e geração de renda que se reduz os 

custos dos programas e avanços na gestão e execução de propostas de gerenciamento 

eficiente de resíduos sólidos nas cidades (RIBEIRO e BASEN, 2007). Diferentemente de 

outras prefeituras da Baixada, Nova Iguaçu ainda não tinha um projeto voltado para o apoio 
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a criação e manutenção de associações de catadores. Portanto, foi reforçado junto aos 

grupos a necessidade que se defenda os catadores e seus interesses de melhoria de 

condições de vida, visto que eles são parte dos que mais sofrem com a exploração de seu 

trabalho.

Aos alunos foi proposto o prosseguimento na pesquisa de modo a seguir na 

aquisição de mais informações e conhecimentos sobre a questão dos resíduos e a situação 

dos catadores, participando do próximo evento de maneira mais ativa, de acordo com as 

possibilidades apresentadas durante o debate. Ainda foi apresentado a animação utilizada 

no evento sobre o aterro sanitário e explicitado sua estrutura de funcionamento e seus 

pontos positivos e negativos. Ao contrário do que foi apresentado pela empresa, o aterro 

não era a solução para o paradigma do lixo na sociedade. Aos alunos foi explicado que após 

findado a vida útil de um aterro, novas terras são exploradas, preferivelmente em áreas 

verdes, havendo desmatamento para a construção de aterros. E, como dito pela palestrante 

da Haztec, segundo estudos da empresa a quantidade que chega ao aterro é superior as 

previsões, dentre outros motivos pelo aumento populacional e o não desenvolvimento da 

coleta seletiva por parte das prefeituras. O que estima uma vida útil menor do que o 

esperado. Ou seja, sem alterar o sistema político-econômico e a cultura do consumo, a 

degradação persistirá, mesmo com a reciclagem. O foco sobre a reciclagem do lixo 

produzido pelo consumo desmerece o restante da cadeia produtiva que gera muito mais 

lixo, seja pela extração dos recursos ou durante o processo de industrialização (MEADOWS 

et al, 1992). 

Foi reforçado o conteúdo das aulas anteriores interligando os pontos importantes do 

evento, problematizando a lógica do sistema e a geração de desigualdades e impactos 

ambientais. Neste viés, o espaço da gestão ambiental é elemento estruturante na 

organização do processo de ensino-aprendizagem empreendido na pesquisa, construído 

com os sujeitos nele envolvidos, objetivando o efetivo controle social sobre decisões que 

afetam a todos (QUINTAS, 2004). Em contraste às práticas pedagógicas que se orientam 

apenas pelo funcionamento de sistemas ecológicos (LAYRARGUES, 2002). Notou-se um 

aumento do interesse dos alunos em participar da investigação, o que se comprovou no 

segundo evento para o qual foram convidados, a reunião do Conselho Municipal para o 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (COMDEMA). Para que fosse possível a 

visita dos alunos, foi necessário contatar o diretor de biodiversidade da SEMADETUR, 

responsável pela organização das reuniões. Ele se mostrou bastante receptivo com o grupo 

e comentou que outras turmas de escolas da região já tinham participado de algumas 

reuniões, em número considerável, e propôs parceria com a escola para projetos futuros e 
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maior aproximação das duas instituições. Neste sentido, Machado (2006, p.35) defende que 

a “participação dos cidadãos e das associações não merece ser entendida com uma 

desconfiança contra integrantes da Administração Pública. Essa participação não é 

substitutiva da atuação do Poder Público”.

A reunião ocorreu também no turno vespertino em local pouco mais distante da escola, nas 

proximidades do Centro de Nova Iguaçu. Os alunos se deslocaram para o local com veículo 

próprio ou coletivo. Compareceram cinco alunos do GP1 e sete alunos do GP2 (fotografia 

5.7 e 5.8). Os assuntos da pauta foram posse dos conselheiros, Plano Municipal de 

Saneamento (formação do grupo de trabalho governamental, agenda de atividades para a 

revisão e homologação) e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(apresentação do diagnóstico, agenda de atividades). Segundo a Lei Municipal n° 4.018/09, 

o COMDEMA deve se constituir por sete membros do poder público municipal e sete 

membros da sociedade civil (ONGs ambientalistas, Classes Profissionais, Entidade Técnico-

Científica e Entidade Comunitária). 

