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RESUMO 

 

A Constituição Federal estabelece que é um dever de todos os cidadãos garantir a 

preservação do meio ambiente tendo em vista que o mesmo é essencial para dignidade 

da pessoa humana. Neste sentido, a educação ambiental atua como um importante 

instrumento social para construção de indivíduos mais conscientes com a defesa dos 

recursos ambientais. De acordo com a legislação brasileira ela deve ocorrer em dois 

níveis: formal, através do currículo escolar e informal, por iniciativa toda coletividade. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é de abordar projetos socioambientais em vários 

ramos da sociedade que contribuem com o desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente; Educação Ambiental; Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Brazil's Federal Constitution establishes that it is a duty of all citizens to guarantee 

the preservation of the environment, since it is essential for the dignity of the human 

being. In this way, environmental education acts as an important social instrument for 

the construction of more conscious individuals with the defense of environmental 

resources. According to Brazilian legislation, it must take place at two levels: the formal 

one, through the school curriculum and the informal one, at the initiative of every 

community. Therefore, the objective of this work is to address socio-environmental 

projects in various branches of society that contribute to sustainable development. 

 

 

Keywords: Environment; Environmental education; Sustainable development. 
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INTRODUÇÃO 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial para garantia 

da dignidade humana, sendo o mesmo tutelado na Constituição Federal. Entretanto, os 

recursos ambientais estão sendo constantemente degradados por meio da ação humana, 

fazendo-se necessário que os seres humanos revejam suas atitudes as quais estão 

causando desastres ambientais em todo o planeta. 

 Diante desta problemática, o presente trabalho pretende destrinchar sobre a 

importância da efetividade da implementação da educação ambiental como um 

instrumento que possa auxiliar na construção da conscientização do desenvolvimento 

social, bem como o uso sustentável dos recursos naturais. Ademais, será feita uma 

análise das principais previsões normativas que versem sobre esta temática, inclusive 

acerca da efetivação desta educação no município de Macaé. 

 Este estudo tem por escopo, por meio da exposição dos embasamentos teóricos e 

normativos do direito à educação ambiental atribuído tanto ao poder público promover 

esta aplicação em todos os níveis de ensino, como também de toda a coletividade por 

meio de projetos e parcerias. Desse modo, serão abordados projetos que obtiveram êxito 

na implementação da educação ambiental em diferentes regiões do país, e em especial 

no Município de Macaé. 

 O método a ser utilizado para a fundamentação dos pilares que versam sobre a 

eficácia da educação ambiental, a responsabilidade do Poder Público e dos demais 

ramos da sociedade na eficácia deste direito, bem como dos instrumentos que compõe o 

Direito ao Meio Ambiente equilibrado é a realização de pesquisa bibliográfica, 

doutrinária e por meio de entrevistas. 

 O primeiro capítulo irá abordar a respeito do conceito do meio ambiente e de sua 

característica difusa, bem como a evolução histórica da legislação brasileira onde 

apresenta como marco a Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, em 

que ocorre a ascensão das normas de proteção ambiental ao patamar de direito 

fundamental. Além de incumbir ao poder público e toda a coletividade o dever de 

resguardar e proteger o meio ambiente. 

 Posteriormente, o segundo capítulo irá versar acerca da Lei nº 9795/99 que 

regulamenta a Política Nacional de Educação Ambiental, da sua previsão normativa 

tanto em relação ao modo formal, através das instituições de ensino de maneira 
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integrada com as disciplinas. Como também ao modo informal, por meio de instituições 

privadas, entidades de classes, e a sociedade os quais devem promover projetos que 

contribuam com essa conscientização em relação aos recursos ambientais. Além de 

abordar discussão em relação ao projeto de Lei do Senado nº 221/2015, o qual propõe 

que a educação ambiental seja inserida como uma disciplina específica em todo 

território nacional também será objeto de análise neste trabalho, bem como os diferentes 

posicionamentos doutrinários que norteiam esta controvertida matéria. 

 Por fim, no último capítulo será exposto à efetividade da previsão normativa de 

inserção da educação ambiental por meio de projetos que visam à responsabilidade 

socioambiental. Desse modo, serão evidenciados projetos que surgiram por iniciativa de 

diferentes ramos da sociedade, porém que buscam um mesmo objetivo final, a 

construção de uma sociedade mais consciente com a proteção dos recursos ambientais, 

para garantir que este direito protegido como preceito fundamental seja assegurado não 

só para a atual, mas também para as futuras gerações. 
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1.CAPÍTULO I - A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

1.1- DEFINIÇÃO DE MEIO AMBIENTE E SUA CARACTERÍSTICA DIFUSA 

No Brasil, o significado da palavra meio pode ser definido como o conjunto de 

elementos materiais e circunstâncias que influenciam um organismo vivo. No que 

concerne ao ambiente, traduz-se no que rodeia ou envolve por todos os lados e constitui 

o meio em que se vive, tudo envolve os seres vivos e/ou as coisas; recinto, espaço, 

âmbito em que está ou vive.  

 No entanto, o termo meio ambiente é considerado redundante por alguns 

doutrinadores, tendo em vista que tanto a palavra "meio" quanto "ambiente" significam 

o que está ao entorno, o que nos cerca. Em consonância com tal concepção, nota-se o 

posicionamento do autor Luis Paulo Sirvinskas: "Cuida-se de um vício de linguagem 

conhecido por pleonasmo, consistente na repetição de palavras ou de ideias com o 

mesmo sentido simplesmente para dar ênfase." 
1
. 

Contudo, o autor Marcelo Abelha Rodrigues, em sua obra Direito Ambiental 

Esquematizado, apresenta um posicionamento divergente da maior parte da doutrina: 

Porquanto as palavras “meio” e “ambiente” signifiquem  o entorno, aquilo 

que envolve, o espaço, o recinto, a verdade é que quando os vocábulos se 

unem, formando a expressão 'meio ambiente', não vemos aí uma redundância 

como sói dizer a maior parte da doutrina, senão porque cuida de uma 

entidade nova e autônoma, diferente dos simples conceitos de meio e de 

ambiente. O alcance da expressão é mais lago e mais extenso do que o de 

simples ambiente.
2
 

Apesar da divergência doutrinária em relação à expressão "meio ambiente", 

pode-se afirmar como seu conceito: o conjunto harmonioso de relações, sejam elas 

físicas, químicas ou biológicas entre os seres vivos e os não vivos ocorrentes neste 

local. Tais relações são responsáveis pela conservação, proteção e regência de todas as 

vidas presentes neste lugar. Neste diapasão, no ordenamento jurídico brasileiro, a 

previsão legal sobre o conceito do meio ambiente, está no artigo 3º, I, da Lei 6.938/81, 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Entretanto, há algumas críticas doutrinárias para o conceito legal supracitado, 

pois diversos autores como o Frederico Amado em sua obra de Direito Ambiental 

Esquematizado de 2011, afirmam que este conceito apenas destaca o elemento 

                                                           
1
SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental. 4ª ed. São Paulo: Saraiva,2012, p.28 

2
RODRIGUES, Marcelo Abelha.Direito Ambiental Esquematizado. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 

p.67 
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biológico, esquecendo do social. Vale ressaltar que o meio ambiente em sentido amplo, 

engloba quatro eixos, são eles: natural, artificial, cultural e do trabalho.  

O meio ambiente natural existe independentemente da ação humana. Este é 

constituído por alguns elementos como a água, o solo, a fauna, a flora, o ar, entre outros 

que são usualmente associados ao meio ambiente. O artificial compreende os 

equipamentos urbanos, o conjunto de edificações construídas pela ação humana,como as 

ruas e praças. Decorrente deste aspecto urbano há a necessidade de planejamento para 

garantir o equilíbrio ambiental nas cidades, conforme prevê o Estatuto da Cidade, Lei nº 

10.257/2001. O meio ambiente cultural integra os bens de natureza material e imaterial 

que possuem um valor histórico-cultural, oriundos de memórias de grupos formadores 

da sociedade brasileira. Compreendendo, portanto, valores artísticos, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e etc. O patrimônio cultural brasileiro é previsto na 

Constituição Federal, em seu artigo 216, litteris: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I -  as formas de expressão; 

II -  os modos de criar, fazer e viver; 

III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV -  as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; 

V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
3
 

O meio ambiente do trabalho é formado pela proteção do homem no seu local de 

trabalho, onde o desenvolvimento da produção esteja em harmonia com o princípio da 

dignidade da pessoa. Na Constituição Federal há previsão da proteção da saúde do 

trabalhador em seu artigo 7º, XXII, XXIII e XXXIII, além do artigo 200 II e VIII.   

Apesar do meio ambiente do trabalho não estar previsto na Constituição Federal 

no capítulo que abarca o meio ambiente, em seu artigo 225, um meio ambiente de 

trabalho equilibrado é essencial para a sadia qualidade de vida, podendo-se fazer assim 

uma visão teleológica da ordem constitucional vigente. Em concordância com tal 

posicionamento, o autor Antônio Beltrão aduz em sua obra: 

A imensa maioria das pessoas passa boa parte de suas vidas em seu local de 

trabalho; por conseguinte, zelar pela sadia qualidade de vida no ambiente em 

                                                           
3
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, Distrito Federal. 

Publicada no Diário Oficial da União em 05/10/1988. Disponível em: < 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 20/05/2017.  
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que os indivíduos exercem a sua atividade profissional nada mais é do que 

uma consequência lógica da aplicação das citadas normas constitucionais. 

Logo, apesar de a Constituição Federal não tratar do meio ambiente do 

trabalho no Capítulo VI do Título VIII (art. 225), torna-se bastante claro, em 

uma interpretação sistemática, que o ambiente do trabalho insere-se no meio 

ambiente (...)
4
 

Este direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para assegurar uma 

existência digna a todos é considerado um direito de terceira geração, que são 

denominados como direitos fundamentais difusos ou transindividuais. Neste contexto, 

tendo em vista que a Constituição Federal garante o direito à vida, a preservação do 

meio ambiente encontra-se diretamente relacionado com a dignidade da pessoa humana, 

uma vez que uma vida digna presume-se uma vida sadia, e esta só pode resultar de um 

meio ambiente equilibrado. Com base no artigo 129, III da Constituição Federal de 

1988 e previsões legal na Lei nº 8.078/90, em seu artigo 81, incisos I,II e III, aduz: 

Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 

poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo 

único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, 

os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica base;  

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 

decorrentes de origem comum
5
 

A Constituição vigente, reconheceu o meio ambiente como um direito difuso. 

Esses são considerados direitos que atingem toda a coletividade, ou seja, valorizam o 

ser humano enquanto gênero, não se restringindo ao indivíduo ou a determinado grupo 

social. “Prova disso é o local de inserção das normas atinentes ao meio ambiente na 

Constituição da República: “Título VIII – Da Ordem Social (arts. 193 a 232). Ora. Se 

importa à ordem social, é coletivo”
6
 

Este direito está constituído em um sentimento de fraternidade e solidariedade. 

Pode-se afirmar que foi uma conquista social no sentido em que favoreceu a ampliação 

dos horizontes da proteção de toda a população. Neste sentido, tais direitos representam 

o anseio pela proteção do patrimônio global da humanidade, ao sustentável 

desenvolvimento econômico além da aspiração ao bom convívio social. 

                                                           
4
BELTRÃO, Antônio F. G. Direito Ambiental. 2ª ed. São Paulo: Editora Método, 2009, p.24. 

5
BRASIL. Artigo 81 da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 12/09/1990. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm> Acesso em 22/05/2017. 
6
MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental. São Paulo. Ed. Atlas. 2001, p. 15 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm
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O autor Paulo Affonso Leme Machado elucida que: 

O meio ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo 

tempo. O direito ao meio ambiente é de cada pessoa, mas não só dela, sendo 

ao mesmo tempo “transindividual”. Por isso, o direito ao meio ambiente entra 

na categoria de interesse difuso, não se esgotando numa só pessoa, mas se 

espraiando para uma coletividade indeterminada. Enquadra-se o direito ao 

meio ambiente na “problemática dos novos direitos, sobretudo a sua 

característica de “direito de maior dimensão”, que contém seja uma dimensão 

subjetiva como coletiva, que tem relação com um conjunto de atividades.
7 

Todos possuem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois 

trata-se de uma tutela, não apenas para uma qualidade de vida para a coletividade atual, 

mas também para as futuras gerações, conforme o sentimento de solidariedade.  Atribui-

se ao Estado e à própria sociedade, a obrigação de proteger e defender este direito de 

titularidade coletiva e de natureza transindividual. 

Os direitos difusos, ou também denominado como metaindividuais, por serem 

considerados de interesse de toda a sociedade, o legislador infraconstitucional já havia 

instituído antes da Constituição de 1988, um instrumento de defesa para resguardar a 

sua proteção, além de conceder legitimidade a todas as entidades as quais 

representassem a vontade da sociedade de modo geral. Trata-se da Ação Civil Pública, 

ela foi recepcionada pela constituição vigente, prevista no artigo 129, III, onde incumbe 

ao Ministério Público o dever institucional de promover a Ação Civil Pública, visando a 

proteção do meio ambiente e demais direitos  difusos. 

É necessário que a sociedade compreenda que o meio ambiente é um direito de 

todos e que deve ser defendido por qualquer cidadão. Entretanto, mesmo nos dias de 

hoje, é notório a ausência de conhecimento deste direito por grande parte da população 

brasileira. Desse modo, é inegável a necessidade de uma implementação de uma 

educação ambiental eficiente, para que, a execução deste direito não ocorra apenas por 

parte do Ministério Público, como é observado na maioria das vezes.  

Neste diapasão, é de suma importância que a legitimidade para exercer este 

direito não se limite ao Ministério Público em virtude da inércia dos outros sujeitos de 

direito. Sendo assim, é necessário que estimule a reflexão da sociedade para que 

conscientize-se que a proteção do meio ambiente é um direito/dever irrenunciável de 

todos os  cidadãos, pois ele é o nosso patrimônio. Portanto, a execução deste interesse 

difuso, constitui um fortalecimento essencial do Estado através do poder do povo. 
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1.2 EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

A Constituição Federal de 1988 é um dos documentos mais importantes no que 

diz respeito à proteção ambiental. Nas Constituições brasileiras anteriores não havia 

previsão de proteção ambiental, apenas legislações esparsas a respeito de florestas e 

vegetações, mas não como um instrumento de proteção ambiental. Diante disso, nota-se 

que a visão que prevalecia antes da Constituição Federal de 1988, era uma visão 

utilitarista dos recursos ambientais. 

Anteriormente, a visão que as pessoas possuíam dos recursos ambientais é que 

eles eram inesgotáveis, onde se acreditava que era possível explorá-los sem reservas. 

Este modo de pensar possui uma relação com o antropocentrismo, onde colocava-se o 

homem como o centro do universo enquanto todas as outras coisas eram feitas para 

atender à necessidade do ser humano.  

