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RESUMO 

 

A realidade atual da educação ambiental no Brasil agrega novas possibilidades de 

planejamento de políticas públicas em função do crescimento de situações de injustiças 

ambientais. Além disso, o envolvimento de grupos sociais nas lutas por justiça 

ambiental pode ser considerado um elemento importante no contexto da educação 

ambiental apontando caminhos para outras formas de ação em torno das práticas 

educativas. O presente artigo tem como objetivo refletir sobre o programa 

governamental das escolas sustentáveis no sentido de compreender as possíveis 

articulações entre os projetos educativos do município de São João da Barra - RJ com os 

conflitos ambientais dos territórios onde estão situadas as escolas. Foi possível perceber 

que algumas concepções anunciadas nas políticas das escolas sustentáveis mostram uma 

perspectiva que contribui com o apagamento dos conflitos ambientais. Desta forma, 

defende-se a incorporação das dimensões pedagógicas dos conflitos ambientais no 

contexto das escolas sustentáveis. 
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ABSTRACT 

 

The current reality of environmental education in Brazil adds new possibilities for 

public policy planning due to the increase of instances of environmental injustice. In 

addition, involvement of social groups in the struggle for environmental justice can be 

considered an important element in the context of environmental education paths 

pointing to other forms of action around the educational practices. This article aims to 

reflect on the government program of sustainable schools to understand the possible 

links between educational projects in São João da Barra - RJ with environmental 

conflicts in the regions where the schools are located. It could be observed that some 

conceptions announced in the policies of sustainable schools show a perspective that 

contributes to the erasure of environmental conflicts. Thus, called for the incorporation 

of pedagogical dimensions of environmental conflicts in the context of sustainable 

schools. 
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Introdução 

 

A realidade atual do contexto da educação ambiental no Brasil agrega novas 

questões às necessidades de planejamento de políticas públicas deste campo específico 

em função do processo de crescimento de situações que envolvem casos de injustiças 

ambientais e no aumento de populações que se encontram em situação de 

vulnerabilidade ambiental, resultando em inúmeros casos de conflitos ambientais. 

Concomitantemente, encontra-se em discussão a necessidade de mudanças no campo da 

educação ambiental, pois de acordo com Layrargues (2012, p.398) a educação 

ambiental brasileira está vivendo um período de crise de identidade, o que pode por 

consequência viabilizar o desenvolvimento de outras práticas educativas ambientais 

pautadas fundamentalmente, em políticas públicas estruturante da área. 

Este ensaio apresenta algumas análises sobre uma política pública de educação 

ambiental que se materializa através do Programa Nacional Escolas Sustentáveis. Trata-

se de uma proposta do Ministério da Educação desenvolvida para o ambiente formal de 

ensino, que ganhou grande repercussão no país a partir do processo da IV Conferência 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente que teve como tema as escolas sustentáveis, 

sustentado pelo programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas.  

Por entender que as políticas públicas e práticas no campo da educação 

ambiental necessitam estar cada vez mais contextualizadas com as realidades dos 

territórios, buscou-se fazer uma tentativa de relacionar a proposta governamental das 

escolas sustentáveis com temas que giram em torno dos conflitos socioambientais, 

apresentando algumas reflexões sobre o movimento por justiça ambiental. 

Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo refletir sobre o programa 

governamental das escolas sustentáveis sob o contexto da educação ambiental crítica e 

compreender as possíveis articulações e diálogos entre os projetos educativos do 

município de São João da Barra - RJ com os conflitos ambientais dos territórios onde 

estão situadas as escolas. 

Metodologicamente, o trabalho se baseia na análise de conteúdo (BARDIN,2009) 

dos documentos públicos orientadores para a proposta das escolas sustentáveis e na 

análise dos projetos escolares de um município do estado do Rio de Janeiro que foi 

identificado como um território marcado por amplos conflitos ambientais. 

Para o desenvolvimento destas discussões, houve a opção por autores que atuam no 

campo da educação ambiental crítica além de autores que trabalham com temáticas em 

torno do movimento por justiça ambiental. Com base nestas opções teóricas, buscou-se 

compreender em que medida os projetos do estado do Rio de Janeiro relacionados com 

a proposta das escolas sustentáveis se aproximam das discussões em torno do 

movimento por justiça ambiental. As reflexões buscam detectar se os projetos 

contemplam no seu escopo a problematização e a contextualização da realidade, 

abordando os conflitos ambientais existentes no território onde estão situadas as escolas, 

também como, se os projetos contribuem para minimizar os conflitos ambientais locais. 

Sendo assim, houve a opção por analisar o município de São João da Barra tendo como 

base os resultados do “Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no 

Brasil” da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que identificou que a região passa por 

situações de injustiças e conflitos ambientais.  