Surpreendeu que na posse dos conselheiros não havia membro de Entidade 

Comunitária (associação de moradores, por exemplo). O motivo foi o não interesse de uma 

das inscritas que deixou em aberto a vaga. Foi apresentado o formulário e explicado o 

processo que deveria ser feito para inscrição de alguma associação que quisesse 

representar os interesses da sociedade civil. Tão logo, um dos alunos comentou que 

conhecia o presidente da associação de moradores de seu bairro e indagou se a associação 

poderia se inscrever e, com a confirmação, disse que faria o convite. Não soubemos o 

motivo da desistência por parte da associação para compor o conselho. Porém, a não 

participação de outras organizações sociais na eleição denotou certo enfraquecimento de 

Fotografia 5.7 Grupo de alunos na reunião do
COMDEMA

Fotografia 5.8 Reunião COMDEMA.
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organizações civis, reflexo do cenário de apatia política dos cidadãos. Ou, como Sathler 

(2005) esclarece pode ser consequência de a responsabilidade da gestão pública ser 

conferida sempre ao órgão de Estado, com a coletividade isentando-se de cobrar ou 

acompanhar as ações de planejamento. Em tempo, o desconhecimento da população sobre 

a existência e possibilidades de participação nestes espaços contribui para dificuldade de 

efetivação destes conselhos (GOHN, 2003). Desconhecimento diagnosticado nos grupos da 

pesquisa.

Outra característica que dificulta a representação da sociedade nestes Conselhos é a 

desigualdade no acesso a estes órgãos. De acordo com Sathler (2005), os conselheiros 

representantes da sociedade civil têm dificuldades para custear seus deslocamentos até os 

locais das reuniões, além da disponibilidade menor de tempo (por terem que se ausentar do 

local de trabalho para participar das reuniões). Condições comparáveis ao vivenciado pelos 

alunos participantes que mesmo mobilizados encontram complicações impostas pelo 

funcionamento destes fóruns institucionalizados. Em contraste, os conselheiros do poder 

público participam dos conselhos como parte de suas atribuições remunerados e têm 

acesso aos dados e informações com maior facilidade, possuem infraestrutura de suporte 

logístico e administrativo e estão habituados com a linguagem da administração pública e 

tecnocrática (GOHN, 2003). Isto gera maior controle do Estado nestes espaços de disputa 

que, em geral, não somente atua na mediação de conflitos entre os atores sociais 

envolvidos, mas impõe seus interesses com maior força em relação aos demais, se 

utilizando da estrutura governamental.

Todavia, por mais difícil que seja a participação dos alunos nas reuniões do 

COMDEMA ou em outo espaço de tomada de decisão, é cabível à EA utilizar a ação como 

meio gerador de discussões e instrumentalização para atuação crítica junto ao poder 

público, demonstrando a importância de se conhecer o andamento das políticas ambientais 

para a tomada de decisão. Novamente, expomos os pontos importantes da reunião para se 

trabalhar a EA com os alunos. De início, chamou atenção a fala do secretário na abertura da 

reunião, reconhecendo a formação de conselhos como parte do avanço da democracia no 

Brasil. Outro destaque foi o comentário de que “a sociedade não foi ouvida” dado por um 

dos representantes do governo sobre a elaboração do Plano de Saneamento (PS) não 

concluído, no governo anterior. Também foi dito que a CEDAE não colaborou naquele 

momento e que os dados estão defasados, visto que são do ano de 2013. Há emergência 

para a elaboração do PS e do PGIRS devido aos prazos dados pelo governo federal para 

que os municípios elaborem seus planos, sujeitos a perder investimentos caso não se 

adequem à legislação federal. Assim, foi proposta a criação de câmaras técnicas (por 
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membros do Conselho e profissionais de áreas estratégicas), audiências públicas e maior 

aproximação com a comissão de meio ambiente da Câmara Municipal. Em relação à 

audiência pública para tratar dos planos, não foi encontrada informações sobre sua 

realização durante o ano de 2017.

Sobre a elaboração do PS, apresentou-se alguns entraves como falta de dados 

sobre ações anteriores ao atual governo (dados não foram repassados na transição), o 

contrato firmado com a CEDAE é considerado nulo pela CPI da Câmara Municipal e não se 

tem o mapeamento de tubulações da CEDAE no município, havendo dificuldades em 

conseguir os dados junto ao órgão. A partir do exposto, as representantes da CEDAE 

saíram da reunião antes de seu término, indicando certo atrito entre os representantes do 

governo e a CEDAE. Após a retirada delas, foi comentado pelo secretário do COMDEMA 

que o ocorrido é frequente nas reuniões que se busca dialogar e buscar consensos junto à 

empresa. O caráter monopolístico dos serviços de abastecimento de água (único operador) 

traz para aqueles que a controlam, uma poderosa capacidade de exercer um forte domínio 

social e político sobre um bem essencial para a vida humana. De acordo com Swyngedouw 

(2004), este controle tem caráter burocrático e técnico, onde as decisões são altamente 

centralizadas.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, não é diferente, os sistemas da região 

são prisioneiros de escolhas técnicas e econômicas realizadas em conjunturas anteriores 

que, muitas vezes, restringem a sua adaptação aos novos desafios (GUY et al. 2010). 