Com o decorrer do tempo, especialmente na década de 1970, a comunidade 

científica começou a se reunir para debater sobre diversos problemas ambientais. As 

tragédias ambientais à época também impulsionaram na mudança do pensamento 

humano, as quais podem-se destacar: a Poluição em Minamata (1956), a Nuvem de 

Dioxina em Seveso (1976) e a Explosão de Chernobyl (1986) que foram desastres 

ambientais, os quais fizeram com o que o mundo voltasse sua atenção para se 

conscientizar sobre a importância da preservação dos recursos ambientais. 

Consequentemente muda-se o pensamento a partir do momento em que se chega à 

conclusão que caso não haja a proteção destes recursos ou não saibam utilizá-los de 

maneira adequada, estes podem se voltar contra a própria humanidade. Para 

exemplificar tal afirmação, pode-se destacar o avanço do buraco da camada de ozônio. 

Portanto, diante dessas circunstâncias o mundo evoluiu para um pensamento 

protecionista acercados recursos ambientais. Neste sentido: 

A forma como as normas brasileiras protegiam os elementos naturais até a 

década de 70 considerava o meio ambiente como "recurso", ou seja, como 

um meio para a obtenção de finalidades humanas. Bastante ilustrativas do 

paradigma daquela época são as palavras de Pereira, que na década de 50 

escreveu uma obra na qual analisava o primeiro Código Florestal: "A 

importância das florestas para a vida humana tem sido ressaltada, em copiosa 

literatura, através dos tempos. Ninguém ignora já hoje que onde não há 

florestas as condições favoráveis de vida se reduzem ao mínimo, em face da 

extensão e do volume consumido da matéria-prima que elas oferecem: a 

madeira. Daí a necessidade de uma atividade florestal plena, capaz de entreter 

o rendimento das florestas à altura das solicitações da indústria." Com o 
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incremento das normas ambientais no Brasil, o meio ambiente deixou de ser 

tratado como "recurso".
8
 

Na atualidade, alguns autores acreditam em uma visão Antropocêntrica-

protecionista, onde o homem continua sendo o centro do universo, o pensamento é 

voltado para as relações humanas, o meio ambiente faz parte dessa relação humana e 

por isso ele deve ser preservado.  Um dos marcos históricos dessa mudança, foi a 

Conferência de Estocolmo em 1972. Neste diapasão, Paulo Affonso Lema Machado 

expõe: 

O caput do art. 225 é antropocêntrico. “É um direito fundamental da pessoa 

humana, como forma de preservar a ‘vida e a dignidade das pessoas’ – núcleo 

essencial dos direitos fundamentais, pois ninguém contesta que o quadro de 

destruição ambiental no mundo compromete a possibilidade de uma 

existência digna para a Humanidade e põe em risco a própria vida humana.
9
 

Entretanto, para o autor Marcelo Abelha Rodrigues, a visão atual é considerada 

biocêntrica. Neste caso, o meio ambiente é considerado o centro do universo e não mais 

o homem. Para o autor, a Lei nº 6.938/81 foi considerada como um marco inicial nessa 

mudança de pensamento, pois foi a primeira previsão legal brasileira que tratou do meio 

ambiente como um direito próprio e autônomo. O autor também afirma que a Lei de 

Políticas Nacional do Meio Ambiente foi criada sob influência da referida Conferência 

de Estocolmo, na Suécia. 

No Brasil, a conscientização pela proteção do meio ambiente ficou mais efetiva 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, pois nela é previsto um capítulo 

inteiro para o Meio Ambiente (Capítulo VI, do Título VIII). Desse modo, esta atenção 

dado a proteção do meio ambiente pelo constituinte, ocorreu em virtude dos níveis de 

industrialização e econômico na década de 1980, no Brasil. Neste contexto, ressalta-se 

as palavras de José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior: 

A discussão de problemas ambientais só é possível em uma sociedade 

industrializada, seja porque nelas a organização de interesses metaindividuais 

se torna viável, seja porque os problemas ambientais se tornam mais 

acentuados com a industrialização. Quando os problemas ambientais se 

apresentaram de forma grave para a sociedade moderna, o Brasil ainda estava 

em um processo incipiente de industrialização, e os interesses 

metaindividuais que estavam sendo organizados diziam respeito às relações 

de trabalho. Além disso, a massa de pessoas excluídas do processo de 

modernização da sociedade brasileira era muito grande para ser 

desconsiderada, o que tornava prioritária no Brasil a preocupação com o 

desenvolvimento.
10

 

                                                           
8
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Belo Horizonte. Ed. Del Rey. p. 183 
9
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10
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Neste sentido, com a mudança do pensamento global sobre o meio ambiente, um 

dos meios para resguardar a preservação ambiental que se destacou foi através da 

educação ambiental. O ensino possui grande importância para o progresso do 

desenvolvimento de forma sustentável além de expandir a capacidade da sociedade em 

avaliar os problemas relacionados as questões ambientais e modificar suas atitudes. 

Ademais, o conhecimento é primordial para proporcionar uma consciência ambiental e 

ética, princípios e comportamento em conformidade com a evolução sustentável as 

quais contribuam com a participação pública eficaz nas resoluções. 

A referida conferência de Estocolmo realizada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1972, originou o programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA).  Neste ano, houve um dos eventos mais relevantes para a 

Educação Ambiental em âmbito global, que foi a Conferência Intergovernamental de 

Educação Ambiental na cidade de Tbilisi, antiga União Soviética. Neste encontro 

sucedeu a definição dos principais objetivos, princípios e estratégias para a Educação 

Ambiental em torno de todo o mundo. Dentre as diretrizes convencionadas, destaca-se a 

ideia das atitudes ambientais estarem em constante mobilização e difundida em toda a 

sociedade. Além, da relevante função das escolas em levar este conhecimentos desde os 

primeiros anos até a formação de profissionais capacitados. 

No Brasil, nota-se que a Conferência de Tbilisi influenciou na referida Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente, suas finalidades e mecanismos de formulação e 

execução. No artigo 2º, X da Lei nº 6.938/81 refere-se a um de seus princípios, "à 

educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 

a fim de capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente". De acordo 

com a autora Silvia Czapski
11

, mesmo passados muitos anos desde a Conferência de 

Tbilisi, as definições continuam sendo muito atuais, e sendo adotadas por governos, 

administradores e educadores em quase todo o planeta.  

No ano de 1992, a Organização das Nações Unidas realizou no Rio de Janeiro, a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMAD).  Esta Conferencia é denominada como Rio 92, uma correspondência à 
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do Desporto, 1998, 166p. Disponível em: 
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cidade que a recebeu, além de ser conhecida como a "Cúpula da Terra" , pois realizou 

mediações nas relações dos Chefes de Estado presentes. 

Na Conferência do Rio 92, estavam presentes representantes de 179 países, os 

quais concordaram e assinaram a Agenda 21 Global, considerada como um importante 

mecanismo de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis. Este 

documento, possui a relevante finalidade de promover, em escala global, métodos de 

proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, em prol de um novo modelo 

de desenvolvimento para o século XXI. Em seu capítulo 36, expõe que a Educação 

Ambiental é um processo que visa: 

[...] desenvolver uma população que seja consciente e preocupada com o 

meio ambiente e com os problemas que lhes são associados. Uma população 

que tenha conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e compromissos 

para trabalhar, individual e coletivamente, na busca de soluções para os 

problemas existentes e para a prevenção dos novos [...]
12

   

Um outro importante marco, no tange a Educação Ambiental no Brasil, foi a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação,  Lei nº 9394 de dezembro de 1996. Ela reafirma os 

princípios definidos pela Constituição Federal referente à Educação Ambiental. 

Destaca-se a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) pelo 

MEC (BRASIL,1997), como um documentos de grande relevância no que tange a 

educação ambiental. Eles propõem que o Meio Ambiente seja analisado como temas 

transversais dos meios educacionais, em conformidade com a Conferência de Tbilisi. 

Neste sentido: 

[...] propõe-se que as questões ambientais (inclusive o estudo do ambiente 

escolar e do local onde as crianças moram) permeiem os objetivos, conteúdos 

e orientações didáticas em todas as disciplinas, no período da escolaridade 

obrigatória. Assim, a criança pode aprender sobre as qualidades da natureza 

em ciências, mas pode também ser sensibilizada pintando e escrevendo sobre 

o que vê, tirando música de objetos que descobre no ambiente, usando sucata 

para fabricar brinquedos e para experimentos científicos, e outras atividades 

que gerem conhecimentos, valores e atitudes de cidadania.
13 

1.3 PREVISÃO CONSTITUCIONAL 

Em virtude do princípio da supremacia da Constituição, a mesma se encontra no 

topo do ordenamento jurídico brasileiro. Todas as outras normas somente serão 

legítimas se não confrontarem as normas constitucionais. A Constituição Federal de 
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1988 foi elaborada baseando-se na visão protecionista com o meio ambiente, na qual ela 

dispôs o capítulo VI, do título VIII- Ordem Social, na figura do artigo 225:  

Art.225 - 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.
14

 

 

A ascensão das normas de proteção ambiental ao patamar de preceito 

constitucional é considerada uma tendência irreversível em torno do mundo, em virtude 

do progressivo número de nações que passaram a incluir em suas próprias 

Constituições. 

O artigo 225 da Constituição Federal vigente concomitante com o artigo 5º§ 2º 

do mesmo diploma legal evidencia o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um direito fundamental. Sendo assim, embora esse dispositivo não 

esteja enumerado especificamente no rol do artigo 5º da Constituição,  o ordenamento 

jurídico o considera com status de direito fundamental, pois  o referido rol não é 

taxativo.  Ademais,  essa classificação ocorre em virtude da importância do bem- estar e 

da dignidade humana. Nesta perspectiva, Sarlet e Fensterseifer enfatizam: 

A CF88 (art. 225, caput, c/c o art. 5º, § 2º) atribuiu à proteção ambiental e – 

pelo menos em sintonia com a posição amplamente prevalecente no seio da 

doutrina e da jurisprudência – o status de direito fundamental do indivíduo e 

da coletividade [...] Há, portanto, o reconhecimento, pela ordem 

constitucional, da dupla funcionalidade da proteção ambiental no 

ordenamento jurídico brasileiro, a qual toma a forma simultaneamente de um 

objetivo e tarefa estatal e de um direito (e dever) fundamental do indivíduo e 

da coletividade, implicando todo o complexo de direitos e deveres 

fundamentais de cunho ecológico [...]. [grifo do autor]
15

 

Desse modo, é conferido ao meio ambiente a relevância de direito fundamental 

pois conforme demonstrado é notório a sua importância para manutenção da dignidade 

da vida, prevista no artigo 1º, III, da Carta Maior. Nessa seara,  em conformidade com 

os fundamentos do Estado Democrático de Direito, onde a dignidade humana é 

considerado como o mais valoroso fundamento, visto que tanto a vida quando o direito 

a ela é uma tutela jurisdicional.  Entretanto, não apenas a vida em si, mas faz-se 

essencial a garantia de todos os direitos fundamentais a ela,  denominados como direitos 

sociais. 
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A Constituição Federal vigente ao versar sobre a natureza do patrimônio 

ambiental evidencia que a qualidade do meio ambiente consagra-se em um bem que é 

protegido pelo direito brasileiro. O autor, José Afonso da Silva, afirma que os 

patrimônios ambientais “são bens de interesse público, dotados de um regime jurídico 

especial, enquanto essenciais à sadia qualidade de vida e vinculados, assim, a um fim de 

interesse coletivo”
16

[grifo do autor]. 

Todavia, alguns autores acreditam que o patrimônio ambiental representa um 

terceiro gênero de bem, e não deve ser confundido nem com os bens privados nem com 

os públicos. Este posicionamento é defendido por Celso Antônio Fiorillo: 

Ao estabelecer a existência de um bem que tem duas características 

específicas, a saber, ser essencial à sadia qualidade de vida e de uso comum 

do povo, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) formulou inovação 

verdadeiramente revolucionária, no sentido de criar um terceiro gênero de 

bem que, em face de sua natureza jurídica, não se confunde com bens 

públicos e muito menos com bens privados.
17

 

 O legislador constitucional incumbiu ao Poder Público, através do artigo 225,  

VI, da Constituição Federal : " promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e as conscientização pública para a preservação do meio ambiente"
18

.  

 Neste diapasão, é notório que o legislador constituinte tutelou a proteção e a 

preservação do meio ambiente através de duas importantes ferramentas: a educação 

ambiental e a conscientização pública. Isto ocorre, pois somente através delas pode 

haver, efetivamente,  a atuação de toda a sociedade em cooperação com o Poder Público 

para resguardar a preservação ao meio ambiente. Em consonância com este 

posicionamento, o ilustre autor Marcelo Abelha Rodrigues, acrescenta; " Registre-se 

que a ideia de educação ambiental descrita no texto constitucional é o meio para se 

chegar a um fim: preservação, asseguração e efetivação do equilíbrio ecológico"
19

[grifos 

do autor] 

 Vale ressaltar, que a educação ambiental promovida pelo Poder Público não se 

restringe por meio das escolas, mas também no cotidiano da sociedade. Para ilustrar tal 
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ideia, a educação por meio do mercado de consumo, é um exemplo de um direito do 

cidadão, para possuir o conhecimento adequado dos riscos ambientais que determinado 

produto produz. 

 No ano de 1999, foi promulgada a Lei nº 9.795 a qual dispõe sobre a educação 

ambiental. Esta lei é um importante documento que atribui ao Poder Públicos, o dever 

de promover a educação ambiental, esta norma será abordada com mais especificidades 

no capítulo a seguir. 
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2. A LEGISLAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUA INTERAÇÃO COM 

A RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL DA EMPRESA 

2.1 LEI Nº 9795/99: POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 Com o advento da Constituição Federal, mais especificamente em seu artigo 

225, § 1º, VI, o legislador constituinte, como mencionado anteriormente, conferiu a 

necessidade de implementar uma educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

 No entanto, a proteção da educação ambiental começou a ser prevista 

explicitamente no ordenamento jurídico brasileiro com o surgimento da Lei nº 6.938/81. 

A partir desta lei, que a mesma alcançou o status de princípio e de objetivo da Política 

Nacional do Ambiente, conforme menciona o autor Marcelo Abelha.
20

 

 Neste contexto, o legislador notou a relevância da educação ambiental, e decidiu 

versar sobre ela de forma mais específica. Logo, promulgou-se a Lei nº 9.795/99, que 

dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

e dá outras providências. 

 Tendo em vista que refere-se a uma lei que dispõe sobre a educação, o legislador 

dividiu o conteúdo em três capítulos, além das disposições finais, de maneira bem 

didático: Capítulo I - Da Educação Ambiental ( artigos 1º ao 5º); Capítulo II - Da 

Política Nacional de Educação Ambiental ( artigos 6º ao 13); Capítulo III - Da 

Execução da Política Nacional de Educação Ambiental (artigos 14 ao 19). 