Acredita-se que o presente artigo adquire relevância na medida em que possibilita 

uma reflexão sobre uma recente política pública de educação ambiental no âmbito do 

Ministério da Educação com apoio do Ministério do Meio Ambiente e que possui ampla 

capilaridade no contexto das práticas educativas ambientais escolares. Espera-se que 
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este trabalho possa despertar uma curiosidade sobre os elementos estruturantes que 

permeiam esta proposta política, além de abrir possibilidades para uma possível 

contribuição para esta proposta levando em consideração que o Programa Nacional 

Escolas Sustentáveis está em processo de construção. 

 

Um olhar sobre os documentos públicos das escolas sustentáveis 
 

O programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas” do Ministério da 

Educação foi iniciado em 2004 na Coordenação Geral de Educação Ambiental do 

Ministério da Educação (CGEA/MEC) e propõe construir um processo permanente de 

educação ambiental formal de maneira que se possa trabalhar com questões científicas, 

saberes tradicionais e políticas ambientais, usando estratégias de redes, processos 

formativos, publicações e projetos com a sociedade (MEC, 2007, p. 34). O programa 

tem como objetivo consolidar a institucionalização da educação ambiental nos sistemas 

de ensino e prevê algumas dimensões para atingir este objetivo. Dentre as propostas 

políticas de educação ambiental nas escolas, busca-se por meio do programa realizar as 

Conferências Nacionais Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, ações de formação 

continuada de professores e estudantes, além do apoio à iniciação científica e de 

pesquisas nas escolas de ensino médio por meio da proposta intitulada “Inclusão Digital 

com Ciência de Pés no Chão”.  
O programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas” surge em resposta às 

deliberações de jovens participantes da I Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente, realizada em 2003 pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o 

Ministério da Educação. Como ações estruturantes, o programa visa consolidar práticas 

de educação ambiental por meio do estimulo à formação das Comissões de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida (Com-Vidas) e os Coletivos Jovens de Meio Ambiente. 

De acordo com dados obtidos nos documentos da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão  (SECADI/MEC), a primeira 

Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente envolveu 15.452 escolas em 

todo o país, mobilizando 5.658.877 pessoas em 3.461 municípios. Em 2005, a segunda 

conferência envolveu 11.475 escolas, 3.801.055 pessoas em 2.865 municípios (MEC, 

2007, p.41). A terceira, entre os anos de 2008/ 2009 atingiu o número de 11.630 escolas, 

envolvendo mais de 3,8 milhões de participantes (MEC, MMA, 2013, p.11). O objetivo 

geral destas conferências é o de fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino, 

fomentando espaços de participação de jovens estudantes na elaboração de propostas e 

projetos ambientais. 

No que diz respeito a versão da IV Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente (CNIJMA) ocorrida em 2013 que teve como tema “Vamos Cuidar do Brasil 

com Escolas Sustentáveis”, todo o processo da Conferência foi promovido pelo 

Ministério da Educação, sob a coordenação da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), em parceria com o Ministério 

do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 

Ambiental (SAIC/MMA). A Coordenação Geral de Educação Ambiental da Diretoria 

de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania (CGEA/DPEDHC/SECDI) 

foi responsável pela gestão pedagógica para a execução do processo da conferência no 

país 

Anteriormente ao momento da conferência em Brasília, ao longo do ano de 

2013, as escolas brasileiras foram incentivadas por meio das secretarias estaduais de 

educação para participarem do processo, executar conferências nas escolas e assim, 
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definir seus projetos de educação ambiental no âmbito da temática proposta sobre as 

escolas sustentáveis.  

Diante disso, cabe destacar que a definição das escolas sustentáveis é defendida 

no “Manual Escolas Sustentáveis” publicado na resolução do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) n˚ 18 de 21 de maio de 2013, como: 

 

Escolas sustentáveis são definidas como aquelas que mantêm relação 

equilibrada com o meio ambiente e compensam seus impactos com o 

desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de modo a garantir 

qualidade de vida às presentes e futuras gerações. Esses espaços têm a 

intencionalidade de educar pelo exemplo e irradiar sua influência para 

as comunidades nas quais se situam. A transição para a 

sustentabilidade nas escolas é promovida a partir de três dimensões 

inter-relacionadas: espaço físico, gestão e currículo (MEC, 2013, 

p.02). 

 
O conjunto de temas orientadores para a construção dos projetos escolares no 

âmbito da IV Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 

 

Foi possível identificar alguns dados importantes sobre os materiais 

disponibilizados pelos Ministérios da Educação e Meio Ambiente que foram entregues 

para escolas, secretarias municipais e estaduais de educação. Estes materiais foram 

organizados em um “Kit da IV CNIJMA”
1
, compondo as seguintes publicações: um 

exemplar do livro "Formando Com-Vida: Construindo Agenda 21 na Escola"; um 

conjunto de cadernos "Mudanças Ambientais Globais: pensar + agir na escola e na 

comunidade: Terra, Fogo, Ar, Água"; um exemplar do livro “Vamos Cuidar do Brasil 

com Escolas Sustentáveis” e uma revista “Turma da Mônica Cuidando do Mundo”. 