Assim, por mais que os novos gestores públicos queiram melhorar o sistema de distribuição 

de água, realizando adaptações, esbarram em barreiras burocráticas, técnicas e mesmo na 

rigidez do próprio sistema de distribuição. Estes conflitos de interesse dados no Conselho ou 

noutro fórum decisório apontam para a necessidade do diálogo e da participação social para 

gerar pressão sobre os que controlam a sociedade e o ambiente segundo seus interesses. 

Quanto menos se participa, mais fácil a dominação se realiza, bem como a 

desresponsabilização dos grandes poluidores. O desconhecimento do direito de participação 

em conselhos pela sociedade civil e a omissão em popularizar a participação cidadã 

permitem a ocupação dos assentos e a utilização dos mecanismos de gestão por 

instituições representantes das elites dominantes.

Ao decorrer da reunião, apresentou-se a necessidade de cobrar a criação de 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE´s) em redes privadas e industriais, pois, devido à 

falta de fiscalização, os empreendimentos, em sua maioria, não tratam seus efluentes. Em 

relação ao orçamento para ações na área ambiental foi discutido a não existência de receita 

no Fundo Municipal para o Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente que, segundo a 
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legislação municipal, deve ser composta por receitas oriundas de Compensações 

Ambientais e contrapartidas sociais referentes aos empreendimentos que necessitem de 

Licenciamento Ambiental; ao montante dos Créditos de Carbono destinado ao Município 

oriundos do contrato de concessão do Aterro Sanitário de Nova Iguaçu e de outros 

eventuais projetos e programas desenvolvidos no território municipal; às compensações 

oriundas da gestão integrada dos Recursos Hídricos como as provenientes da captação da 

água nos Sistemas Guandu, Rio D'Ouro e Tinguá e Jaceruba, dentre outras receitas 

advindas de dotações orçamentarias, tributos e multas. A fim de captar mais recursos para a 

pasta, problematizaram a perda que vem ocorrendo de ICMS Verde14 e a necessidade de 

aperfeiçoar a gestão do ambiente, principalmente, na gestão de resíduos para agregar 

pontos para a aquisição deste incentivo.

Por fim, discutiu-se o projeto-piloto de coleta seletiva em alguns bairros junto com 

uma cooperativa de catadores (Cooperativa Vitória) e 28 catadores cadastrados na 

prefeitura. E, a proposta de institucionalizar um programa de Educação Ambiental, no qual 

foi revelado já ter tentado implementar a EA a partir de ações em escolas municipais, há 10 

anos, direcionada para a coleta seletiva. Cabe destacar a atenção prestada pelo secretário 

aos alunos durante o debate que, a todo momento, buscava explicar de maneira mais 

simples os conteúdos abordados, o que facilitou o entendimento dos mesmos (fotografia 

5.9). Ao final, os alunos não quiseram realizar perguntas, mesmo tendo sido aberto espaço 

para este fim. Percebendo certo cansaço dos alunos e considerando que teríamos aula à 

noite, não insistimos para que participassem com algum pronunciamento. Neste dia, a aula 

com um dos grupos seria dada por mim, mas devido ao cansaço percebido, optamos por 

14Remanejamento tributário do ICMS com base na conservação ambiental, servindo como estímulo 
concedido pela realização de condutas voltadas à proteção ambiental. 

Fotografia 5.9 Término da reunião do COMDEMA.
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realizar a discussão pós-reunião noutra aula, o que também foi estratégico para uma melhor 

preparação para a realização da mesma. 

No encontro com os grupos, iniciamos a discussão no atrito percebido durante a 

reunião. Um dos alunos constatou a CEDAE faz o que bem quer. Temos vários problemas 

por falta d´água, mas quem irá cobrar? (João/GP1). De momento, foi fortalecido nosso 

discurso de que a pressão popular pode provocar mudanças reais no sistema existente, 

basta que a população se organize e ocupe os espaços existentes e crie novos direcionando 

as políticas públicas de acordo com seus interesses. No GP2, não houve exposição ativa 

dos alunos, daí ocorreu breve explicação sobre o caso e nosso apontamento quanto a 

situação, relacionando o ocorrido com o conteúdo político das aulas anteriores.