 No  primeiro capítulo, a lei versa sobre o conceito da educação ambiental, além 

de expor a maneira que a mesma deve ser aplicada, de modo formal e não formal, e os 

seus princípios e finalidades. Neste sentido o artigo 1º, aduz o seu conceito:  

Art. 1º- [...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sustentabilidade.
21

 

 O segundo artigo enfatiza a relevância da educação ambiental, mencionando que 

ela deve ser realizada tanto de modo formal quanto o informal. Observa-se, o referido 
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artigo: "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". 

 Os órgãos e entidades responsáveis pela implementação da educação ambiental 

são determinados de acordo com o artigo 3º, onde define suas finalidades a serem 

desempenhadas. É evidente que a responsabilidade não é limitada ao Poder Público, é 

também um dever de toda a coletividade.  Conforme previsão legal: 

Art. 3
o
 Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 

educação ambiental, incumbindo: 

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

Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, 

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

engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente; 

II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira 

integrada aos programas educacionais que desenvolvem; 

III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 

Sisnama, promover ações de educação ambiental integradas aos programas 

de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 

IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e 

permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio 

ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação; 

V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, 

promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à 

melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre 

as repercussões do processo produtivo no meio ambiente; 

VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de 

valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva 

voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas 

ambientais.
22

 

 Os princípios da educação ambiental realizam um valoroso papel para o 

desempenho de suas atribuições. Neste sentido, o autor Marcelo Abelha
23

afirma em sua 

obra, que através de seu conteúdo é possível compreender o próprio conceito de meio 

ambiente. Além da sua natureza como um bem autônomo e patrimônio da humanidade, 

e a expressão da ética ambiental.   

 Para alcançar um meio ambiente que seja equilibrado e sustentável, faz-se 

necessário respeitar os princípios básicos primeiramente. Desse modo, é um dever tanto 

do Poder Público como de toda a sociedade agir em conformidade com estes princípios 

para que atingir este objetivo. No artigo 4º da referida lei estão previstos os princípios 
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básicos que norteiam a educação ambiental. Entretanto, além destes podem-se destacar: 

o princípio da prevenção, do desenvolvimento sustentável e o da informação. 

 O princípio da prevenção é considerado como o pilar do Direito Ambiental, e a 

educação ambiental é um dos principais meios de concretiza-lo. Diante disto, o 

mencionado princípio é “aplicado em momento anterior à degradação, buscando-se 

evitar a repetição de comportamentos lesivos ao meio ambiente”
24

. No que tange o 

princípio do desenvolvimento sustentável, é fundamental que exista uma harmonia entre 

a preservação do meio ambiente e a exploração econômica do mesmo, em consonância 

com o artigo 225, caput, da Constituição Federal. Consequentemente, a sociedade deve 

se desenvolver, porém, sem que degrade os recursos ambientais para atingir esta 

finalidade, ou seja, praticando ações que minimizem os impactos causados ao meio 

ambiente. 

 O princípio da informação pode ser interpretado como sendo um dever do Poder 

Público e também das pessoas jurídicas do direito privado, em informar a respeito das 

suas atitudes ambientais praticadas. Portanto, “a  informação serve para o processo de 

educação de cada pessoa e da comunidade. Mas, a informação visa, também, dar a 

chance à pessoa informada de tomar posição ou pronunciar-se sobre a matéria 

informada”.
25

 

 O artigo 5º desta lei regulamenta os objetivos da educação ambiental, sendo 

assim, promovendo a maneira em que os princípios supracitados devem ser realizados, 

para que seja possível conquistar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

conforme previsto na Carta Maior. Em consonância com os princípios e objetivos 

anteriormente mencionados, o legislador buscou estabelecer uma efetiva Política 

Nacional de Educação ambiental, conforme o seu artigo 6º. Ademais, enfatizou a ideia 

preconizada pelo transcrito artigo 3º, em que compete aos diversos setores da sociedade 

a promoverem a educação ambiental, aduz o artigo 7º:  

Art. 7º A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de 

ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente - Sisnama, instituições educacionais públicas e privadas dos 

sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais com atuação 

em educação ambiental.
26
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 Em virtude da natureza difusa que o bem ambiental possui, no artigo 8º da 

referida Lei expõe de modo bem explicito as linhas de atuação da educação ambiental. 

Ela deve ser abordada de modo multidisciplinar, fazendo relação com outras ciências. 

Além de definir que no modo de atuação formal, através da escola, deve estar presente 

em todas as etapas de formação escolar, de maneira consecutiva e permanente. 

Ademais, o artigo 9º estabelece a educação ambiental deve estar inserida nos currículos 

da educação; básica, infantil, ensino fundamental, ensino médio e também nas 

educações superiores, especiais, profissionais e na destinada para jovens e adultos, 

sendo assim englobando todo o ensino educacional brasileiro. 

 No que tange à educação formal, nota-se que a lei determina que a educação 

ambiental não pode ser uma matéria implementada como disciplina específica nos 

currículos, conforme seu artigo 10, § 1
o
.  Excepcionalmente, deverá ser tratado como 

uma disciplina específica, nos cursos de pós-graduação, extensão e áreas ligadas à 

metodologia, em consonância com seu artigo 10, § 2º. Dessa forma, o legislador buscou 

não afastar a educação ambiental das diversas disciplinas, de modo que a 

conscientização ambiental seja vista em todas as áreas de ensino. 

 Em contrapartida, a educação não formal está prevista no artigo 13, que pode ser 

entendida como aquela que embora não esteja disciplina nos currículos escolares, 

refere-se à construção de uma consciência pública visando a valorização e proteção do 

meio ambiente. Nesta perspectiva, visa sensibilizar toda a sociedade em relação às 

questões ambientais e incentivar a participação de todos para implementar medidas 

socioambientais. Cooperando assim, para o desenvolvimento de cidadãos mais 

conscientes e reflexivos com a defesa dos recursos ambientais. 

 Importante salientar, que a educação ambiental deve ser vista como um processo 

educativo permanente e constante, para que possa alcançar todos os indivíduos e 

sobretudo os grupos sociais. “O espaço para a educação ambiental neste aspecto são as 

casas de cultura, as diferentes associações civis, as entidades socioprofissionais e até 

mesmo as diversas igrejas”
27

. 

 Finalmente, o Capítulo III, como mencionado anteriormente, regula a execução 

da política educacional ambiental. O mesmo prevê, em seu artigo 14 que a coordenação 
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desta política será de responsabilidade de um órgão gestor, e as atribuições deste órgão 

estão mencionadas no artigo 15: 

Art. 15. São atribuições do órgão gestor: 

I - definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional; 

II - articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na 

área de educação ambiental, em âmbito nacional; 

III - participação na negociação de financiamentos a planos, programas e 

projetos na área de educação ambiental.
28

 

 Portanto, em consonância com todas as questões abordadas na Lei da Política 

Nacional de Educação Ambiental nota-se que um importante instrumento para uma 

tentativa de uma conscientização em toda a sociedade. Mesmo que os resultados 

demandem um certo tempo, é preciso efetivar esta previsão legal no intuito de garantir 

que essa e as futuras gerações possam desenvolver valores éticos e sociais em 

cooperação com a proteção ambiental. 

2.2 PLS DO SENADO Nº 221/2015 

 O projeto de Lei do Senado (PLS) 221/2015 foi proposto pelo Senador Cássio 

Cunha Lima, do PSDB-PB, e foi apresentado na seção do dia 15 de Abril de 2015. Este 

projeto teve a sua publicação no Diário Oficial, no dia posterior e enviado para às 

Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. 

Posteriormente a matéria foi apreciada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. 

Em seguida, foi encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa em atenção ao requerimento 

para sobrestamento da matéria até que seja apreciada a Medida Provisória nº 746, de 

2016. 

 Embora a regulamentação da Educação Ambiental versar sobre uma abordagem 

multidisciplinar e transversal em todo o território nacional, a PL nº 221/2015 propõe um 

modo inverso, ou seja, através de uma disciplina específica nos ensinos fundamental e 

médio. O projeto afirma que o modo transversal de abordar a educação ambiental, 

dificulta a prática contínua e permanente de sua temática. 

 Além disso, este projeto de Lei requer inserir no rol de objetivos fundamentais 

da PNEA “o estímulo a ações, individuais e coletivas, que promovam o uso sustentável 

dos recursos naturais, com vistas à adoção de práticas de reutilização, reciclagem, reuso 

de produtos e matérias-primas e ao consumo consciente”. 
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 Acerca da transversalidade da Educação Ambiental, inúmeros educadores 

ambientais se manifestaram contra o referido projeto, argumentando que a é necessário 

uma mudança cultural, social e individual, desse modo é essencial que a educação 

ambiental seja abordada de formal transversal. Neste sentido, segue uma parte do 

Manifesto dos Educadores Ambientais contra a PLS 221/2015: 

Sem que haja uma mudança cultural, a legislação mais lúcida, a tecnologia 

mais limpa, a pesquisa mais sofisticada ou uma simples disciplina não 

conseguirão encaminhar a sociedade no rumo da sustentabilidade. Para isto, 

se faz necessária uma mudança individual e coletiva, uma mudança de visão 

de mundo e do nosso lugar nele.
29

 

 Neste diapasão, a transversalidade não se limita a transmissão de informações, 

mas também possibilita uma visão global das questões ambientais no transcorrer das 

disciplinas escolares. Além de promover no sistema educacional, um meio de 

correlacionar os fatos cotidianos com problemas socioambientais presentes no 

cotidiano. Sendo assim, possibilitando uma maior compreensão dos alunos.  

 Em consonância com tal posicionamento, é ressalto por Bernandes e Prieto
30

 que 

é um equívoco pensar que a Educação Ambiental necessita ser tratada como um 

conteúdo próprio. Ela abrande todas as disciplinas curriculares, tendo em vista é 

necessário um contexto histórico, sociológico, filosófico, até mesmo relacionado a 

outras ciências para compreender os princípios da preservação ambiental, 

conscientização ecológica e um desenvolvimento sustentável. Exige-se, desta forma, um 

conhecimento multidisciplinar da educação ambiental. 

 Uma disciplina específica para tratar sobre a educação ambiental, a torna 

descontextualizada, descontínua, ou seja, sem vínculo com a realidade social dos 

jovens. Consequentemente, não haverá afinidade íntima nem mesmo a percepção de 

pertencimento a origem de tais problemas ecológicos. Demonstrado, dessa forma, a 

necessidade da transversalidade, para que os alunos possam se sentir inseridos nos 

projetos ambientais através de suas experiências. 
31
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 Ademais, os educadores expõem alguns questionamentos relativos à criação da 

disciplina. Perguntas essas como: quem seria esse profissional capacitado? Como que 

apenas um profissional, poderia dominar a complexidade de vários ramos que tange a 

educação ambiental, como ecologia, história e urbanismo? Nessa perspectiva é o 

posicionamento de Oliveira: 

A oferta de uma “disciplina” no currículo dos anos finais do ensino 

fundamental nomeada “educação ambiental” exigiria que tipo de 

profissional? Com qual formação básica? Quais seriam os conteúdos 

conceituais considerados pertencentes a essa “disciplina” e que seriam 

essenciais para uma interpretação dos problemas socioambientais 

contemporâneos? Que outros conteúdos deveriam ser considerados no 

processo?
32

  

 Em conformidade com esse posicionamento, Bursztyn aduz que: 

A própria natureza e complexidade dos problemas a serem tratados no 

universo dos temas ambientais – sinergias, objetos mutantes, abrangências, 

interesses envolvidos, superposição de diferentes escalas, revisão de 

paradigmas consagrados etc. – exige que as competências a serem 

mobilizadas sejam amplas 
33

 

 Entretanto, antes mesmo da questão ser abordado em virtude da PL 225/2015, 

alguns doutrinadores já haviam manifestado seus argumentos em concordância com a 

implementação da educação ambiental como uma disciplina exclusiva. Umas das 

principais razões defendidas por eles é a precariedade do sistema escolar e as 

dificuldades na consolidação da prática transversal. Afirma-se: “ainda há resistências 

e/ou incompreensões sobre a interdisciplinaridade e a transversalidade, que resultam em 

uma aparente baixa eficácia das ações de Educação Ambiental nos ambientes 

escolares”
34

 

 A ausência de compatibilidade e eficácia com o que está regularmente previsto 

com o que de fato ocorre, motiva algumas pessoas acreditarem que a educação 

ambiental deveria ser uma disciplina especial nas escolas. Desse modo, afirma: 

Ora, se sabemos que o Brasil é um país no qual algumas leis "pegam" e 

outras não, me ocorre que, à luz da mais-que-disciplinariedade da EA na sua 

melhor acepção, a lei deveria aconselhar a não-criação de uma disciplina 

específica de EA, mas não deveria vetar a sua criação [sic] pois na presença 

de omissões ou resistências é obvio que é melhor termos pelo menos um 
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espaço garantido de EA na forma de uma disciplina, que não termos nada em 

absoluto.
35

 

 Neste mesmo ponto de vista, posiciona-se Elizabeth Fernandes de Macedo 

(1999), ao ressaltar falta de eficácia da transversalidade pelos PCNs, em virtude da 

preponderância da disciplinarização, estimulada pelo capitalismo. A autora argumenta o 

porquê dos temas transversais não constituírem o foco central da estruturação curricular, 

haja vista que representam temáticas importantes para o desenvolvimento de uma  

conscientização cidadã para os alunos. 

2.3 A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA EMPRESA E A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 Em virtude da visibilidade e difusão de ideias, o meio ambiente tem se tornado 

uma preocupação cada vez maior da sociedade, não só para o presente como também 

para as futuras gerações. Neste contexto, as empresas buscam cada vez mais práticas 

menos agressivas ao meio ambiente visando uma imagem mais correta perante a 

sociedade e também aos seus clientes. Sendo assim, a responsabilidade socioambiental 

pode ser definida como: 

O compromisso das empresas de contribuir para o desenvolvimento 

econômico sustentável, trabalhando com os empregados, com as famílias, 

com a comunidade local e com a sociedade em geral para melhorar a 

qualidade de vida, assim os assuntos ambientais são parte da 

responsabilidade social das empresas. 
36

 

 A responsabilidade socioambiental tem sido uma prática crescente em toda a 

sociedade, pois se acredita que as empresas bem sucedidas são aquelas que seus 

resultados são positivos não só para elas, mas também para a coletividade. Sendo assim, 

as empresas não devem se restringir em práticas competitivas, mas também devem se 

moldar em atender às necessidades sociais e ambientais. Neste sentido, destaca-se: 

A inserção da questão ambiental no campo da questão empresarial que, há 

duas ou três décadas, poderia ser percebida como um mero modismo ou uma 

tendência especifica de setores e atividades com grande potencial poluidor ou 

intensivo na utilização de recursos ambientais, hoje ocorre de forma 

irreversível, inequívoca e generalizada [...] desafios estão sendo 

transformados em oportunidades na medida em que novas ferramentas de 

gestão ambiental possibilitam, não apenas a redução de riscos 

socioambientais associados à ação empresarial, mas também alavancar 

ganhos de imagem, de produtividade, de mercados, que em última instância, 

se traduzem em ganhos de sustentabilidade empresarial.
37

 

                                                           
35

VELASCO, S. L. Perfil da Lei de Política Nacional de Educação Ambiental. Revista Eletrônica do 

Mestrado em Educação Ambiental. Rio Grande. 2000. p.4 
36

HOLLIDAY, Charles. Cumprindo o Prometido. Rio de Janeiro: Campus, 2002. p. 142. 
37

 DEMAJOROVIC, Jacques; Junior, Alcir Vilela. Gestão Ambiental: Desafios e perspectivas para as 

organizações. São Paulo: SENAC, 2006. p. 9. 