No total, foram 72.498 escolas públicas dos anos finais do Ensino Fundamental, 

27 Secretarias Estaduais de Educação e 5.565 Secretarias Municipais de Educação que 

receberam o Kit da IV CNIJMA. Essas informações foram obtidas no site IV CNIJMA.  

A proposta do governo foi direcionada para as escolas com turmas do sexto ao 

nono ano (6˚ ao 9˚ ano) do Ensino Fundamental, cadastradas no Censo Escolar de 2011. 

Existia a intenção de que fossem contempladas as instituições públicas e privadas, 

urbanas e rurais, da rede estadual e municipal, assim como as escolas de comunidades 

indígenas, quilombolas e de assentamento rural. A adesão ao processo de conferência 

foi voluntária.  

O documento de referência da IV CNIJMA, um conjunto de Cadernos 

"Mudanças Ambientais Globais: pensar + agir na escola e na comunidade"; indicou que 

as propostas para os projetos desenvolvidos pelas escolas deveriam contemplar os 

seguintes temas: “Terra, Fogo, Ar e Água”.  

O subtema “Terra” contemplou os assuntos: Biosfera, Biodiversidade e 

Desflorestamento. Já o subtema “Ar”, abrangeu: Atmosfera, Clima e Mudanças 

Climáticas. No que diz respeito ao subtema “Fogo”, objetivou-se contemplar assuntos 

sobre: Sociosfera, Energia, Mobilidade, Matriz Energética e Transportes. Por fim, o 

subtema “Água” abrangeu: Hidrosfera, Recursos Hídricos e Desertificação (MEC, 

MMA, 2012).  

Diante desta análise cabe uma reflexão sobre os conteúdos das publicações 

organizadas pelos Ministérios da Educação e Meio Ambiente, que serviram como base 

                                                      
1
 Disponível em: http://conferenciainfanto.mec.gov.br/. Acesso 11 de janeiro de 2015. 

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/
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de orientação para o processo de participação das escolas na IV Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, no sentido de apontar caminhos para a elaboração 

de projetos escolares que seguissem a temática das escolas sustentáveis.  Em resumo, 

questiona-se: qual(ou quais) a(s) macrotendência(s) politico-pedagógica(s)  da educação 

ambiental que mais se aproximam dos conteúdos dos materiais publicados? Qual a 

intencionalidade destes conteúdos? Qual projeto de sociedade está pauta nessas 

publicações? 

Cabe refletir também, que os materiais indicam conteúdos muito próximos aos 

temas trabalhados nos ensinos de ciências, biologia e geografia, temas que são comuns 

aos professores destas áreas e que muitas das vezes são os que ficam mais engajados em 

participar de processos que envolvem a educação ambiental. Tendo em vista essa 

observação, será que os professores e gestores das escolas, realmente se basearam 

apenas nesses conteúdos para buscarem inspiração para a elaboração dos projetos das 

escolas sustentáveis?  

Será que essas temáticas (Terra, Ar, Fogo e Água), tendo em vista o universo de 

possibilidades que elas oferecem, não poderiam também direcionar para projetos mais 

problematizadores, críticos e contextualizados com a realidade local? 

Observou-se que o caderno de orientações com o tema “Terra” poderia englobar 

diferentes perspectivas que não foram apresentadas nas publicações. Dentre elas, seria 

cabível indicar a possibilidade de trabalhar com temas atuais (no contexto brasileiro) 

que giram em torno das seguintes questões: reforma agrária, a expansão das 

monoculturas (soja, cana-de-açúcar, eucalipto), o agronegócio, pecuária, mineração, 

garimpos, siderurgias, madeireiras, indústrias químicas e do petróleo, lixões, aterros 

sanitários, danos aos patrimônios imateriais e arqueológicos, especulação imobiliária,  

rodovias, gasodutos, termoelétricas, dentre outros que influenciam diretamente o uso da 

terra, ou seja, o tema “Terra”.  

O tema “Terra” poderia trazer uma perspectiva de problematização para os 

projetos das escolas sustentáveis, colocando em pauta as alterações de regime 

tradicional de uso e ocupação das terras. Além disso, trazer para as discussões um viés 

mais político que pudesse incorporar temas sobre os povos que habitam as “Terras”: 

indígenas, quilombolas, camponeses, agricultores familiares, caiçaras, extrativistas, 

ribeirinhos, seringueiros, trabalhadores rurais sem-terra, trabalhadores sem-teto, 

moradores das periferias urbanas, de favelas, regiões atingidas por acidentes ambientais, 

dentre inúmeros outros grupos sociais.  

Cabe ressaltar que durante a pesquisa, utilizou-se o recurso da busca por 

palavras-chave (tecla F3), no sentindo de perceber se algum desses temas havia sido 

colocado nas publicações. De todos os temas citados acima, identificou-se na 

publicação apenas as seguintes palavras: aterros sanitários, agropecuária e rodovias. Ou 

seja, houve a opção de não citar nenhum desses outros temas. 