A seguir foi perguntado, nos dois grupos, suas percepções quanto ao 

posicionamento dos conselheiros e o que perceberam quanto as intenções dos mesmos. No 

GP1, a percepção que alguns alunos tiveram da reunião foi que existia vontade dos 

gestores ambientais de resolverem os problemas ambientais, mas, apesar de todos os 

esforços, ainda havia muito a se fazer. Complementamos a afirmativa com aspectos da 

gestão que foram ocultados, interesses que não se apresentaram num primeiro momento, 

sendo necessário analisar cada ator social, o que está por trás de seu discurso e manter 

certa desconfiança em relação à boas intenções, visto que a gestão ambiental pública é 

condicionada ao sistema capitalista e não é neutra, pois ao assumir determinada postura, 

define quem ficará com os custos e quem ficará com os benefícios da ação antrópica sobre 

o meio (QUINTAS e GUALDA, 1995).

Ainda sobre as percepções dos alunos sobre as intenções dos gestores públicos, no 

GP2, uma aluna disse que os conselheiros por si não poderão resolver todos os 

problemas(...). Entre os representantes do governo falta comunicação (Albanice/GP2). A 

falta de comunicação que ela se referiu baseou-se no explicitado na reunião que as 

secretarias municipais não dialogavam, seus planejamentos não apresentavam 

convergências, nem pontos de contato. Considerando que a qualidade ambiental engloba 

assuntos de pastas governamentais diferentes (saúde, transporte, urbanismo, educação, 

cultura, lazer, dentre outras) que extrapola as possibilidades da SEMADETUR, o 

COMDEMA é um espaço promissor para esta aproximação, uma vez que seus 

representantes governamentais eram de secretarias diferentes. Porém, foi percebido que os 

conselheiros, em sua maioria, eram funcionários sem influência dentro de suas pastas (de 

acordo com alguns posicionamentos na reunião) e sem capacitação para o tratamento de 

questões ambientais (o que, muitas das vezes, se assemelha aos representantes da 
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sociedade civil), prejudicando a efetividade do poder de decisão do próprio Conselho. Como 

indicado por Sathler (2005), este cenário faz com que servidores acabem por apenas ocupar 

o cargo de conselheiro, sem participarem efetivamente do processo.

 Com vista a apurar a motivação dos participantes, um dos objetivos da EA 

empreendida, foi perguntado quem gostaria de participar de mais debates na esfera pública 

ou em associações e ONG’s. Três dos cinco alunos do GP1 e quatro dos sete alunos do 

GP2 que participaram nos eventos sinalizaram positivamente para a maior inserção nos 

fóruns decisórios. Dos que não puderam participar, quatro alunos do GP1 e um do GP2 

repetiram querer, mas devido ao trabalho não poderiam. O restante não demonstrou 

interesse em participar. Quando perguntado o motivo pelo qual acreditavam que a 

população não participava e/ou cobrava do poder público, além dos motivos já levantados 

pela pesquisa, um aluno do GP1 revelou “não participam porque não querem morrer” o 

grupo concordou com ele e expuseram que muitos políticos da região são envolvidos com 

milícias e, historicamente, houve casos de assassinatos de políticos ou outros contrários a 

algumas figuras públicas que já passaram pelo governo. Tal violência é confirmada por 

Alves (2016) que relata a história violenta na construção da Baixada Fluminense e se 

mantem, ainda que menos displicente, à serviço do controle político, econômico e social na 

região. A baixa participação social nos apresenta como um processo historicamente 

construído pelas desigualdades sociais que se mantêm na atualidade. Foi explicado que 

conflitos de interesses são parte das relações sociais e os consensos se dão a partir do 

diálogo e negociação, há caminhos que levam a conquistas de direitos que não passam pela 

violência. De maneira estratégica e maior pressão popular na maior quantidade de espaços 

de discussão possíveis, a voz do povo ganha força e pode sobressair perante interesses da 

classe privilegiada.

Findado os encontros e com o término do módulo, não sendo possível realizar novos 

encontros com os alunos, podemos alcançar contribuições da investigação para o processo 

ensino-aprendizagem, para o estímulo à participação política nas questões socioambientais 

e para a construção da EA-Crítica proposta.

5.3 CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS ENCONTRADOS

A prática educativa realizada buscou a superação do ensino pautado simplesmente 

em conteúdos curriculares, reduzidos a conceitos científicos. Considerando a faixa etária e 

vivência social e cultural do alunos jovens e adultos, é imprescindível promover a aquisição 

de conhecimentos significativos e atualizados pelo alunado. Como Libâneo (2004) explicita a 

escola deve deixar de simplesmente transmitir informação e transforma-se num lugar de 
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análises críticas e produção da informação, na qual o conhecimento possibilita a atribuição 

de significados à informação.