33 
 

 As sociedades empresárias podem colaborar com a preservação do meio 

ambiente através de projetos e ações que impulsionem os seus colaboradores a se 

sentirem interessados em interagir com várias áreas da organização e incentivá-los em 

relação às questões de caráter socioambiental. Entretanto, a responsabilidade 

empresarial não se limita a cumprir apenas a legislação, deve também respeitar e 

colaborar com o desenvolvimento local. 

 No que tange a organização interna, para se adequar ao conceito de uma empresa 

responsável social e ambientalmente faz-se necessário que a gestão empresarial inclua 

práticas administrativas e operacionais pautadas em: saúde, segurança das pessoas e 

proteção ao meio ambiente. Consequentemente, tais práticas minimizarão os impactos 

ambientais e sociais em todos os processos de sua produção. Sendo assim, fica evidente 

que é extremamente eficaz para as empresas incentivarem esta conscientização aos seus 

dirigentes, pois zelar pelo bem estar de seus funcionários, da sociedade e do meio 

ambiente é algo essencial para o desenvolvimento, e, portanto um dever de todos. 

 É notório que a maioria dos problemas ambientais e sociais são oriundos do 

modo em que os seres humanos se comportam, sendo displicentes com as 

consequências em virtude do seu estilo de vida. Desse modo, através da educação 

ambiental dentro das organizações empresariais é possível que os funcionários possam 

aprender e se conscientizarem dos danos ambientais provocados diariamente. A 

implantação de projetos de responsabilidade socioambiental é um modo exemplar que 

costuma ter êxito, tendo em vista que não é necessário grandes recursos financeiros, 

além de que quanto mais as pessoas tornam-se conscientes mais elas se sentem 

responsáveis em relação às questões socioambientais. 

 A transformação do modo de pensar e as condutas precisam de agentes 

reflexivos e críticos que sejam eficientes para atuarem de forma consciente e ética, 

tendo em vista o bem-comum entre toda a sociedade. Diante deste contexto, a educação 

ambiental torna-se um importante instrumento a ser utilizado pelas empresas. Conforme 

aduz o escritor Cyro Eyer do Valle, a "educação ambiental constitui um passo 

preliminar importante para a implantação da política ambiental da empresa que se 

materializará através de um Sistema de Gestão Ambiental"
38
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 O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pode ser definido como uma estrutura 

organizacional que visa normatizar a maneira com que a empresa executará os 

programas ambientais. Desse modo, através deste sistema, a empresa irá planejar, 

desenvolver e reavaliar sempre que for necessário para que possa alcançar o objetivo de 

implantar políticas eficazes para a preservação do meio ambiente. Este sistema é 

bastante utilizado nas empresas de construção civil, nas grandes fábricas e 

principalmente nos empreendimentos que causam grandes impactos ambientais,como as 

hidroelétricas por exemplo, onde o SGA é indispensável para a obtenção do 

licenciamento. 

 O referido sistema, na concepção de Almeida, Cavalcanti e Mello pode ser 

definido como a "forma pela qual a empresa se mobiliza, interna e externamente, na 

conquista da qualidade ambiental desejada."
39

 Atualmente, em virtude dos grandes 

impactos ambientais que ocorrem, é fundamental que as organizações colaborarem 

através destas medidas. 

 Para que alcance êxito na implantação do Sistema de Gestão Ambiental, é 

necessário que a direção da empresa esteja efetivamente comprometida com a buscar de 

bons resultados. É necessário que ocorra mobilização para que alcance o sucesso de 

uma empresa responsável social e ambientalmente. Neste sentido, Almeida, Cavalcanti 

e Mello mencionam alguns pontos de mobilização: 

a. Promova reuniões internas. Discuta o assunto com os demais gerentes da 

empresa.  

b. Realize seminários. Convide à participação outras empresas conforme seu 

interesse.  

c. Estimule a participação da empresa em eventos, seminários e reuniões 

externas sobre o assunto.  

d. Promova o acesso da sua empresa a informações ambientais (como, por 

exemplo, com a assinatura de revistas especializadas) e divulgue-as 

internamente.  

e. Envolva os empregados em ações de endomarketing (campanhas internas e 

eventos e sensibilização à questão ambiental).
40

 

 É necessário que seja adotada uma política ambiental dentro das empresas, essas 

irão direcionar o modo em que serão reduzidos os impactos ambientais de suas 

atividades, serviços e mercadorias. Deste modo, pode ser considerado como uma forma 

de compromisso em implementar um sistema de gestão que suas metas estejam em 

conformidade com a proteção ambiental. Para elaborar essa gestão, existem normas 
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relativas ao meio ambiente as quais limitam as empresas de algumas práticas referentes 

à poluição, a maneira em que os resíduos serão descartados, a quantidade permitida do 

uso da água, dentre outras. 

 Neste diapasão, a ISO é uma organização não governamental, que foi fundada 

em 1947 em Genebra na Suíça, e representada e instituída no Brasil através da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A sua função é viabilizar a 

normatização de produtos e serviços em busca de melhores resultados para a sociedade. 

No ramo que orienta a administração ambiental, a que versa sobre o SGA é a norma 

ISO 14001. Ela foi elaborada para contribuir na orientação das empresas sobre os riscos 

ambientais que ocorrem em virtude de suas práticas habituais. Ademais, esta norma 

determina que as empresas se comprometam a realizar práticas que auxiliem 

preventivamente e regularmente através de sua gestão empresarial. 

 De acordo com as normas da ISO 14001
41

, a política ambiental é a declaração 

dos princípios e intenções da empresa de acordo com o seu desempenho ambiental e que 

deve orientar o planejamento de ações e o estabelecimento de seus objetivos e metas 

ambientais. Sendo assim, primeiramente é necessário definir uma política ambiental 

para a implementação do Sistema de Gestão Ambiental, e esta deve ser realizada 

conforme as normas da empresa. 

Em virtude do caráter obrigatório no que tange a responsabilidade 

socioambiental, eis que entra em pauta o incentivo fiscal como um instrumento que 

pode vir a ser utilizado pelo governo para estimular práticas de proteção e preservação 

ambiental. Isto posto, vale explicitar o que Tramontin conceitua como incentivo fiscal: 

[...] incentivo fiscal é a medida imposta pelo Poder Executivo, com base 

constitucional, que exclui total ou parcialmente o crédito tributário de que é 

detentor o poder central em prol do desenvolvimento de região ou de setor de 

atividade do contribuinte.
42

 

 O incentivo fiscal pode ser visto como uma concessão em que os beneficiados 

estão em ambas as partes, isto é, a abdicação da receita em prol de um bem comum. 

Desse modo, os resultados aspirados com tal incentivo culminam no desenvolvimento e 

investimento em que os beneficiados podem gerar para o meio socioambiental. 

Corroborando com o fato de que os incentivos fiscais estão direcionados ao bem 

comum, Diniz e Fortes afirmam: 
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Incentivo é o meio pelo qual o Estado busca concretizar as finalidades da 

ordem econômica, dispostas no Art. 170 da CF, sempre em prol do bem 

comum mediante a vinculação do administrativo a deveres e obrigações 

legalmente estabelecidos; Incentivo fiscal é espécie do gênero “incentivo” o 

qual alcança obrigações tributárias, ao alterar ou mutilar a regra matriz de 

incidência, acarretando redução de prestação tributária, visando ao fomento 

geral regional ou setorial, em busca do bem comum [...] 
43

 

 Embora os incentivos fiscais sejam concebidos com o objetivo majoritário de 

estimular os investimentos sociais, além de auxiliarem na redução considerável das 

cargas tributárias de empresas privadas, esses benefícios são acessíveis apenas para 

algumas áreas, tais como: cultura, esporte, infância e adolescência. Entretanto, a 

discussão para levar à área ambiental com projetos de leis nas esferas federais e 

estaduais tem se difundido. 

 Atualmente, a comprovação da importância investida no meio socioambiental 

torna-se necessária para que haja a aprovação dos incentivos. Tal comprovação deve 

estar de acordo com a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal (2000), que tem a 

incumbência de reger o controle dos gastos públicos. Desse modo, o art.14 impõe 

limites à concessão de incentivos fiscais: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 

iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 

diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:  

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 

diretrizes orçamentárias; 

 II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado 

no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição.  

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 

modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 

tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 

diferenciado.  

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de trata o 

caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só 

entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado 

inciso.  

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:  

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V 

do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;  
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II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos 

custos de cobrança. (Art. 14 LC 101/0)
44

 

O intuito da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange os limites impostos no 

artigo 14, é assegurar que não exista um desequilíbrio orçamentário, tendo em vista a 

renúncia relativa às receitas, que são necessárias para arcar com o custeamento de 

dispêndios gerais. 

Portanto, para que o Estado possa conceder a anuência relativa aos incentivos 

fiscais, torna-se necessário que as empresas estimulem o desenvolvimento de projetos 

de responsabilidade social. Tais projetos necessitam do parecer legal dos ministérios, 

responsáveis pelo processo aprovação e acompanhamento dos mesmos. Assim, os que 

visam ser beneficiados podem desfrutar dos privilégios que possibilitam a redução, 

postergação ou abatimento de determinados impostos, alocando essas importâncias 

financeiras às atividades benevolentes à coletividade. 
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3. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EFETIVADA ATRAVÉS DA 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

3.1 A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE 

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS. 

A educação ambiental pode ser conceituada como toda ação de cunho 

educacional que visa cooperar com o desenvolvimento de cidadãos conscientes da 

preservação do meio ambiente. Desse modo, através de iniciativas de vários ramos da 

sociedade é possível abordar questões ambientais através de ações que contribuam com 

o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. 

A preocupação com o meio ambiente tem se tornado um tema cada vez mais 

discutido e difundido em diferentes contextos da sociedade atual, sendo assim, 

recebendo destaque em diversas esferas da sociedade, como no meio político, 

acadêmico e consequentemente na mídia. Conforme supracitado, a partir da década de 

1970 houve um crescimento no número de debates relacionados ao meio ambiente em 

virtude de diversas crises ambientais que ocorreram à época.  Sendo assim, 

impulsionados pelos movimentos ambientalistas esta temática ganhou notoriedade 

perante toda a sociedade, uma vez que a degradação ambiental tornou-se uma 

problemática mundial. 

Posteriormente ocorreram diversos encontros nacionais e internacionais, os quais 

abordaram a proteção e a preservação dos recursos ambientais. Os mesmos eram 

compostos por diversos órgãos, tanto instituições governamentais como não 

governamentais, que ocasionaram na elaboração de diversos documentos que 

estabeleceram estratégias que enfatizavam a educação ambiental como um fator 

determinante para o desenvolvimento sustentável do planeta. 

É evidente que se faz necessário uma educação ambiental que estimule o senso 

crítico no intuito de  “ contribuir para uma mudança de valores e atitudes, contribuindo 

para a formação de um sujeito ecológico”
45

 [grifos do autor]. Neste contexto, Loureiro 

aduz sobre a  educação ambiental crítica:  

[...]é o meio reflexivo, crítico e auto-crítico contínuo, pelo qual podemos 

romper com a barbárie do padrão vigente de sociedade e de civilização, em 

um processo que parte do contexto societário em que nos movimentamos, do 

“lugar” ocupado pelo sujeito, estabelecendo experiências formativas, 
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escolares ou não, em que a reflexão problematizadora da totalidade, apoiada 

numa ação consciente e política, propicia a construção de sua dinâmica. (...). 

Emancipar não é estabelecer o caminho único para a salvação, mas sim a 

possibilidade de construirmos os caminhos que julgamos mais adequados à 

vida social e planetária, diante da compreensão que temos destes em cada 

cultura e forma de organização societária, produzindo patamares 

diferenciados de existência.
46

 

A educação ambiental visa estimular o desenvolvimento em várias perspectivas 

do caráter social, entre eles: os princípios morais, éticos, culturais, dentre outros 

aspectos que compõem os valores sociais. Tais princípios devem ser abordados por 

meio da educação ambiental como instrumento de modificação social em conjunto com 

os debates e no exercício da cidadania. O referido autor se posiciona neste sentido: 

Cabe a Educação Ambiental gerar um sentido de responsabilidade social e 

planetária que considere o lugar ocupado pelos diferentes grupos sociais, a 

desigualdade no acesso e uso de bens materiais e nos efeitos desse processo, 

as diferentes culturas e modos de entender a ameaça à vida no planeta, 

problematizando as ideologias e interesses existentes por trás dos múltiplos 

modelos de sociedades sustentáveis que buscam se afirmar no debate 

ambientalista. Fazemos a nossa história em comunhão com o planeta, mas 

fazemos em certas condições e no âmbito de uma determinada organização 

social, e somente podemos nos modificar e a tais condições reconhecendo e 

agindo nas diferentes esferas da vida, e entendendo a educação não como 

único meio para a transformação mas como um dos meios sem o qual não há 

mudança. 
47

 

Conforme citado anteriormente, a Constituição Federal vigente em seu artigo 

225 prevê que é um dever tanto do poder público como de toda a coletividade proteger o 

meio ambiente. Desse modo, um dos meios para efetivar a mudança dos valores sociais 

e a proteção da temática ambiental, é através da aprendizagem proveniente de projetos 

socioambientais.  

Sendo assim, esses projetos ocorrem por incentivo de diversos agentes da 

sociedade, principalmente por meio do poder público, pela iniciativa privada e pelas 

organizações não governamentais. Estes entes estimulam o desenvolvimento dos 

projetos tanto através de financiamento quanto com a colaboração nas ações para que  

seja viável executá-los. 

Desse modo, o presente trabalho visa expor determinados projetos no âmbito da 

educação ambiental, os quais obtiveram êxito dentro de suas propostas, no intuito de 

difundir o ensino e a aprendizagem bem como a conscientização ambiental e 

sustentável, os quais merecem o devido destaque. 
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3.2 PROJETOS QUE DESENVOLVERAM A CRIAÇÃO DE HORTA NAS 

ESCOLAS  

Os projetos que serão expostos neste capítulo embora tenham sido 

desenvolvidos em diferentes regiões dentro do território nacional, possuem a mesma 

finalidade: promover a educação ambiental por meio de atividades realizadas na horta 

escolar. 