É possível pensar que o fato de não abordarem esses temas nos conteúdos dos 

cadernos, implica na negação das dimensões dos conflitos ambientais, os sujeitos 

envolvidos nestes conflitos como também, no apagamento das dimensões políticas da 

educação ambiental. Esse pensamento também surge das análises de autores do campo 

da ecologia política e do movimento por justiça ambiental: 

A má distribuição de terras, como acesso e posse, assim como a 

decisão de não resolução dos afrontamentos de que elas descolam, 

ilustra a permanência de embates desiguais, que geram ebulições entre 

os sujeitos dessa dinâmica. Ela traz à tona, ainda hoje, apesar do 

discurso da participação, decisões sobre a regulação do uso e 

ocupação do solo que reproduzem um formato “de cima para baixo”, 
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privilegiando segmentos restritos da sociedade em razão do seu “jogo 

de forças” na conjunção dos domínios econômicos, políticos e sociais 

(ZHOURI; LASCHEFSKI; PEREIRA, 2014,p.19). 

O tema “Água” por seu caráter amplo, também possibilitaria outras dimensões 

para serem trabalhadas nos projetos. Dentre várias temáticas, poderia sugerir as 

seguintes:  hidrelétricas, barragens, transposição de rios, pesca predatória, plataformas 

de exploração de petróleo, inundações, alagamentos, assoreamentos, entre tantos outros 

temas que estão diretamente ligados ao tema da “Água”.  

Compreendendo que os temas Terra e Água, também estão articulados com as 

temáticas que envolvem Fogo e Ar, optou-se em não continuar o desenvolvimento de 

reflexões em torno destes dois outros temas (Ar, Fogo) e sim, destacar um trecho do 

ensaio de Loureiro e Layrargues que expressa a necessidade de resignificação 

ideológica sobre a “questão ambiental”:  

Na disputa por outra interpretação da questão ambiental, enfatizam 

que a categoria ‘ambiente’ não é composta apenas de conteúdos 

ecológico/ambientais,mas também de conteúdos sociais e culturais 

específicos,diferenciados e muitas vezes contraditórios; condenam a 

lógica dos interesses promovida pela razão utilitária do mercado e 

elogiam a lógica dos direitos, especialmente quando se trata de 

sociedades fortemente desiguais; revelam que, para além dos 

‘problemas ambientais’, existem ‘conflitos socioambientais’, e que a 

categoria ‘trabalho’ é central para a reflexão ter solidez no 

entendimento do fenômeno (LOUREIRO,LAYRARGUES, 2013, 

p.68). 

É perceptível que a questão ambiental trabalhada nesses cadernos orientadores 

busca foco na resolução dos problemas associados aos bens naturais, que por sua vez, 

embora necessário, não é o suficiente para construir modelos de sustentabilidade 

considerando sua perspectiva mais ampla deste termo.   

Considerando os pensamentos sobre os aspectos dos temas orientadores para a 

construção dos projetos das escolas sustentáveis, partindo da perspectiva apontada por 

Layrargues (1999), acredita-se que seria possível trabalhar os temas indicados não como 

atividade-fim, e sim a partir destas temáticas, desenvolver um planejamento do processo 

educativo e inseri-lás como uma das etapas deste processo e não como objetivo 

principal e/ou finalidade maior. Desta forma, poderia ser possível que os temas e 

objetivos dos projetos pudessem contemplar os conflitos ambientais existentes no 

território onde estão situadas as escolas. 

 

Reflexões sobre a versão preliminar do Programa Nacional  

Escolas Sustentáveis 

 

Logo após o processo da IV Conferência Infanto-Juvenil  pelo Meio Ambiente, o 

primeiro semestre do ano de 2014 ficou marcado com a divulgação de documentos 

sobre o Programa Nacional Escolas Sustentáveis (PNES). A versão preliminar do 

programa apresentada pelo Ministério da Educação (datado em 20 de maio de 2014), diz 

que o documento foi construído a partir de aportes fornecidos por atores sociais, que 

incluiu profissionais da educação formal de todos os níveis e modalidades de ensino do 

País, e, mais especificamente, de educadores e educadoras ambientais que participaram 

de eventos realizados pelo MEC durante 2013, dentre eles, a própria IV CNIJMA. Neste 

processo de construção do Programa Nacional Escolas Sustentáveis, somaram-se ainda, 



7 
 

profissionais dos Ministérios do Meio Ambiente, da Ciência, Tecnologia e Inovação e 

da Integração Nacional. 

O governo federal por meio deste programa pretende ampliar a abordagem e o 

alcance das ações de educação ambiental fomentadas pela Coordenação Geral de 

Educação Ambiental do Ministério da Educação também como, buscar estratégias para 

a aplicabilidade das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

(DCNEA), de maneira a inserir a educação ambiental de forma permanente nas práticas 

pedagógicas das escolas. O objetivo é que o Programa Nacional Escolas Sustentáveis 

seja instituído por meio de decreto presidencial de forma a constituir-se como política 

de Estado. 