A EA, aliada ao currículo básico, se converte em oportunidade para a renovação 

educativa por aluno por meio de um processo que possui forte inclinação no sentido de 

aquisição de competências, habilidades e atitudes que permitem a formação de um cidadão 

capaz de corresponder aos desafios de construção de um novo tipo de sociedade (MEDINA 

e SANTOS, 1999). A abordagem de temas, como legislação, política ambiental e 

governança relacionados ao contexto socioambiental dos alunos, dá maior sentido aos 

conteúdos curriculares como os inerentes à Ecologia (habitat, fluxo energético, ciclos 

biogeoquímicos e poluição ambiental, dentre outros). Desta forma, gerencia-se 

oportunidades de aprendizagem no processo de (re)construção do conhecimento escolar de 

forma mais significativa (VIGOTSKI, 2008). Além disso, agrega aos alunos instrumentos de 

intervenção sobre sua realidade.

Guimarães (2003) aponta para a importância de a EA funcionar como um indutor de 

mobilização política escola-comunidade, apontando para a participação nos espaços 

decisórios de seu município em relação ao aspecto socioambiental. Neste viés, a prática 

realizada com os alunos possibilitou não somente a contextualização, como também maior 

identificação por parte dos alunos com a escola. Em relação aos objetivos da pesquisa 

podemos inferir que: 

1) O levantamento acerca do conhecimento e participação dos alunos nos espaços políticos, 

em se tratando de fóruns decisórios voltados para a questão ambiental, revelou que eles 

não tinham entendimento, o que comprometia a participação na elaboração de políticas e na 

luta política por melhores condições de vida;

2) A metodologia de EA-Crítica proposta estimulou, em parte, os alunos a participarem da 

vida política ao passo que se mostrou motivação de alunos para o prosseguimento da busca 

por inserção nos meios decisórios com intuito de transformar sua realidade;

3) A estrutura e dinâmica dos conselhos de meio ambiente apresentam potencial para 

práticas educativas politizadas, pois levam o alunado a vivenciar e aprender sobre a gestão 

ambiental pública e, mediado pelo professor, saber como se posicionar para a defesa dos 

interesses da população;

4) A prática idealizada propicia aos alunos acesso à informação ambiental sobre sua cidade, 

visto que os debates nos espaços políticos, intrínsecos à gestão ambiental, transmitem 

dados e informações não veiculadas para a população. Estas informações auxiliam na 
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tomada de decisão e instrumentaliza a coletividade na luta por equidade e justiça ambiental 

junto ao poder público; 

5) A forma de se politizar o discurso empreendido na pesquisa, a partir de uma linha crítica 

contra hegemônica, abordando legislação, gestão ambiental e governança possibilitou a 

capacitação dos alunos para uma participação crítica nos debates políticos, conscientes das 

dificuldades impostas, afim de evitar cooptações comuns na gestão pública. 

Considerando as peculiaridades da EJA, sabíamos das dificuldades que 

encontraríamos para a realização da proposta educativa junto aos alunos, sendo elas: a 

falta de tempo extra para a participação nos eventos (devido à maioria trabalhar em horário 

integral) ou para reunião dos alunos das duas turmas em momento diverso da aula e o 

período reduzido de aulas da disciplina (dividido por módulos de 6 meses, e não por anos). 

Porém, outros impedimentos para a participação foram investigados na pesquisa em relação 

aos fóruns decisórios, mais especificamente aos conselhos de meio ambiente, sendo eles: o 

desconhecimento dos cidadãos da existência dos respectivos canais; reuniões em horário 

comercial, incompatível para a participação da classe trabalhadora; a burocracia como são 

realizados, requisitando conhecimentos administrativos dos participantes, bem como a 

linguagem técnica com que se dão os debates, muitas das vezes inteligível, o que também 

exige certo conhecimento dos participantes.

Ao nível do indivíduo, percebemos adversidades que desafiam a mobilização 

desejada pela EA-Crítica. Primeiro, o afastamento dos cidadãos do espaço político se 

construiu na história do país, na qual o paternalismo desenvolveu um cidadão passivo 

perante o Estado. Em segundo, o desapontamento da população com o cenário político e 

com seus representantes gera descrença nas possiblidades de mudança e desmobilização. 

Em terceiro, como mostrado pelas discussões com os alunos participantes, a violência 

histórica na região metropolitana do Rio de Janeiro reverbera nas práticas sociais, limitando 

a atuação cidadão nesta região. Ou seja, a problemática da participação é cultural, na qual a 

existência da sociedade de classes é determinante histórico-social da atuação cidadã.