Sendo assim, os programas de horta escolar voltados para inserção da educação 

ambiental pretendem proporcionar mudanças nas práticas costumeiras e nos valores da 

sociedade, utilizando a participação dos alunos e sensibilizando-os com o intuito de 

torná-los conscientes acerca da proteção ambiental por meio do plantio da horta.  

Os colaboradores destes projetos acreditam que por intermédio do conhecimento 

em relação ao meio ambiente em que a coletividade esta inserida, os alunos 

desenvolvem um vinculo positivo com a natureza, e consequentemente tornam a escola 

e suas casas, ambientes em que praticam essas mudanças.  

Ademais, o projeto busca proporcionar o entendimento perante todos os 

envolvidos acerca da necessidade da preservação do meio ambiente, além de estimular a 

capacidade de realizar trabalhos em grupo e incentivar o ato de cooperação entre eles, 

assim como oportunizar uma maior proximidade com a natureza, haja vista que muitas 

crianças oriundas de centros urbanos possuem um ínfimo contato com a mesma. 

Outrossim, o projeto possibilita também a mudança dos hábitos alimentares destes 

alunos, além de auxiliar na conscientização sobre o reaproveitamento de resíduos 

sólidos, tais como: embalagens de garrafas pet, copos descartáveis, entre outros. Dessa 

forma, estas atividades promovem o desenvolvimento da compreensão de que se faz 

necessário refletir acerca do estilo de vida atual, para que o mesmo seja menos 

agressivo ao meio ambiente, bem como a inserção dos alunos através da horta escolar. 

Por meio das atividades propostas no projeto da horta escolar, há a possibilidade 

de interação dos alunos na aprendizagem de diversos fatores como: os conceitos e os 

princípios que regem a Educação Ambiental, bem como a relevância dos legumes e 

verduras para a saúde. 

No processo de elaboração das atividades da horta, é possível que toda a 

comunidade escolar participe. O envolvimento pode ser observado em diversas fases do 

projeto como, por exemplo, na colaboração da limpeza do local, além da construção dos 
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canteiros, bem como na obtenção das sementes. Tais fatos valorizam a cooperação 

através do trabalho em equipe. 

Outro benefício observado acerca da horta escolar, é que se torna um lugar 

favorável no sentido de incentivar as crianças sobre formas de cultivo mais saudáveis. 

Por conseguinte, elas ficam mais interessadas em uma alimentação mais nutritiva, pois, 

em regra as crianças não possuem muito interesse em comer verduras e legumes, 

entretanto em virtude delas cultivarem esses alimentos e aprenderem a respeito de seus 

benefícios para a saúde, faz com que as crianças se interessem em comê-los pela 

proximidade que é criada através do projeto. Desse modo, atrelado a inserção da 

educação ambiental, a horta escolar também promove uma educação alimentar. 

Nesta mesma perspectiva, Morgado
48

 em seu artigo ressalta que através da horta 

escolar também é possível confeccionar matérias de cunho educativo em virtude deste 

projeto, como por exemplo, um livro de receitas.  Também é possível estimular a 

criatividade dos alunos por meio de apresentações de teatros ou criação de personagens, 

como o espantalho, além de utilizar materiais de reciclagem dos resíduos sólidos, 

realizações de mutirões em conjunto com a comunidade escola para preservar a 

manutenção da horta.  

O projeto da horta escolar é apresentado pelas crianças aos seus familiares nos 

momentos de datas comemorativas das suas escolas, e nesta oportunidade eles difundem 

a ideia do exercício da cidadania. Sendo assim, além de inúmeros benefícios para o 

aprendizado das crianças, conforme exposto anteriormente, este projeto também 

incentiva as famílias a refletirem sobre os valores de solidariedade, cooperação, senso 

de responsabilidade com natureza e, sobretudo conscientizar sobre a necessidade em 

buscar soluções que contribuam com o desenvolvimento sustentável. 
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3.2.1 “Projeto Horta Escola: Ações de Educação Ambiental na Escola Centro 

Promocional Todos os Santos de Goiânia (GO) 

O primeiro projeto a ser exposto é o “Projeto Horta Escola”
49

 foi descrito pelos 

autores José Calisto Pimenta e Keila da Silva Maciel Rodrigues em seu artigo, “Projeto 

Horta Escola: Ações de Educação Ambiental na Escola Centro Promocional Todos os 

Santos de Goiânia (GO)”. 

Este projeto foi implementado no Centro Promocional de todos os Santos, na 

cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. O referido projeto contou com a 

colaboração de alunos e professores de todas as disciplinas lecionadas no Centro, além 

de funcionários em geral e o apoio da comunidade local. 

As atividades nesta unidade de ensino começaram a partir do mês de Fevereiro 

do ano de 2010, onde se iniciou o projeto de horta orgânica denominada “Horta Escola”. 

Destacando-se o êxito nas atividades que abrangem a educação ambiental além da 

educação alimentar, promovendo uma conscientização do meio ambiente e da saúde 

tanto para os alunos inseridos nesta unidade, quanto para os pais e membros da 

comunidade local. 

O processo metodológico deste projeto iniciou-se com a elaboração de um plano 

de ações de educação ambiental desta unidade escolar através da coleta de dados para 

detectar a temática mais adequada para este local. Sendo assim, foi desenvolvido um 

questionário por parte da diretoria do Centro com a finalidade de averiguar a 

colaboração dos pais dos alunos para implantar um horta na referida unidade. O projeto 

foi desenvolvido em diversas etapas, sendo que a primeira delas foi a aplicação do 

questionário supracitado e em seguida houve a correção e o preparo do solo, ambas as 

etapas aconteceram no mês de fevereiro de 2010. A terceira etapa consistiu na adubação 

e plantio das sementes e se estendeu até o mês de março do mesmo ano. Por 

conseguinte, a quarta etapa compreendeu a fase do plantio com a colaboração das 

crianças, efetivando os conceitos acerca da educação ambiental nos meses de fevereiro e 

março. Por fim, a última etapa envolveu as fases de colheita e consumo encerrando o 

programa no mês de maio deste ano. 
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O Centro Promocional de Todos os Santos foi fundado em 1960
50

 e conta com 

uma modesta estrutura, conforme as figuras abaixo, para acolher 208 alunos, com 

idades entre três a nove anos, os quais são divididos em seis grupos segundo a faixa 

etária. Os alunos desta unidade encontram-se matriculados nos turnos matutinos e 

vespertinos. 

O projeto obteve apoio de diversos membros da comunidade, sem despender 

custos para o Centro educacional.  Sendo assim, desde a doação da matéria orgânica 

(esterco) que era necessária para a produção de canteiros, além do transporte deste 

material para a escola. Durante a fase de preparação do solo, na correção do seu Ph, teve 

a colaboração de integrantes locais sob a orientação de profissionais da área da 

agronomia. 

No decorrer das fases de preparação dos canteiros, os alunos foram divididos em 

grupos para reorganização do espaço da horta, de forma a participar efetivamente sob a 

supervisão dos professores e colaboradores desde o início do processo. Posteriormente, 

durante o mês de março, os seis grupos de alunos devidamente orientados também por 

acadêmicos, deram continuação à próxima fase que consistia no plantio das mudas de 

hortaliças conforme demonstrada no anexo II. 

O projeto contava com um cronograma, definindo horários e atividades 

referentes às tarefas necessárias para a manutenção da horta, de acordo com os grupos 

de alunos. Dessa maneira, todos os alunos que foram autorizados pelos pais 

participaram de forma dinâmica. Ademais, utilizava resíduos sólidos provenientes da 

coletiva seletiva, como garrafas, para serem utilizadas para as bordas dos canteiros e 

também como forma de vasos para decorar as plantas. As atividades do projeto não se 

restringiam somente na prática do plantio mas também era explicado para os alunos as 

importância de cada fase, além de utilizar um método pedagógico de exemplificar as 

crianças que elas seriam uma espécie de “guardiães” da horta.  Nesse sentido, 

despertava neles o sentimento de zelar e cuidar da horta, incentivando assim o 

sentimento de conscientização com o meio ambiente. 

Portanto, os resultados foram extremamente satisfatórios pois foi notório o 

envolvimento das crianças na busca do conhecimento da educação ambiental e 
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alimentar. Ressalta-se também, que este projeto também proporcionou uma 

rentabilidade, pois os alimentos plantados foram utilizados na merenda escolar, e ainda 

de forma mais saudável tendo em vista que são livres de agrotóxicos. 

Consequentemente despertou em todos os alunos e colaboradores uma expectativa de 

continuidade desta horta escolar haja vista que o valor inestimável do aprendizado no 

ramo da educação ambiental e nutricional, além de incentivar práticas de 

conscientização e cooperação no intuito de preservar os recursos ambientais para um 

desenvolvimento sustentável. 

3.2.2  Projeto Mini-Horto Social, no Colégio Estadual CIEP 147- Cecílio Barros, na 

cidade de Arraial do Cabo. 

 O segundo projeto a ser exposto, nesta mesma temática de implementação de 

uma horta na escola, é o projeto denominado “Mini Horto Social”. Ele ocorre desde o 

ano de 2015, sob a direção do ambientalista Alex Dagnaisser
51

, que realiza este projeto 

no Colégio Estadual CIEP 147- Cecílio Barros na cidade de Arraial do Cabo, no estado 

do Rio de Janeiro.                 

 O projeto Mini Horto Social é oriundo de uma criação independente do próprio 

ambientalista que buscou através de uma parceria com a Secretária de Educação da 

cidade de Arraial do Cabo, a autorização para utilizar áreas da instituição de ensino para 

plantar  flores e hortaliças além de exteriorizar a devida instrução sobre o tema para os 

alunos desta instituição. 

Neste diapasão, o projeto é considerado como uma ação que visa humanizar a 

escola, criando uma área ambiental que proporcione bem estar aos alunos, funcionários 

e professores, e em consequência, transformando em um ambiente escolar mais 

agradável. Para a manutenção deste projeto, não há uma colaboração efetiva de 

nenhuma instituição, entretanto, o mesmo recebe apoio de parte da comunidade local no 

que tange a doação de sementes e materiais essenciais para a conservação da horta 

escolar. 

 No ano de 2015 iniciaram-se as ações em caráter experimental deste projeto. No 

ano seguinte, o Mini Horto Social obteve uma colaboração mais efetiva por parte da 

gestão escolar, desse modo, foram plantadas cem espécies de plantas, dentre elas: 

árvores frutíferas, ornamentais, nativas, plantas medicinais, flores e hortaliças.  Por 

                                                           
51

 DAGNAISSER, Alex. Entrevista sobre o projeto mini horto social [mensagem pessoal]. Mensagem 

recebida por: < escoladecartoon@gmail.com>  em 17 de junho de 2017. 

mailto:escoladecartoon@gmail.com


45 
 

conseguinte, foi criado um berçário de plantas, o que possibilitou atingir a meta de duas 

mil mudas plantadas.  

 O fundador do projeto além de buscar difundir os conceitos e a importância 

acerca do processo de construção da horta escolar, também associou este projeto ao 

estudo da fitoenergia. Com base nesta ciência, as plantas emitem um campo energético 

(magnético) que contribuem para a melhoria do estado emocional das pessoas, a 

depender da espécie em que se planta. As plantas aromáticas como manjericão, lavanda, 

as rosas, entre outras, possuem efeitos positivos. Desse modo, após dois anos do projeto 

notou-se que os alunos que permaneceram nessas áreas, de forma interativa, auxiliando 

no plantio e prestando atenção nos conhecimentos transmitidos, apresentaram um 

comportamento mais tranquilo e sociável. 

 No referido projeto, os alunos possuem bastante interesse em participar deste 

processo de construção do mini-horto, e constroem cada vez mais o senso de 

responsabilidade em cuidar e preservar está área da escola. Além da participação dos 

alunos do CIEP 147- Cecílio Barros, o Mini Horto Social abrange também de forma 

interativa a inclusão social dos alunos da APAE de Arraial do Cabo, os quais são 

portadores de deficiência mental, conforme ilustrado no anexo  IV.             

O projeto também ensina aos alunos sobre a importância da reciclagem 

adequada dos resíduos sólidos, colocando ao redor da escola cestas de lixos adequadas 

de acordo com cada material a ser descartado. Além do mais, utilização de copos 

descartáveis e pneus na ornamentação da horta escolar como pode ser observado através 

do anexo V. 

 O fundador do projeto visa que a longo prazo o CIEP 147- Cecílio Barros possua 

um grande jardim botânico sustentável, com praças composta por bancos 

proporcionando desse modo um espaço de convivência ao ar livre onde seja possível 

observar plantas e pássaros.  Ademais, o local poderia ser utilizado para palestras e 

eventos que envolvam a educação ambiental despertando assim um novo olhar dos 

jovens para as questões ambientais. O ambientalista também espera que essa iniciativa 

possa gerar parcerias para dar continuidade ao projeto e que sirva de incentivo para que 

toda a rede escolar municipal possa implantar do "Mini Horto" como uma ferramenta de 

aproxime os alunos e toda a comunidade que o cerca dos recursos ambientais. 
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3.3 A PROBLEMÁTICA DO DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE PROJETOS 

Atualmente, tem-se discutido exaustivamente sobre a problemática envolvendo 

as ações cotidianas que acarretam em danos ambientais. Desse modo, em virtude do 

estilo de vida na sociedade contemporânea, há muitas fontes de poluição que ocasionam 

na contaminação de mares, rios, lagos, além da poluição atmosférica que torna o ar 

nocivo à saúde dos seres humanos. 

Neste contexto, a preocupação com a preservação tem se destacado nas últimas 

décadas em detrimento de atitudes rotineiramente inconsequentes provenientes dos 

seres humanos diante da natureza. O processo de globalização e suas consequências tem 

acarretado na saturação dos recursos ambientais. 

Uma das grandes problemáticas envolvendo a degradação ambiental é o descarte 

inadequado de resíduos sólidos. O excesso de lixo direcionado a locais inadequados 

gera a acumulação de dejetos, os quais não recebem o devido tratamento.  Nesta 

perspectiva, é notório o quão potencialmente alarmante é a problemática oriunda deste 

constante crescimento de resíduos sólidos dentro dos centros urbanos. Sendo assim, é 

possível contextualizar esta adversidade em virtude de quatro grandes fatores. O 

primeiro pode ser atribuído aos meios de produção do sistema capitalista ao qual a 

sociedade está inserida em sua grande maioria, derivando-se da Revolução Industrial 

que ocorreu no século XIII. Em consonância com esta temática, Neto
52

 alude o 

desenvolvimento industrial como o responsável pela produção de bens de consumo que 

possuem pouca vida útil. 

O segundo fator abordado é o célere crescimento populacional constatado nas 

últimas décadas, o que se torna ainda mais negativo ao ser associado ao nível de 

desenvolvimento econômico de algumas regiões. Em consonância com este 

entendimento, Bidoni
53

 já associava o crescimento na produção de resíduos nas áreas 

urbanas com o crescimento do poder aquisitivo da sociedade. Argumenta ainda, que a 

maioria da população rural que migra para os grandes centros urbanos ocorre em virtude 

de uma busca de uma melhor prestação do serviço público. 
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O padrão de consumo da sociedade na atualidade será o terceiro fator analisado. 