Em relação a estrutura geral, o documento base do PNES é subdividido nos 

seguintes tópicos: apresentação; contexto e justificativa; fundamentação legal; histórico; 

princípios e valores; diretrizes; objetivos; componentes; linhas de ação, estratégias de 

implementação e referências. O programa prevê ações articuladas para criar 

possibilidades de promover a transição das instituições de ensino para a sustentabilidade 

ambiental. Estas ações se traduzem nos seguintes eixos:  

 
(1) Criação e fortalecimento de instâncias de participação e de 

decisão na comunidade escolar; (2) formação continuada de 

profissionais da educação e demais integrantes do coletivo 

escolar; (3) criação e animação de comunidades virtuais de 

aprendizagem; (4) promoção de estudos e pesquisas sobre 

sustentabilidade nas instituições de ensino; (5) financiamento 

de ações desenvolvidas nas escolas e por municípios e estados 

que aderirem ao Programa; (6) comunicação e 

educomunicação sobre sustentabilidade socioambiental; (7) 

fortalecimento de escolas e comunidades em situação de 

vulnerabilidades socioambientais (MEC, 2014, p.01-02). 

 
Salienta-se o fato do documento pautar a necessidade do fortalecimento de 

escolas e comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental como um  

aspecto importante no contexto das discussões sobre sustentabilidade. Alem disso, 

destaca-se o fato do documento do PNES citar quatro componentes de ação 

considerando a transição para a sustentabilidade nas redes de ensino. Os componentes 

trazem as seguintes propostas de ação: 1˚ currículo na escola sustentável; 2˚ gestão 

democrática para a sustentabilidade; 3˚ espaço escolar e sustentabilidade; 4˚ relações 

escola-comunidade (MEC, 2014, p.09).   

Foi possível observar que o 4˚ componente de ação trouxe como foco os graves 

problemas ambientais que permeiam o tema dos riscos ambientais. Este foco, sem 

dúvida é de suma importância para os debates nos projetos das escolas sustentáveis. 

Diante disso, ressalta-se que existem diversos conhecimentos (acadêmicos e não 

acadêmicos) que podem contribuir com o Programa Nacional Escolas Sustentáveis, 

especificamente neste 4˚ componente que trata sobre as relações entre escolas e 

comunidades, no que tange aos modelos, metodologias e estratégias de enfretamento 

das questões em torno dos riscos ambientais.  

Espera-se que a produção dos materiais didáticos e pedagógicos, além dos 

processos formativos sobre riscos ambientais, possa incorporar a problematização e a 

dimensão das contradições sociais, econômicas, políticas e ambientais, de forma que 

favoreça a construção de conhecimentos pautados na concepção crítica e transformadora 

da educação ambiental.  



8 
 

Loureiro e Souza (2013) problematizam as diferentes percepções e propostas 

políticas que giram sobre os riscos ambientais. Destaca-se um trecho do ensaio destes 

autores:  
(...) os riscos ambientais também são produtos de nossas 

referências políticas, econômicas e sociais e que, a maior 

parte destas pessoas já vive em situações econômicas tão 

adversas, que as obrigam a habitar regiões e locais 

vulneráveis aos riscos ambientais sejam eles inundações, 

vulcões, deslizamentos de terra, etc. Desconsideram, 

ainda, a existência de fatores, menos óbvios, sociais, 

políticos e econômicos, que influenciam a maneira como 

estes riscos afetam as pessoas de formas e intensidades 

diferentes (LOUREIRO, SOUZA, 2013, p. 03).  

 

As propostas colocadas no documento do Programa Nacional Escolas 

Sustentáveis, sobretudo, as tecnologias que incluem o aparelhamento das escolas com 

pluviômetros, termômetros, barômetros, higrômetros, medidores de ventos e outros, 

apontam para medidas tecnológicas como umas das formas de prevenção e resposta aos 

desastres ambientais. Estas medidas por si só, não garantem uma melhoria das 

condições dos territórios onde estão situadas as escolas, o que por sua vez foi 

reconhecido no documento público pois são indicadas outras formas de ação para lidar 

com os riscos ambientais tais como, os diagnósticos participativos e mapeamentos 

socioambientais no entorno das escolas. 

Ao longo da análise do Programa Nacional Escolas Sustentáveis (PNES) foi 

possível verificar que a temática sobre riscos ambientais passou a ser vista como um 

elemento importante na constituição dos projetos escolares, a fim de apontarem medidas 

preventivas para o enfrentamento de situações de emergências ambientais. No entanto, 

ao longo das análises da proposta governamental das escolas sustentáveis, observou-se 

que houve uma opção por não trazer as dimensões dos conflitos ambientais para o 

contexto das discussões, o que favorece para o apagamento tanto das situações 

conflituosas, como dos atores sociais envolvidos nos conflitos, havendo assim, um 

enfraquecimento da dimensão política da educação ambiental. 