A EA com conteúdo emancipatório nos mostra que pode ser o caminho para 

“mudanças individuais e coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, econômicas e 

culturais” (LOUREIRO, 2004, p. 89). Que contemple uma crítica à sociedade de risco, mas 

que não tenha um fim em si mesma, já que o desvelamento da realidade a partir da Crítica, 

não opera, por si só, a mudança da realidade. Ao desvelá-la, contudo, “dá-se um passo para 

superá-la desde que se engajem na luta política pela transformação das condições 

concretas em que se dá a opressão" (FREIRE, 1992, p. 77-78).  Para a mudança da 
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realidade é preciso não somente a conscientização das pessoas, mas também o 

empoderamento e mobilização a partir da práxis. Aqui investigamos as possibilidades do 

que denominamos Educação Ambiental Crítica-Participativa, na qual, seguindo os preceitos 

da Pedagogia Crítica, metodologicamente, vislumbra no processo educativo ambientalista a 

participação dos sujeitos em fóruns decisórios populares ou governamentais que se 

estruture a prática educativa. Sem a pretensão de traçar uma metodologia “mais correta”, 

mas sim propor uma alternativa à EA tradicional, muitas vezes pretensamente apolítica em 

seu conteúdo, porque não busca perceber as redes de poder que estruturam as relações de 

dominação presentes na sociedade. A ideia é não centralizar os esforços para a legitimação 

dos espaços institucionalizados, mas utilizar estes meios como ponto de partida para o 

debate sobre as relações de dominação e buscar a formação e atuação de alunos críticos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em tempos de crise social, política e ambiental, é necessário pesquisas voltadas 

para a problematização da participação social que investiguem as causas da apatia política 

dos indivíduos e as formas de estimular a (re)ação coletiva frente às injustiças 

socioambientais. A partir da prática de EA proposta, aliamos formação crítica e inserção dos 

alunos nos espaços de participação, viabilizando a transformação social. Apresentar os 

espaços políticos de decisão e desvelar os mecanismos existentes de manipulação e 

cooptação dos indivíduos são ações que a educação pode assumir, contextualizando o 

conhecimento escolar com aspectos sociais. A construção histórica da escola lhe confere 

grande relevância para a formação de cidadãos lúcidos, quanto as causas de sua condição 

social, e participativos nos processos direcionadores dos rumos sociais. O que buscamos é 

uma educação auxiliadora na construção de uma cidadania plena, que recuse os valores 

hegemônicos e haja em prol dos interesses dos mais desfavorecidos na sociedade de 

classes.

A partir da prática educativa ambiental realizada com alunos da EJA pudemos iniciar 

um processo de incentivo à participação crítica nos fóruns de gestão ambiental. Mesmo com 

os obstáculos encontrados, foi possível promover nos alunos a observação e reflexão crítica 

quanto ao seu ambiente. Para isso, foi essencial relacionar os conteúdos disciplinares com 

estudos sobre as políticas públicas ambientais. Percebemos que com a abordagem dos 

problemas concernentes à região deu-se maior participação dos alunos durante as aulas 

ministradas, os quais expuseram suas opiniões e pontos de vista sobre seu cotidiano. Essa 

maior interação nas aulas facilitou a inserção de conceitos científicos, muitas vezes difíceis 

de serem assimilados pelos alunos, como ciclos biogeoquímicos, microclima e efeito estufa, 

pois puderam ser relacionados com os problemas socioambientais apontados.
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Como desafio e possível linha de investigação futura, a disputa em relação ao 

currículo escolar foi uma constante na elaboração e construção da pesquisa. Muitas das 

vezes, o “engessamento” do currículo e a quantidade de conteúdos disciplinares a serem 

ministrados causam empecilho para propostas pedagógicas de professores de diferentes 

disciplinas, o que impossibilita tempo suficiente para outros conteúdos importantes e até 

mesmo para a contextualização. Este fator acaba por obrigar os professores a criarem um 

currículo paralelo, à parte do currículo oficial da escola, devido a dificuldade em aprofundar-

se em temas não contemplados na escola, mas que o professor reconhece como 

fundamental para a população de uma região. Assim, na pesquisa desenvolvida temas 

como Legislação e Gestão Ambientais não puderam ser desenvolvidos em profundidade, 

mesmo tendo grande relevância para a participação política dos alunos e no exercício 

constante de sua cidadania.