Ele ocorre como uma consequência dos dois anteriores, pois o mesmo pode ser 

interpretado como a busca desenfreada ao consumo de bens materiais em virtude do 

avanço da tecnologia, ou seja, na medida em que surge no mercado um produto que 

possua um recurso inovador, os existentes são descartados indiscriminadamente, 

ocasionando assim, um aumento significativo no descarte de resíduos. 

O último fator a ser correlacionado é a ausência de políticas públicas eficientes 

para atenuar a problemática atual que envolve o descarte de resíduos sólidos. Neste 

sentido, pode-se afirmar que a união destes fatores origina esta degradação ao meio 

ambiente e faz-se necessário a atuação de toda a sociedade por meio de ações que 

contribuam na busca de possibilidades que possam minimizar este problema. 

Diante deste cenário atual, é evidente a necessidade de uma conscientização para 

desenvolver uma educação reflexiva, e repensar nos padrões culturais e econômicos 

atuais. Ademais, conforme mencionado por Henares
54

, percebe-se que os resíduos 

sólidos possuem um ciclo de vida a cumprir, o que acarreta uma valorização nas 

medidas que estimulem processos de reutilização e reciclagem, ressaltando ser uma 

responsabilidade em conjunto do poder público, o setor empresarial além da sociedade 

civil. 

A educação ambiental é uma grande ferramenta para promover ações que 

conscientizem sobre a importância do descarte de forma adequada além de incentivar o 

reaproveitamento através do processo de reciclagem. Pois é um dever de toda a 

sociedade despertar a participação popular sobre a utilização racionalizada dos recursos 

além de uma prática de consumo mais sustentável tendo em vista ser um exercício de 

cidadania. Portanto, a educação ambiental deve ser difundida através das escolas, 

universidades, da comunidade, da iniciativa privada além dos meios de comunicação 

social.  Inserido nesta temática, o próximo projeto social a ser descrito é um exemplo de 

parceria da universidade com uma empresa privada que visa um descarte de resíduos 

líquidos e sólidos de maneira menos agressiva a natureza, além expandir práticas de 

educação ambiental entre elas. 
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3.3.1 Tratamento de resíduos em virtude de uma parceria Universidade-Empresa 

Este capítulo irá abordar uma iniciativa conjunta entre uma instituição de 

pesquisa, o Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (IMA), e uma empresa privada, a Bayer
55

. Tal iniciativa se 

destina buscar soluções acerca do descarte de resíduos perigosos oriundos dos 

laboratórios de pesquisa do Instituto, localizado na cidade do Rio de Janeiro. 

Neste sentido, embora haja inúmeras fontes de poluição ao meio ambiente, faz-

se necessário dar a devida atenção a cada uma delas, sendo um dever coletivo buscar 

soluções para minimizar os efeitos nocivos que as fontes podem gerar por menor que as 

mesmas aparentam ser. Isto posto, o objeto de estudo do referido projeto é a 

problemática acerca de uma dessas fontes de poluição: o descarte de resíduos tóxicos 

dos laboratórios de pesquisa do IMA. Assim, o estudo visa expor a educação ambiental, 

estimulando a conscientização coletiva em busca da preservação do meio ambiente. 

O IMA é uma instituição que possui a finalidade de formar profissionais que 

possuem pós-graduação na área de ciência e tecnologia de polímeros, desse modo, 

trabalha com plásticos, tintas, fibras e borrachas. No ano de 2003, cerca de 100 pessoas* 

entre pesquisadores, professores, alunos de mestrado e doutorado, técnicos utilizavam o 

laboratório desta instituição. Diante disso, é evidente que esta instituição, bem como 

outros centos de pesquisas, produzem uma grande quantidade de resíduos líquidos, 

geralmente oriundos de pesquisas que lidam com amostras. Além de gerarem resíduos 

sólidos tais como os vidros oriundos da pesquisa de reagentes, plásticos, papéis, 

borrachas dentre outros. No entanto, parte desses resíduos podem ser perigosos se não 

forem descartados de forma adequada. 

Com o passar dos anos, os canos de esgoto provenientes da área do laboratório 

da instituição, mesmo os de ferro fundido, foram extremamente atingidos pelos 

produtos químicos, ocasionando inúmeros furos e vazando assim produtos tóxicos para 

o subsolo do terreno. Tendo em vista que o IMA é localizado em uma área de aterro 

próxima do mar, provocada uma rápida permeação destes resíduos gerando uma 

contaminação que atingia até mesmo a Baía de Guanabara. Por conseguinte, em razão 
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da atmosfera do subsolo ser fortemente corrosiva, também ocasionada danos em outros 

encanados do prédio, colocando em risco as instalações. 

Diante deste severo problema, no ano de 1996 a instituição de ensino através do 

Grupo de Gestão Tecnológica- GET instaurou um projeto de coleta de resíduos líquidos 

dos laboratórios. Entretanto, o desafio era árduo, pois se buscou informações de como 

era aplicado em outras instituições, mas não se adequada a realidade do local. Outro 

grande obstáculo para desenvolver o programa é que deveria ser algo que não 

demandasse grandes recursos financeiros, haja vista que como toda instituição 

governamental do país, havia uma rigorosa limitação orçamentária. 

 Embora existissem todas essas dificuldades, o programa provocou uma grande 

mobilização e conscientização de todos os professores, pesquisadores, técnicos e alunos 

da instituição em relação aos danos provados pelo descarte inadequado dos resíduos. 

Além de que os resultados gerados seriam benéficos tanto para a estrutura do prédio 

quanto para o meio ambiente, principalmente as áreas em torno do local.  

 Na fase inicial do programa de coleta de resíduos no IMA, buscou-se 

especialistas que pudessem realizar uma consulta para orientar sobre a maneira mais 

adequada de resolver este problema, e também de estabelecer uma metodologia para 

concretizar o projeto, sem que atrapalhasse os trabalhos que encontravam-se em 

desenvolvimento.  O primeiro caminho foi consultar a Área de Meio Ambiente da 

Bayer S.A., esta escolha se deu por vários motivos, dentre eles: já existia um vínculo 

entre a empresa e a instituição, pois havia uma parceria com a concessão de bolsas de 

estudos através da mão de obra especializada; a Bayer era reconhecida pelo seu bom 

êxito em relação a sua atuação ambiental; e empresa possuía um incinerador rotativo 

que emitia de forma controlada esses resíduos de alta toxicidade. Portanto, em 

decorrência desses motivos foi realizada uma parceria entre o IMA e a Bayer S.A. 

  No período de Julho de 1992 à Julho de 2001, a Bayer através do seu Complexo 

Industrial localizado em Belford Roxo, operou com o incinerador rotativo de resíduos 

sólidos, líquidos e pastosos. Era estabelecido que a cada quatro meses, 

aproximadamente, era enviado para a Bayer o equivalente a 500 litros de resíduos 

líquidos para o processo de incineração. Ressalta-se que este processo garante que a 

eliminação ocorre de maneira eficaz e segura, respeitando os mais rígidos padrões 

ambientais previstos no mundo. 
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 No que tange os resíduos sólidos, foi criado um programa de coleta onde os 

papéis são revertidos em renda para os funcionários da limpeza, os materiais como 

baterias, toners e cartuchos das impressoras são destinados a uma organização não-

governamental que atendem crianças carentes. O descarte dos resíduos de vidro era um 

fator de grande preocupação, visto que poderiam conter substancias tóxica ou 

inflamável e a sua reutilização indevida poderia causar danos. Além do mais, não havia 

mais espaço pra guardá-los na instituição. Sendo assim, a solução encontrada foi 

realizada através de um acordo, em que um sucateiro as recolhia periodicamente e 

encaminhava-as até uma empresa especializada para difundi-lo, gerando assim uma 

reciclagem ecologicamente correta. Desse modo, houve um declínio porque nos 

primeiros anos existiam muitos resíduos de vidro acumulados na instituição que 

somente em decorrência desta parceria pode ter seu descarte adequado, e nos anos de 

2000 e 2001 que demonstram efetivamente o resíduo proveniente dos referidos anos. 

 No referido projeto, nota-se uma parceria em busca de soluções que visem 

atitudes ecologicamente corretas além de expandir conceitos e ações na área da 

educação ambiental. Havia uma preocupação do IMA em gerenciar adequadamente seus 

resíduos, pois acreditava-se que uma instituição de ensino deve servir de exemplo  para 

conscientizar alunos, professores e funcionários de um desenvolvimento sustentável. 

Ademais, o processo de educação ambiental no âmbito da instituição, foi realizado 

também por meio de palestras anuais em seu auditório, para poder difundir a 

importância de praticas socioambientais principalmente para os novos alunos. Desse 

modo, impulsionava práticas de coleta seletiva dentro do instituto, além de fortalecer o 

elo entre os pesquisadores e preservação com o meio ambiente. 

 No intuito de promover ações que incentivem o descarte apropriado dos 

resíduos, foram desenvolvidos programas que atuassem dentro do laboratório do IMA, 

os quais visam diminuir a toxidade dos resíduos. Tais práticas tendem a educar todas 

pessoas que frequentam a instituição, e despertar cidadãos mais  conscientes e 

estimulados a participarem de práticas que contribuam para a utilização dos recursos  

naturais de um modo mais sustentável. Nesta mesma perspectiva aduz GRIMBERG: 

A perspectiva é a de avançar para uma sociedade sensibilizada, informada e 

educada para as questões do não desperdício de materiais, para consumir com 

critérios, para descartar seletivamente e para não jogar resíduos nas ruas, 

córregos, terrenos baldios, ou seja, de forma inadequada. Neste cenário, 

poderemos superar o conceito de limpeza urbana, que pressupõem a sujeira 

urbana- governos, empresas, cidadãos e cidadãs terão consciência de suas 

atitudes e não mais jogarão lixo em locais impróprios. Pelo contrário, estarão 
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participando da construção de uma nova concepção de gestão de resíduos 

estruturada a partir: da participação da sociedade; da inclusão social; da 

educação para os três “Rs”- reduzir, reutilizar e reciclar; da responsabilidade 

social empresarial; da solidariedade na economia
56

 

 A parceria feita entre a Bayer S.A. e o IMA consistia em obrigações mútuas que 

incentivavam práticas ecologicamente corretas. Por um lado a empresa incinerava os 

resíduos produzidos e acumulados pelo laboratório e projetos de pesquisa da instituição 

de ensino. Em contrapartida, o IMA colaborava através da ministração de cursos sobre 

reciclagem de matérias sólidos pós-consumo, e também na participação no evento da 

“Semana de Meio Ambiente”, os quais ocorriam na sede da empresa localizada na 

cidade de Belford Roxo. Nestes eventos, os conceitos e práticas de educação ambiental 

eram transmitidos para os funcionários da Bayer buscando assim a conscientização de 

ambas as entidades. 

 Portanto, considerou-se
57

 bem sucedido o programa de coleta e incineração de 

resíduos. Para alcançar este resultado foi fundamental o apoio e conscientização de toda 

a coletividade do IMA, pois houve uma grande mobilização para conseguir efetivar este 

projeto. Ressalta-se também a colaboração da Bayer S.A, tanto na fase preliminar, na 

qual orientou acerca da maneira adequada para a realização do descarte dos resíduos, 

quanto na efetivação ao disponibilizar o seu incinerador para o IMA. Isto posto, este 

programa é um exemplo de que a parceria universidade-empresa, embora muitas vezes 

seja dificultosa a iniciativa, a mesma deve ser buscada constantemente pois é possível 

alcançar benefícios para ambas as partes. Diante de todo o exposto, o referido programa 

é merecedor de destaque, pois além de melhorar as circunstâncias de trabalho o IMA 

contribuição para que o meio ambiente não sofresse com os seus descartes de resíduo. 

E, sobretudo, transmite aos seus alunos sua missão maior, difundir o conhecimento para 

os futuros pesquisadores através de ações que respeitem os recursos ambientais, 

colaborando com um desenvolvimento consciente e sustentável. 

3.4  A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CIDADE DE MACAÉ- RJ 

Na cidade de Macaé desde o ano de 2009, a Secretaria Municipal de Educação 

criou uma Subsecretaria destinada a implantar as Diretrizes da Coordenação-Geral de 
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Educação Ambiental (COEA)
58

, articulando juntamente com as ações de saúde do 

escolar, cultura e esporte.  

Em virtude da criação de uma coordenação de educação ambiental, foi possível a 

criação de diversos projetos que colaborassem na construção de cidadãos mais 

comprometidos com as questões socioambientais. Desse modo, pode-se alcançar alguns 

objetivos, como: o apoio na organização e orientação de projetos realizados nas escolas 

da Rede Pública de Macaé, como os de reciclagem de óleo de cozinha por exemplo; 

promover parcerias públicas e privadas; além de poder participar como representante da 

Secretaria de Educação do Município nas reuniões e eventos do COMMADS ( 

Conselho Municipal e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e do 

CONPARNA  ( Conselho do Parque Nacional  da Restinga de Jurubatiba).  

No ano de 2016 pode-se constatar a efetivação de diversos projetos como:  

Projeto escola arteris - programa "educar para humanizar o trânsito", Atlas ambiental da 

bacia do rio Macaé, Feira das ciências nas escolas, Feira de responsabilidade social na 

bacia de campos Projeto geração ambiental, Semana Nacional do Meio Ambiente, Ciclo 

de palestras sobre o rio Macaé, entre outros. Destaca-se também  o projeto  “ 

Produzindo Autonomia” que ocorre em parceria da prefeitura de Macaé com a empresa 

TRANSforma  Gerencialmente de Resíduos, o qual realiza a reciclagem de óleo de 

cozinha, no Colégio Municipal Ancyra Gonçalves Pimentel, e a partir dos lucros 

obtidos com a venda do material reciclado foi possível investir da escola através de 

compra de materiais e reparo de equipamentos de robótica, inclusão e informática.  

Desse modo, após obter êxito na realização do projeto com a escola piloto, o 

mesmo será reaplicado em outras escolas buscando que toda a rede de ensino municipal 

da cidade possa ter exemplos de um desenvolvimento sustentável. Além da realização 

dos projetos de educação supracitados, outro instrumento utilizados pela cidade de 

Macaé para efetivar a implementação da educação ambiental é a resolução 003 do 

COMMADS- Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.  

Nesta resolução, conforme documento em anexo, é previsto como obrigatoriedade um 

programa de educação ambiental, como condicionante de licenciamento ambiental. 