Embora se reconheça a temática dos riscos como uma categoria importante de 

discussão nas agendas políticas, a ideia em deslocar as discussões para medidas em 

torno do controle e/ou gestão dos riscos, direcionam para uma perspectiva pouco 

analítica sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos na construção dos 

riscos e da distribuição desigual destes.   

 

Os projetos das escolas sustentáveis no contexto do  

estado do Rio de Janeiro 

 

No que diz respeito aos projetos das escolas sustentáveis, no estado do Rio de 

Janeiro foram 591 projetos submetidos ao processo da IV Conferência Infanto-Juvenil 

pelo Meio Ambiente. Destes 591 projetos, foram pré-selecionados por membros da 

Comissão Organizadora Estadual (COE-RJ) da IV Conferência Infanto-Juvenil pelo 

Meio Ambiente, 97 projetos para a II Conferência Estadual Infanto-Juvenil do Rio de 

Janeiro que aconteceu em outubro e novembro de 2013 (Ver Anexo II)
2
. Dos 97 

projetos pré-selecionados, durante a etapa estadual foram definidos os quatro projetos 

(um de cada subtema: Terra, Fogo, Ar e Água) que foram selecionados como os 
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representantes do estado do Rio de Janeiro na conferência em Brasília. Optou-se em 

organizar os temas dos projetos por meio de uma tabela, a fim de melhorar a 

visualização dos dados das análises. 

 

     

Figura I  – Resultado das análises dos temas dos projetos escolas sustentáveis do 

estado do Rio de Janeiro. 
 

 

Acredita-se que os projetos que sinalizaram a possibilidade da realização de 

diagnósticos socioambientais (sendo 37 dos 591 projetos escolares), podem atingir uma 

proximidade maior com as demandas socioambientais dos territórios, podendo 

direcionar seus projetos para concepções mais alinhadas com a perspectiva crítica da 

educação ambiental.  Além disso, os diagnósticos podem levar para formas de ação que 

tragam uma ênfase das dimensões de totalidade em torno dos problemas, evitando 

assim, “na visão localista dos problemas” (FREIRE, 2014, p. 191). 

Assim, ainda no que tange aos projetos escolas sustentáveis do estado do Rio de 

Janeiro, as análises foram confrontadas com os resultados da pesquisa do “Mapa de 

conflitos envolvendo injustiça ambiental e Saúde no Brasil”. Optou-se por escolher uma 

região identificada no Mapa da Fiocruz no estado do Rio de Janeiro, de forma a 

correlacionar com os projetos escolares, no sentido de compreender as possíveis 

relações entre os projetos com os conflitos do território.  

A ideia de apoiar e dar visibilidade aos casos de conflitos contra as injustiças 

ambientais foi o que levou a escolha de trazer o Mapa de Conflitos da Fiocruz para o 

presente artigo. Além disso, existe a intenção de reconhecer o valioso trabalho dos 

pesquisadores envolvidos no Mapa da Fiocruz. O trabalho da Fiocruz busca 

essencialmente, identificar, sistematizar e tornar públicos os conflitos ambientais 
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provenientes das lutas contra as injustiças e o racismo ambiental nos territórios onde 

foram, estão ou serão realizados diferentes projetos econômicos e políticas 

governamentais (PORTO, PACHECO e LEROY, 2013, p. 13).  

De acordo com Pacheco, Porto e Leroy (2013, p. 45), os resultados do Mapa de 

Conflitos da Fiocruz indicam um número elevado de conflitos nos estados do Sudeste. 

Segundo eles, isto está relacionado ao histórico de intensa ocupação territorial e de 

industrialização, com inúmeros passivos e impactos ambientais decorrentes. Diante 

destas reflexões, compreende-se que a proposta de correlacionar os dados do Mapa da 

Fiocruz com os projetos educativos pode vir a contribuir para as discussões em torno 

das políticas de educação ambiental com ênfase nas dimensões da justiça ambiental. 

 

São João da Barra: um olhar sobre os projetos escolares e os conflitos ambientais 

 

Marco Antonio Malagodi, em sua obra “Geografias do dissenso: sobre conflitos, 

justiça ambiental e cartografia social no Brasil” (2014), observa que Acselrad (2005) 

utiliza a expressão geografia do dissenso para representar a dinâmica dos conflitos 

ambientais gerada no estado do Rio de Janeiro no contexto da recente busca de 

recuperação do crescimento econômico a qualquer custo, quando investiu-se contra a 

responsabilidade ambiental do Estado e se opôs de forma direta agentes econômicos e 

“atores sociais no terreno”, como diz. Esta dinâmica que gera conflitos nos territórios, 

pode ajudar de acordo com os autores, na compreensão das ações de resistência que 

vêm contestando o modo como o desenvolvimento foi se configurando espacialmente 

no estado. Entre essas ações, estão aquelas que se confrontam com as “dinâmicas 

locacionais que têm penalizado os grupos sociais que pouco puderam se fazer ouvir nas 

esferas decisórias” (ACSELRAD, 2005, p.08 apud MALAGODI, 2014, p.02).  