A troca de experiências em relação a busca por direitos junto ao poder público, 

durante os encontros na escola, colaborou para se refletir sobre a participação da 

população, suas possibilidades e dificuldades em se realizar plenamente. Barreiras para a 

participação política foram demonstradas à nível individual como reflexo das condições 

sociais impostas pelo capitalismo. A vontade de agir sobre seu meio, defendendo seus 

direitos, é atrofiada tanto pela alienação e culpabilização, quanto pelo tratamento 

paternalista do Estado. Assim, para provocar alterações profundas na sociedade é 

necessário desconstruir subjetivações dadas nas relações sociais, promotoras da 

manutenção do sistema responsável pelas desigualdades e injustiças ambientais. 

Os debates em sala de aula e a observação in loco dos conflitos de interesses que 

dizem respeito à coletividade e ao seu ambiente, possibilitou aos alunos perceber as 

contradições existentes e iniciar uma mobilização a partir do conhecimento. Mesmo não 

conquistando a todos os alunos, podemos considerar que as discussões e práticas 

realizadas ampliaram o entendimento dos alunos em relação as potencialidades de 

transformação social que a participação guarda em seu exercício. Como alunos jovens e 

adultos seus principais objetivos ao buscar a educação escolar são, em sua maioria, 

completar a escolaridade requerida pelo mercado de trabalho e ampliar suas possibilidades 

de empregabilidade num cenário cada vez mais competitivo. Porém, a educação escolar 

deve exercer influencias mais profundas na formação dos cidadãos. Na prática educativa 

ambiental construída os alunos se viram diante de um desafio: refletir sobre sua atuação na 

sociedade, seu posicionamento diante das desigualdades que estão sujeitos. Tal ação 
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exigiu um olhar para si e para o outro de maneira mais solidária e crítica que foi sendo 

adquirida conforme o andamento das discussões. 

Este desafio também foi compartilhado no fazer desta pesquisa que, no todo, 

respondeu alguns dos questionamentos inicialmente dados e alcançou alterações na 

percepção de alunos em relação ao ambiente e a sua participação. Se não todos, ao menos 

parte dos alunos participantes expressaram vontade de prosseguir nos debates políticos 

concernentes à questão ambiental. Isso nos mostra que é necessário prosseguir com 

práticas semelhantes, democratizantes e participantes, afim de potencializar as forças 

populares nos espaços públicos de decisão. A partir da pesquisa entendemos que discursos 

e projetos políticos de democratização e abertura à participação não guardam, 

propriamente, equilíbrio no acirramento de forças e interesses contrários, e se sempre tem 

maior poder de decisão aqueles que controlam a maior parte da sociedade.  

Ao reconhecer que a cooptação da participação é dada nestes fóruns de gestão 

ambiental, acredito que novos estudos devem ser realizados em relação ao papel da EA 

para o engajamento político dos cidadãos e sobre a relação entre a educação e os 

movimentos ambientalistas realizados por organizações sociais na região da Baixada 

Fluminense. Os quais podem apontar para a aproximação e ligação cooperativa entre as 

escolas e essas organizações sociais locais, o que pode ressignificar a escola e sua 

atuação nas comunidades, dando uma maior integração entre o que se aprende dentro e 

fora da sala de aula. Por fim, esperamos que mais práticas educativas ambientais, com 

abordagem crítica e direcionadas para a interlocução com fóruns decisórios, sejam 

realizadas na região, dada a urgência de se ocupar estes espaços para que mudanças reais 

sejam conquistadas pelo povo.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Questionário para coletar informações sobre a caracterização do 
respondente, característica da infraestrutura de saneamento ambiental, diagnóstico dos 
problemas ambientais e formas de participação social.

Prezado(a) estudante.
O presente questionário é referente ao desenvolvimento da pesquisa intitulada Educação e 
Justiça Ambiental na Baixada Fluminense, a educação ambiental crítica-participativa no 
ambiente escolar.

1. Quando você pensa em problemas no lugar que você mora, o que vem à mente? Quais os que 
mais o/a incomoda e por quê?

                           
                            

2. Desses problemas, há algum que sejam “ambiental”? Em ordem, quais os problemas ditos 
“ambientais” mais o/a incomodam?

                           
                           
                           

3. Como é possível resolver esses problemas que apontou, de maneira geral? E/Ou como é 
possível resolver os problemas mais específicos do meio ambiente?
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4.  E como você, especialmente, pode ajudar a resolver esses problemas?

                           
                           

APÊNDICE B – Questionário para coletar informações sobre a caracterização do 
respondente, característica da infraestrutura de saneamento ambiental, diagnóstico dos 
problemas ambientais e formas de participação social.

Prezado(a) estudante.
O presente questionário é referente ao desenvolvimento da pesquisa intitulada Educação e 
Justiça Ambiental na Baixada Fluminense, a educação ambiental crítica-participativa no 
ambiente escolar.