Diante do exposto, é notório que a cidade de Macaé por meio da Secretaria de 

Educação Ambiental busca de forma efetiva proporcionar aos alunos da rede municipal 
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de ensino o contato com diversos projetos que promovem a educação ambiental, que 

ocorrem através do poder público e também da parceria com a iniciativa, servindo como 

mais um exemplo de que é um dever de toda a coletividade contribuir com um 

desenvolvimento socioambiental.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho buscou analisar a educação ambiental no ordenamento 

jurídico brasileiro, as suas principais previsões normativas, bem como os 

posicionamentos doutrinários acerca desta temática. Entretanto, embora o meio 

ambiente seja um direito tutelado pela Constituição Federal como fundamental para 

dignidade humana, muitas vezes ele se torna uma preocupação secundária em virtude do 

modo de vida da sociedade atual.  E esta visão ocorre por meio da educação, dos 

princípios, das idéias que são difundidas para coletividade, sendo notório que no 

contexto atual há uma valorização dos preceitos individualista, imediatista, materialista 

e consumista. 

As catastofres naturais que surgem na atualidade podem ser observadas como 

exemplos de que não é o meio ambiente que deve se adequar com o modo de vida da 

sociedade, e sim o inverso. A coletividade que precisa dos recursos ambientais para ter 

uma sadia qualidade de vida, é o homem que é parte integrante da natureza, por isso 

deve se desenvolver de modo mais sustentável possível. 

Neste contexto, é evidente que para mudar os hábitos da sociedade é preciso a 

construção de indivíduos que sejam informados, educados e consciente com um direito 

que pertence a toda a coletiva. A educação ambiental surge como este instrumento 

imprescindível para a busca de uma sociedade consciente com a coletividade, com a 

conservação, com a qualidade de vida e que veja a proteção do meio ambiente como um 

dever efetivo. Desse modo, é de suma importância que a sociedade participe 

efetivamente dessa tarefa de ensinar às atuais e futuras gerações a importância do meio 

ambiente. 

 No decorrer do trabalho pode-se observar diversas previsões legislativas que 

surgiram para assegurar a efetivação da educação ambiental em diferentes esferas da 

sociedade, além de debates acerca da possível implementação da mesma como uma 

disciplina específica. No entanto, é notório que a grande problemática neste tema não é 

na previsão de normas e sim na sua eficácia. Sendo assim, é preciso que a sociedade 

fiscalize se o poder público está cumprindo de forma eficaz a atribuição que lhe que foi 

imposta, como também seja cobrado das instituições privadas, e, sobretudo, que cada 

cidadão entenda que é um dever seu participar desse processo também. 
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Através das pesquisas realizadas para a elaboração deste trabalho, pode-se 

observar que para efetivar este direito à educação ambiental, é necessário que a 

sociedade mobilize. Na exposição de alguns projetos tornou-se evidente, que mesmo 

sem muitos recursos financeiros, é possível implementar projetos com a ajuda da 

comunidade. E à medida que as crianças e jovens participam dessa mudança, os 

mesmos passam a serem inseridos nesta realidade, e sentem que também que são 

responsáveis pela proteção do meio ambiente. 

O objetivo deste trabalho além de gerar essa reflexão para todos os cidadãos é de 

poder exemplificar através dos projetos apresentados de que essa iniciativa pode ocorrer 

de diversas formas, em diferentes contextos sociais. Faz-se necessário que estes tipos de 

atividades ocorram com mais frequência no cotidiano atual, que seja valorizado essas 

iniciativas, pois somente através da educação que poderemos criar uma geração que 

compreenda a importância da natureza, tratando-a com seu devido respeito e admiração, 

e reconhecendo ser parte integrante dela, que saiba se relacionar com a coletividade e 

que proteja este bem, que é imprescindível para a manutenção da vida humana. 
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ANEXO I: FACHADA DO CENTRO PROMOCIONAL DE TODOS OS 

SANTOS, LOCALIZADO EM GOIÂNIA-GO. 
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ANEXO II: PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS NO CENTRO PROMOCIONAL 

DE TODOS OS SANTOS, GOIÂNIA-GO. 
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ANEXO III: SLOGAN DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

REALIZADO NA CIDADE DE ARRAIAL DO CABO- RJ. 
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ANEXO IV: ALUNO DA APAE- ARRAIAL DO CABO, PARTICIPANDO DO 

PROJETO "MINI HORTO SOCIAL". 
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ANEXO V: RECICLAGEM DO PNEU PARA ORNAMENTAÇÃO DA HORTA 

DO COLÉGIO CIEP-147: CECÍLIO BARROS NA CIDADE DE ARRAIAL DO 

CABO- RJ. 
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ANEXO VI: PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 221, DE 2015
59

 

Altera a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que “dispõe sobre a educação 

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências”, para incluir como objetivo fundamental da educação 

ambiental o estímulo a ações que promovam o uso sustentável dos recursos 

naturais e a educação ambiental como disciplina específica no ensino 

fundamental e médio, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa 

as diretrizes e bases da educação, para tornar a educação ambiental disciplina 

obrigatória. 

 O CONGRESSO NACIONAL decreta:  

Art. 1º O art. 5º da Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso VIII: 

 “Art. 5º VIII – o estímulo a ações, individuais e coletivas, que promovam o 

uso sustentável dos recursos naturais, com vistas à adoção de práticas de 

reutilização, reciclagem, reúso de produtos e matérias-primas e ao consumo 

consciente” (NR).  

Art. 2º O § 1º do art. 10 da Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

“Art. 10. § 1º No ensino fundamental e médio a educação ambiental será 

implantada como disciplina específica” (NR)  

Art. 3º O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

“Art. 26. § 7º Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir o 

princípio da proteção e defesa civil de forma integrada aos conteúdos 

obrigatórios. § 10. A educação ambiental é componente curricular obrigatório 

dos ensinos fundamental e médio, e tem como diretriz a Lei no 9.795, de 27 

de abril de 1999.” (NR)  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificação  

 No Brasil, a ameaça à biodiversidade está presente em todos os biomas, em 

decorrência, principalmente, do desenvolvimento desordenado de atividades produtivas. 

Alguns dos efeitos nocivos observados são a degradação do solo, a poluição atmosférica 

e a contaminação dos recursos hídricos. Soma-se a estes oagravamento dos efeitos das 

mudanças climáticas, como a escassez de água e os riscos ambientais urbanos. A 

legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo. 

Entretanto, o enfrentamento dessa problemática não deve se pautar apenas nos 
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instrumentos repressivos e de controle, mas na efetiva conscientização da sociedade e 

no fortalecimento da cidadania ativa. A proteção ambiental é um dever tanto do Poder 

Público quanto da sociedade. E, para avançarmos em busca de um Brasil sustentável, é 

mister que sejam ofertadas para a população informações e educação condizentes com 

essa tarefa, pois sem educação ambiental de qualidade, não há conscientização acerca da 

importância de um meio ambiente sadio.  

 A educação ambiental, regulamentada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, 

é reconhecida como um componente urgente, essencial e permanente em todo processo 

educativo, formal e não formal. A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes Bases da Educação), igualmente fixa a educação ambiental como tema 

necessário e integrado ao conteúdo obrigatório dos currículos. Entretanto, a educação 

ambiental não é tratada como uma disciplina obrigatória e específica, mas um tema 

transversal às demais disciplinas, o que inviabiliza uma prática contínua, permanente e 

com conteúdo próprio. Assuntos como reciclagem, sustentabilidade, medidas de reúso 

de água, ecologia devem ser tratados com a devida importância. Acreditamos, portanto, 

que a conscientização ambiental no ensino fundamental e médio somente ocorrerá se a 

educação ambiental se tornar uma disciplina específica. 

  Ademais, a educação ambiental, além de se voltar à compreensão do meio 

ambiente e ao desenvolvimento de uma consciência crítica, deve estimular ações e 

práticas sustentáveis, com o objetivo de promover o uso sustentável dos recursos 

naturais e o consumo consciente. Por tal motivo, entendemos oportuno incluir esse 

objetivo como fundamental à educação ambiental. Pelas razões expostas, consideramos 

de elevada importância a participação dos nobres parlamentares no esforço para a 

aprovação da presente proposição.  

Senador Cássio Cunha Lima 
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ANEXO VII: MANIFESTO DE EDUCADORAS E EDUCADORES 

AMBIENTAIS CONTRA O PLS 221/2015
60

 

 Nós, educadoras e educadores ambientais, nos manifestamos contrários ao 

Projeto de Lei do Senado - PLS 221 de 15/04/2015, que altera a Lei 9795/99, pelos 

seguintes motivos:  

O referido Projeto inclui como objetivo fundamental da educação ambiental 

“promover o uso sustentável dos recursos naturais”, o que representa um retrocesso, 

uma vez que reduz a importância da biodiversidade e do ambiente em geral, a uma visão 

utilitarista da natureza, antropocêntrica e produtivista;  

O PLS prevê a inserção da educação ambiental como disciplina específica no Ensino 

Fundamental e Médio, contrariando o acúmulo internacional em torno da questão e 

caracterizando uma concepção prescritiva e fragmentada do processo de construção dos 

saberes ambientais. Tais saberes exigem uma compreensão sistêmica das questões 

socioambientais, políticas, econômicas e culturais que envolvem diversas áreas do 

conhecimento e das tradições sociais. Uma educação ambiental crítica, emancipatória e 

transformadora deve transpassar todo o currículo e se manifestar também na gestão 

democrática e na construção de espaços educadores sustentáveis dentro e fora da escola;  

Considerando a Constituição Federal – CF (1988), Artigo 225 (parágrafo I, inciso VI), 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1996), no seu Artigo 26, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997, e a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 

1999, alguns, dentre outros, dispositivos legais que tratam da Educação Ambiental 

como dever do poder público e da coletividade em desenvolvê-la de forma integrada e 

articulada em todos os níveis e modalidades de ensino, seja formal ou informal, 

reconhecendo o seu caráter transversal;  

Considerando o documento apresentado pelo Comitê Assessor do Órgão Gestor da 

Política Nacional de Educação Ambiental, sobre aspectos preocupantes dos rumos das 

políticaspúblicas socioambientais e do papel da Educação Ambiental na versão em 

discussão da base nacional curricular comum (BNCC). Documento que reivindica entre 

outros pontos, o fortalecimento e autonomia do Órgão Gestor da Política Nacional de 
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Educação Ambiental (OG da PNEA); a retomada da implementação, por parte dos 

governos Federal, Estaduais e Municipais, das conquistas das/os educadoras/es, 

gestoras/es dos órgãos ambientais e da sociedade brasileira, cumprindo o que 

determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental (DCNEA) e 

Resoluções do Conselho Nacional de do Meio Ambiente (CONAMA); 

Considerando os pareceres contrários, da Coordenadoria Geral de Educação Ambiental 

do Ministério da Educação (CGEA/MEC) e do Departamento de Educação Ambiental 

do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA), que compõem o Órgão Gestor da 

Política Nacional de Educação Ambiental, com relação ao Projeto de Lei do Senado - 

PLS 221/2015 que altera a Lei 9795/99;  

Considerando as deliberações e recomendações expressas pelas redes da malha da 

Rede Brasileira de Educação Ambiental – REBEA, existente desde 1989;  

Considerando, o posicionamento, acúmulo histórico, técnico e científico no campo da 

Educação Ambiental das instituições e organizações da sociedade civil, com suas redes, 

movimentos, comissões, coletivos educadores, instituições e comunidade científica;  

 Solicitamos a REPROVAÇÃO do PLS 221/2015, pautados nos riscos de 

retrocesso que afetam as políticas públicas do campo educacional e socioambiental no 

país.  

 Ressaltamos que não aprovamos a proposta de criação da disciplina de educação 

ambiental na educação básica, pois a solução das questões relacionadas à 

sustentabilidade socioambiental exige um tratamento muito mais profundo e 

diferenciado, que promova mudanças no campo cultural.  

 Sem que haja uma mudança cultural, a legislação mais lúcida, a tecnologia mais 

limpa, a pesquisa mais sofisticada ou uma simples disciplina não conseguirão 

encaminhar a sociedade no rumo da sustentabilidade. Para isto, se faz necessária uma 

mudançaindividual e coletiva, uma mudança de visão de mundo e do nosso lugar nele.  

 E isso não se constrói dentro de uma única disciplina, com algumas aulas 

competindo por espaços prescritivos com todas as demais. São necessários processos 

formadores de todo o conjunto de profissionais da educação para que se construa uma 

escola sustentável, que eduque ambientalmente por meio da presença central da 

educação ambiental em seu Projeto Político Pedagógico, em seu currículo, em suas 
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construções e espaços sendo considerados constante e continuadamente como 

educadores e por fim, mas não por último, em sua forma de gestão e relacionamentos 

com a comunidade escolar e com a sociedade em geral.  

 Portanto, somos contrárias/os à disciplina de educação ambiental nas escolas de 

educação básica, que resultará em mais uma fragmentação do ensino/aprendizagem, 

ampliando conteúdos e reduzindo o espaço para desenvolver uma Educação Ambiental 

transversal e comprometida com uma verdadeira transformação social e cultural em 

direção a sociedades sustentáveis, justas e equitativas. 

10 de março de 2016. 
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ANEXO VIII:  RESOLUÇÃO 003 DO COMMADS 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 002/2010 

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

– COMMADS, Sr. Maxwell Souto Vaz, no uso de suas atribuições legais, 

respeitosamente vem dar publicidade a Resolução 003 – COMMADS, proposta pela 

Câmara Técnica de Educação Ambiental e aprovada em reunião ordinária do 

COMMADS ocorrida em 12 de Abril de 2010, as 14:00 horas, no auditório do Paço 

Municipal – Prefeitura Municipal de Macaé, situada à Avenida Presidente Sodré, nº 

534, Centro, Macaé-RJ. 

RESOLUÇÃO 003 – COMMADS 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL, EXIGIDOS NO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

MUNICIPAL. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL - COMMADS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

11 da Lei Complementar Municipal 027 de 26 de dezembro de 2001, regulamentado 

pelo Decreto 053 de 05 de dezembro de 2003 e alterado pela lei complementar nº 

3256/09 e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno; 

  Considerando a RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997, 

no art. 6º, que compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes 

da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental 

de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 

delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio; 

   Considerando que o Município de Macaé tem competência para licenciar 

as atividades e empreendimentos de interesse e impactos locais diretos por força do 

convênio celebrado com o governo do Estado do Rio de Janeiro e do Decreto Municipal 

nº 090/02; 

  Considerando que o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - COMMADS – é o órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, 

deliberativo e normativo do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMMA e que 

possui como um de suas atribuições auxiliar na definição da política ambiental do 
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Município e acompanhar sua execução, conforme disposto no art.12 inc I da lei 

complementar 027/2001; 

  Considerando que a Lei n
o
 6.938/81, que dispõe sobre os fins, mecanismos de 

formulação e aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo a 

Educação Ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente; 

  Considerando o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que trata do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e estabelece no parágrafo 1º que cabe ao 

Poder Público promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

  Considerando a Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a 

educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e no art. 5
o
, 

parágrafo 1º,
 
estabelece como um dos objetivos fundamentais da educação ambiental, 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;  

  Considerando o Decreto 4.281 de 25 de junho de 2002 que regulamenta a Lei n
o
 

9.795, de 27 de abril de 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental e no art. 6
o
, 

parágrafo II  determina que deverão ser criados, mantidos e implementados, sem 

prejuízo de outras ações, programas de educação ambiental integrados às atividades de 

conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento e revisão de 

atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de 

gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos 

pesqueiros, de manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo e melhoria de 

qualidade ambiental;   

  Considerando o Art. 84, parágrafo I, do Plano Diretor (076/2006) que determina 

como um dos objetivos das políticas públicas para a Educação Ambiental, construir 

processos por meio da educação ambiental, através dos quais o indivíduo e a 

coletividade estabelecem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente com enfoque humanista, 

holístico, democrático e participativo; 
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  Considerando o Art. 85, parágrafo IX, do Plano Diretor (076/2006) que 

determina como uma das diretrizes gerais das políticas públicas para a Educação 

Ambiental, exigir no procedimento de licenciamento ambiental municipal de empresas, 

como medida compensatória, a obrigatoriedade de desenvolvimento de programas de 

educação ambiental, conforme as diretrizes estabelecidas pela Conferência Municipal de 

Meio Ambiente e pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

RESOLVE estabelecer, por força das legislações acima especificadas, os seguintes 

critérios norteadores da obrigatoriedade do programa de educação ambiental, como 

condicionante, ao requerente de licença ambiental, cuja competência seja atribuída ao 

órgão municipal:  

Art.1º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, órgão ambiental responsável pelo 

processo de licenciamento ambiental municipal, exigirá a elaboração, execução ou 

fomento de um programa de educação ambiental, como uma das condicionantes 

inerentes ao processo de licenciamento ambiental. 