Como exemplo desta dinâmica, destaca-se o projeto de implantação do 

Complexo Portuário do Açu no município de São João da Barra situado no Norte 

Fluminense, que passa por um processo de grandes mudanças devido à construção deste 

megaempreendimento. O Complexo do Porto do Açu em São João da Barra faz parte de 

uma série de investimentos propostos pelo grupo EBX, liderado pelo empresário 

brasileiro Eike Fuhrken Batista da Silva, nas áreas de energia, petróleo e gás, mineração 

e logística. O projeto inclui a construção de um mineroduto de cerca de 500 km de 

extensão que levará o minério de ferro produzido pela MMX/Anglo Ferrous Mineração 

em Conceição de Mato Dentro/MG ao porto, permitindo sua exportação.  O projeto está 

incluído no  Plano  de  Aceleração  do  Crescimento  (PAC)  do  Governo Federal  e  o  

total  de  investimentos  pode  chegar  a  US$  40  bilhões,  com capital público e 

privado, nacional e estrangeiro. 

De acordo com os dados obtidos no Mapa de Conflitos da Fiocruz (2013)
3
 as 

populações mais atingidas pelo processo de construção do complexo são os agricultores 

familiares e os pescadores artesanais do município. Sobre os impactos e riscos 

ambientais, existem indícios identificados na pesquisa da Fiocruz sobre a alteração no 

ciclo reprodutivo da fauna, alteração no regime tradicional de uso e ocupação do 

território, desmatamentos, invasão/dano em área protegida, poluição atmosférica, 

poluição de recurso hídrico e poluição do solo.  Os mesmos estudos correlacionam estes 

impactos com danos e riscos à saúde, tais como as doenças não transmissíveis ou 

crônicas, piora na qualidade de vida, violência e ameaças às populações. A pesquisa 

também cita sobre irregularidades no licenciamento ambiental. 

                                                      
3
 Disponível em: http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=121. Acesso 

19 de junho de 2014. 

http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=121
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No que diz respeito aos projetos educativos, seguindo a proposta governamental 

das escolas sustentáveis, destaca-se o seguinte: das treze escolas no município de São 

João da Barra que submeteram projetos, seis tratam do tema de compostagem e horta 

escolar, cinco projetos têm como tema principal ações voltadas para reciclagem e/ou 

reaproveitamento de resíduos, um projeto propõe o plantio de árvores no entorno da 

escola e o outro tem como objetivo a construção de fossa séptica para a escola.  

De forma que as informações dos projetos e dos conflitos ambientais de São João da 

Barra pudessem estar mais bem organizadas, optou-se por construir uma imagem que 

correlaciona os temas dos projetos escolas sustentáveis com os dados dos conflitos 

obtidos no Mapa da Fiocruz. 

 

 
                                                     

Figura VI – Esquema que relaciona os dados dos projetos escolares (SEEDUC/MEC)  

e os conflitos socioambientais (FIOCRUZ) 

 

Neste caso específico de São João da Barra, pode-se considerar que os projetos não 

abordam nos temas e/ou objetivos os conflitos ambientais existentes no território onde 

estão situadas as escolas. Além disso, estes projetos parecem não contribuir para 

minimizar os conflitos existentes na região. No entanto, acredita-se que seria possível 

trabalhar com temas em torno destes problemas e conflitos que ocorrem (ou estão 

previstos para acontecer em São João da Barra) a partir dos projetos escolas 

sustentáveis. Mesmo mantendo as temáticas escolhidas (horta, reciclagem...) estes temas 

trabalhados de forma que contemple um movimento de problematização e criticidade da 

realidade local, poderiam levar a emergir questões voltadas para o cotidiano da 

população local que sofre com os efeitos destes projetos desenvolvimentistas. 

Freire (2014) em sua obra Pedagogia do Oprimido reflete sobre um ponto 

importante que nos ajuda a pensar a importância de estabelecer estas conexões entre 
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educação ambiental e conflitos ambientais, posto que este movimento possibilita expor 

as contradições sociais. 

 

Por isso é que não podemos, a não ser ingenuamente, esperar 

resultados positivos de um programa, seja educativo num sentido mais 

técnico ou de ação política, se, desrespeitando a particular visão do 

mundo que tenha ou esteja tendo o povo, se constitui numa espécie de 

“invasão cultural”, ainda que feita com a melhor das intenções. O que 

temos que fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas 

contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, com 

problemas que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige respostas... 

(FREIRE, 2014. Pág. 119). 

Levando em considerações estes dados levantados na pesquisa, percebe-se que 

os projetos das escolas analisados pouco se aproximam das discussões em torno do 

movimento por justiça ambiental e que os conflitos socioambientais existentes no 

território onde estão situadas as escolas não estão contemplados nos temas e/ou 

objetivos dos projetos educativos. Isso nos leva a supor que estes projetos em questão, 

pouco podem contribuir para amenizar os conflitos socioambientais existentes no 

território, como também pouco promove a produção de críticas por meio da 

problematização da realidade.   