1. Caracterização do respondente
1.1 Qual sua idade? _______                  1.2 Genêro ____________
1.3 Qual sua profissão? _________________
1.4 Trabalha atualmente? _______ Se sim, qual o cargo exercido? ________
1.5 Naturalidade?
(   ) Rio de Janeiro   (   ) Nova Iguaçu   (   ) Outra cidade: ________________________
1.6 Cidade onde mora?
(   ) Rio de Janeiro   (   ) Nova Iguaçu   (   ) Outra cidade: ________________________
1.7 Mora neste município desde que nasceu? (   ) Sim   (   ) Não
1.8 Bairro em que mora? 
1.9 Há interesse em se mudar desse local? (   ) Sim   (   ) Não

2. Característica da infraestrutura de saneamento ambiental
2.1 Existe problema de falta de água na sua região? (   ) Sim   (   ) Não
2.2 A residência possui coleta de esgoto? (   ) Sim   (   ) Não

2.2.1 Se NÃO, qual o tratamento de esgoto utilizado? (  ) fossa(filtro ou sumidouro)
(  ) Existe, mas não sei especificar
(  ) Nenhum sistema de descarte de esgoto
(  ) Não sei identificar o tipo de coleta (rede pública ou outro tipo de sistema)

2.3 Existe coleta pública domiciliar do lixo na sua região? (   ) Sim   (   ) Não
2.3.1 Se SIM, como procede: (  ) armazena tudo junto  (  ) separa o lixo para coleta seletiva
(  ) outro, cite-o:  
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2.3.1.1 Qual o seu grau de satisfação quanto à coleta de lixo? (  ) muito satisfeito (  ) satisfeito (  ) 
insatisfeito

2.3.2 Se NÃO há coleta pública, o que faz com o lixo: (  ) compostagem
( ) deixa ao redor da casa (  ) enterra
( ) joga no rio (  ) queima
(  ) recicla
(  ) outro, cite-o:  

(  ) outros, cite-os:  
3.1 Você adotaria novos procedimentos, principalmente para os itens que identificou como 

“problemas”, para a melhoria do meio ambiente e da sua comunidade local?
(  ) sim (  ) não
3.2.1 Se SIM,  cite-os:

3. Diagnóstico dos problemas ambientais
3.2 Você identifica quais problemas ambientais na sua região: (Se desejar, pode escolher mais 

de uma opção). 
(  ) poluição hídrica                                                                                      (  ) poluição sonora
(  ) assoreamento de cursos d’água (rio, canal, córrego e/ou outros)         (  ) enchentes
(  ) perda ou falta de arborização urbana                                                    (  ) poluição do ar
(  ) ocupação de residências em locais de risco (encostas, declives e etc.)
(  ) outros, cite-os:  

3.1 Você adotaria novos procedimentos, principalmente para os itens que identificou como 
“problemas”, para a melhoria do meio ambiente e da sua comunidade local?

(  ) sim (  ) não
3.2.1 Se SIM,  cite-os:

4. Diagnóstico dos meios de participação
 4.1 Segundo os problemas ambientais apontados, como poderia se buscar as soluções 
necessárias?
4.2 Para você, o que é cidadania? Discorra sobre o assunto.
 4.3. Como você pode participar na elaboração e fiscalização das políticas públicas de sua região 
para solucionar os problemas ambientais?

5. Formas de participação
5. 1 Escolha duas das formas de participação abaixo, que você acha mais eficazes para tentar 
resolver os problemas ambientais de sua localidade?
(  ) Fazer uma reclamação junto a ouvidoria da Prefeitura de sua cidade e/ou do Governo do Estado;
(  ) Reclamar junto a Secretaria municipal ou estadual, responsável pela regulação das atividades de 
manutenção da qualidade ambiental; 
(  ) Levar os problemas para discussão junto a associação de moradores de seu bairro; Ou caso não 
possua, organizar seus vizinhos para criação de uma associação;
(  ) Participar de auditorias públicas com vista a tratar sobre a instalação de empresas/indústrias que 
potencialmente, poluíram seu bairro e/ou região;
(  ) Ir a Câmara dos Vereadores da cidade, com vista a cobrar posicionamento de seus 
representantes;
(  ) Buscar o Comitê de Bacia para tratar sobre os problemas de ordem hídrica;
(  ) Nenhuma das anteriores. Especifique qual outra forma:
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ANEXOS

ANEXO A – Autorização para o desenvolvimento da pesquisa no CIEP 358 Alberto 



111

Pasqualini

ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para GP1 e GP2
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para GP1 e GP2