É importante ressaltar que não existe a intenção de desconsiderar a importância 

dos temas priorizados nos projetos escolares, compreendendo a relevância de projetos 

que abrangem ações de horta escolar, reaproveitamento de resíduos, reciclagem, 

educomunicação e outros. Valoriza-se o esforço e empenho dos professores e gestores 

na elaboração dos projetos escolares, muitas vezes, realizados pelo esforço pessoal ou 

de grupos intencionados na articulação das escolas à temática ambiental.  

No entanto, defende-se a incorporação das dimensões pedagógicas dos conflitos 

ambientais tanto nos projetos de educação ambiental, quanto nas diretrizes das 

orientações para o Programa Nacional Escolas Sustentáveis de maneira que possam 

servir como subsídios nas práticas cotidianas escolares e nas políticas públicas do 

campo. 

 

Considerações gerais 

É reconhecido que o campo da educação ambiental no Brasil esteja tendo um 

importante espaço no contexto das disputas em relação as agendas públicas. O que leva 

a pensar que estamos vivendo um momento propício para compreender a necessidade de 

ultrapassar a ideia de políticas meramente voltadas para questões preservacionistas e de 

cunho comportamentalista no âmbito da educação ambiental, e sim, para se construir 

processos educativos baseados no desenvolvimento de práticas educativas críticas e 

problematizadoras estruturadas fundamentalmente, em políticas públicas de Estado e 

não tanto com as políticas voltadas aparentemente para projetos de governo.   

É possível compreender que a educação ambiental regida pelas políticas públicas 

brasileiras, muitas das vezes torna-se uma ferramenta estratégica para a difusão de um 

tipo de proposta que contribui com os apagamentos das contradições e os conflitos 

sociais, propagando-se em um movimento de consentimento da sociedade civil sob as 

atuais condições sociopolíticas da atualidade. Esta compreensão parte da ideia de que as 

análises sobre as políticas públicas devem estar amparadas por entendimentos que 

permeiam os processos históricos e também sob as relações de forças que existem na 

sociedade. 
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Concluindo os pensamentos sobre os aspectos dos temas orientadores para a 

construção dos projetos das escolas sustentáveis, partindo da perspectiva apontada por 

Layrargues, acredita-se que seria possível trabalhar os temas indicados não como 

atividade-fim, e sim a partir destas temáticas, desenvolver um planejamento do processo 

educativo e inseri-lás como uma das etapas deste processo e não como objetivo 

principal e/ou finalidade maior. Desta forma, poderia ser possível que os temas e 

objetivos dos projetos pudessem contemplar os conflitos ambientais existentes no 

território onde estão situadas as escolas. 

É possível pensar que o fato de não abordarem nos temas orientadores os 

conflitos ambientais no contexto brasileiro, implica na negação das dimensões dos 

conflitos, dos sujeitos envolvidos nestes conflitos como também, no apagamento das 

dimensões políticas da educação ambiental. 

Foi possível reconhecer como um importante avanço o documento do PNES 

trazer para o debate as discussões sobre riscos ambientais. Embora exista este 

reconhecimento, a ideia em deslocar as discussões sobre riscos ambientais para medidas 

em torno do controle e/ou gestão dos riscos, direciona para uma perspectiva pouco 

analítica sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos na construção dos 

riscos e da distribuição desigual destes.  Além disso, ao longo das análises observou-se 

que houve uma opção por não trazer as dimensões dos conflitos ambientais para o 

contexto das discussões, o que favorece para o apagamento tanto das situações 

conflituosas, como dos atores sociais envolvidos nos conflitos. 

Diante disso, reforça-se a ideia de ampliar a possibilidade de participação das 

populações em maior nível de vulnerabilidade ambiental neste processo de construção e 

implementação do PNES, no sentido dar visibilidade para as lutas e reivindicações dos 

grupos sociais que vivem situações de injustiças ambientais. Defende-se portanto, a 

incorporação das dimensões pedagógicas dos conflitos ambientais tanto nos projetos de 

educação ambiental, quanto nas diretrizes das orientações para o Programa Nacional 

Escolas Sustentáveis, de maneira que possa servir como subsídios nas práticas 

cotidianas escolares e nas políticas públicas do campo. 

Esta reflexão reforça a ideia de que o diálogo entre o movimento por justiça 

ambiental e o campo da educação ambiental pode favorecer a concepção de políticas e 

ações educativas que fortaleçam a evidência dos conflitos socioambientais e os atores 

sociais envolvidos nestes conflitos, além de dar visibilidade as lutas e formas de 

enfrentamentos que emergem destes conflitos, apontando para possíveis caminhos 

metodológicos da educação ambiental e até mesmo outras epistemologias de base 

popular. 
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