Art.2º. O programa de educação ambiental proposto pelo empreendedor será analisado 

por técnico da SEMMA, que emitirá parecer para apreciação da Câmara Técnica de 

Educação Ambiental do COMMADS. 

 I - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente indicará técnico que fiscalizará a 

execução do programa, cabendo ao empreendedor apresentar relatório final ao 

COMMADS. 

Art.3º. O programa proposto pelo empreendedor deverá conter, no mínimo, os 

seguintes itens dispostos nos incisos abaixo: 

I- Responsável Técnico do Programa 

II- Apresentação 

III- Objetivos 

IV- Justificativa 

V- Metodologia 

VI- Público-alvo 

VII- Temas e palavras-chaves trabalhadas 

VIII- Cronogramas de atividades 

IX- Resultados esperados  
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Art.4º. O programa de educação ambiental apresentado pelo empreendedor poderá 

abranger qualquer área do município, não necessariamente, a área do empreendimento e 

seu entorno. 

Art.5º. O empreendedor poderá optar pela não apresentação e execução de um 

programa específico de educação ambiental; neste caso apoiará programa de educação 

ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Art.6º. O empreendedor poderá divulgar em seus balanços socioambientais o fomento 

ou execução do programa de educação ambiental bem como sua marca nos materiais 

didáticos desde que relacionado ao processo de licenciamento, destacando o número, o 

ano, o tipo de licença e o órgão licenciador. 

Art.7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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ANEXO IX: ENTREVISTA COM ALEX DAGNAISSER, FUNDADOR DO 

PROJETO “MINI HORTO SOCIAL” 

1) Quando surgiu o projeto? 

O Projeto Mini-Horto Social, uma ação que visa humanizar a escola, criando 

uma área ambiental que proporcione bem estar aos alunos, funcionários e professores, 

tornando o ambiente escolar mais agradável. Essa ação já está em andamento desde 

2015 em caráter experimental.   

Em 2016 iniciamos a 2ª fase do projeto Já foram plantadas 100 espécies, entre 

árvores frutíferas, ornamentais, nativas, plantas medicinais, flores, e hortaliças. Para 

darmos continuidade foi criado um berçário de plantas, já atingimos a meta de duas mil 

mudas. O objetivo em longo prazo é transformar o CIEP em um imenso jardim botânico 

sustentável com uma biodiversidade significativa, com áreas reservada pra um agro-

horto, espaço de convivência, podendo estender essa iniciativa para toda rede municipal 

implantando um “MINI-HORTO EM CADA ESCOLA”, visando construir uma cultura 

de preservação ambiental entre os jovens. 

2) Quem criou este projeto? 

Eu mesmo, uma iniciativa independente. 

3) O Projeto recebe ajuda de algum órgão? 

Apoio direto NÃO, no inicio tive apoio da diretora da escola (gestão passada) 

existe uma parceria com a prefeitura (educação) ela permite que utilize o espaço, (se 

vira nos 30) algumas pessoas da comunidade colaboram doando terra, mudas. No 

momento busco parcerias CONSISTENTES. HÁ SIGNIFICATIVOS AVANÇOS. Esse 

tipo de projeto depende muito da cultura do lugar. O SEGREDO É “ RESILIÊNCIA”. 

4) Há eficácia? 

Sim, completamente ! O objetivo dessa ação é mudar a vibração da escola, 

harmonizar, e socializar os jovens. Eu estudo fitoenértcia, o projeto foi baseado nesses 

estudos, as plantas contribuem para a melhoria do estado emocional das pessoas, elas 

emitem um campo energético (magnético) que atua no emocional coletivo, tudo vai 

depender das espécies que se planta, por exemplo: plantas aromáticas como manjericão, 

hortelã, lavanda, alfazema, alecrim, e flores (rosas), possuem um efeito muito positivo.  

Durante dois anos de projeto percebi que os alunos que permanecem na área plantada 
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INTERAGINDO com o ambiente demonstram um comportamento mais socializado, e 

tranquilo. 

  A ideia é dar também, um cunho científico ao projeto desenvolvendo alguns 

experimentos como o cultivo da Crotalária (Controle biológico do mosquito da 

DENGUE) e da árvore Moringa (Por suas propriedades nutricionais maravilhosas. 

Segundo a FAO essa planta vai acabar com a desnutrição no mundo). 

 5)As crianças se interessam em participar?  

Muito, costumo dizer que eles praticam “EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PROATIVA” depois entre na página do MINI-Horto e veja algumas imagens bem 

significativas da participação da garotada. Infelizmente o problema das escolas são os 

adultos, as crianças precisam de bons orientadores, falta interesse e compromisso. No 

momento o projeto está um pouco travado por falta de recursos, busco parcerias, creio 

que em breve teremos NOVIDADES.  Evolução - Criar no mini-horto praças com 

bancos, para que os alunos tenham um espaço de convivência ao ar livre com pontos de 

observação de pássaros e polinizadores, incentivar o uso medicinal das plantas, 

compartilhar o máximo de informações através de palestras eventos ambientais, e 

expedições em campo, entre outras ações, visando sempre o benefício da comunidade. 

Pretendo classificar com nome, gênero, família e origem, todas as espécies plantadas 

identificadas com placas, buscando desperta uma novo olhar nos jovens para as 

questões ambientas. 

Bem, Daniella  é isso, o projeto é uma jornada e um legado que será deixado  para 

futuras gerações.  Espero ter contribuindo para o sucesso do seu trabalho. 

 

Um grande abraço 

Alex 
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ANEXO X: RELATÓRIO SOBRE AS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACAÉ SECRETARIA 

ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO 

INTEGRADA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO EXTRACURRICULAR 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL RELATÓRIO DAS AÇÕES DA 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

I – APRESENTAÇÃO 

 “MEIO AMBIENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL” 

Educação Ambiental e cidadania  

Como se infere da visão aqui exposta, a principal função do trabalho com o tema 

Meio Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos para 

decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com a 

vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário 

que, mais do que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com 

atitudes, com formação de valores, com o ensino e a aprendizagem de habilidades e 

procedimentos. E esse é um grande desafio para a educação. Comportamentos 

“ambientalmente corretos” serão aprendidos na prática do dia-a-dia na escola: gestos de 

solidariedade, hábitos de higiene pessoal e dos diversos ambientes, participação em 

pequenas negociações podem ser exemplos disso.”  

“É necessário ainda ressaltar que, embora recomendada por todas as 

conferências internacionais, exigida pela Constituição e declarada como prioritária por 

todas as instâncias de poder, a Educação Ambiental está longe de ser uma atividade 

tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica mudanças profundas e nada 

inócuas. Ao contrário, quando bem realizada, a Educação Ambiental leva a mudanças 

de comportamento pessoal e a atitudes e valores de cidadania que podem ter fortes 

consequências sociais.” 

 Parâmetros Curriculares  

Nacionais Meio Ambiente e Saúde  

A partir de 2009, a Secretaria Municipal de Educação criou uma Subsecretaria 

destinada a implantar as Diretrizes da Coordenação-Geral de Educação Ambiental 

(COEA), articulando juntamente com as ações de saúde do escolar, cultura e esporte.  
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Ao assumir a coordenação ambiental, em janeiro de 2016, orientei o trabalho em 

busca de projetos que estivessem acontecendo nas escolas municipais a fim de conhecer 

as ações e prestar assessoria para aprofundamento das mesmas, através de parcerias 

públicas ou privadas.  

II – OBJETIVOS  

Apoio na organização, orientação e acompanhamento de projetos e ações 

realizados nas escolas da Rede Pública Municipal, tais como plantio de mudas, 

elaboração de hortas nas escolas, coleta seletiva e reciclagem de óleo de cozinha, 

projetos para conhecimento da importância de corpos hídricos, como o rio Macaé e 

Lagoa de Imboassica;  

Promover parcerias públicas e privadas; 

Executar projetos e eventos como Feiras de Ciências, estimulando uma maior 

conscientização sobre a relação entre o homem e o meio ambiente;  

Participar como representante da SEMED nas reuniões e eventos do 

COMMADS (Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) 

e CONPARNA da Restinga de Jurubatiba (Conselho do Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba).  

III – METAS DE 2016 

 Estabelecer parcerias com instituições governamentais e não governamentais, 

privadas ou públicas, para dar suporte ao desenvolvimento e execução do Programa de 

Educação Ambiental nas escolas;  

Apoiar os projetos ambientais existentes nas escolas estabelecendo a união de 

três personagens: os que querem realizar os projetos (escolas), com os que podem dar o 

suporte necessário (empresas), com os que têm o conhecimento prático/teórico para a 

realização mais eficaz dos projetos (Universidades);  

Promover expedições, passeios aos parques e reservas biológicas da região 

visando a conscientização da preservação da fauna e flora regional, além do corpo 

hídrico, através de um projeto voltado para a Bacia Hidrográfica do Rio Macaé.  

IV – RESULTADOS OBTIDOS EM 2016  

Durante o ano de 2016 foram feitas participações nos eventos a seguir:  
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PROJETO ESCOLA ARTERIS - PROGRAMA "EDUCAR PARA 

HUMANIZAR O TRÂNSITO": projetos desenvolvidos nas escolas com objetivo de 

estimular a conscientização ambiental e melhoria da qualidade de vida da população da 

área de influência direta da rodovia, parceria com a Autopista Fluminense – Arteris.  

COMMADS - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Participação nas reuniões e solicitação para 

maior participação na elaboração das diretrizes dos projetos de Educação Ambiental 

aprovados para o município. A partir de 5 de setembro a coordenação ambiental assume 

a Coordenação da Câmara Técnica de Educação Ambiental do COMMADS.  

ATLAS AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACAÉ: Foram feitas três ações 

referente ao assunto em parceria com o IPGA - Instituto de Planejamento Urbano e 

Gestão Ambiental: 1 - Entrega do kit do Atlas Ambiental, contendo um atlas em CD e 

um mapa mural da Bacia do Rio Macaé em 60 escolas do município; 2 - Palestras feitas 

pelo IPGA nas escolas: Botafogo, Pedro Adami e Raul Veiga; 3 - Capacitação feita pelo 

IPGA dos professores do Colégio Ancyra Pimentel  

VISITAÇÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: Participação na 

organização do evento de 21 anos do Parque Atalaia; sensibilização e orientação das 

escolas para visitação da Unidade de Conservação, em parceria com a Secretaria de 

Ambiente.  

PARCERIAS COM EMPRESAS E UNIVERSIDADES: parcerias com as 

empresas Odebrecht Ambiental e TRANSforma Reciclagem de Resíduos para 

realização de projetos de horta escolar e de reciclagem de óleo de cozinha, no Colégio 

Municipal Ancyra Gonçalves Pimentel, juntamente com a assessoria técnica do 

NUPEM/UFRJ – Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Macaé.  

FEIRA DAS CIÊNCIAS NAS ESCOLAS: A Feira das Ciências nas Escolas é 

um projeto que visa incentivar a produção científica nas escolas, oportunizando o 

desenvolvimento e a apresentação de pesquisas e experimentos científicos com base no 

método científico.  

FEIRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NA BACIA DE CAMPOS: 

Participação na organização das visitas dos alunos na Feira de Responsabilidade Social 

com 120 alunos por dia, em parceria com o Instituto Visão Social, a fim de participar de 

uma oportunidade de pensar os problemas ambientais que envolvem toda sociedade e 
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também na forma de colaborar com as soluções que são apresentadas nos painéis e 

palestras durante toda a Feira.  

SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE: Na Semana de Meio Ambiente 

foram promovidos palestras, oficinas e plantios em parceria com a Secretaria de 

Ambiente e com a empresa TRANSforma Reciclagem de Resíduos. 

 CICLO DE PALESTRAS SOBRE O RIO MACAÉ: Palestras realizadas pelos 

profissionais do NUPEM/UFRJ – Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-

Ambiental de Macaé com o objetivo de estimular o uso do material distribuído para as 

escolas no início do ano (Atlas e mapa mural), ampliando a discussão sobre a bacia 

hidrográfica do rio Macaé.  

PROJETO GERAÇÃO AMBIENTAL: O projeto tem como tema a Bacia 

Hidrográfica do Rio Macaé desde a sua nascente até a foz. Alunos do turno diurno da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Municipal Polivalente Anísio Teixeira 

conheceram a importância da bacia hidrográfica e os problemas de degradação 

ambiental que estão ocorrendo. Este projeto é de autoria da empresa parceira Odebrecht 

Ambiental, que realizou palestras de 1h de duração, uma vez por semana, nos meses de 

julho a setembro de 2016, e finalizou o projeto em outubro, quando os alunos foram 

conhecer a nascente do rio.  

FECIMAC – FEIRA DAS CIÊNCIAS DE MACAÉ: O projeto Feira das 

Ciências de Macaé (FECIMAC) propõe a participação dos professores das diferentes 

áreas do conhecimento e busca desenvolver nos estudantes competências que lhe 

permitam compreender o mundo e atuar como indivíduo e como cidadão, utilizando 

conhecimentos de natureza científica e tecnológica, em parceria com a FUNEMAC. V –  

PROJEÇÃO PARA 2017 

 Para o ano de 2017, a perspectiva era aprofundar e unir as parcerias existentes 

em torno dos projetos realizados na escola escolhida como piloto, Colégio Municipal 

Ancyra Gonçalves Pimentel, dando destaque a três projetos:  

Com relação à reciclagem de óleo de cozinha, a ideia era ampliar a realização do 

projeto “Produzindo Autonomia”, desenvolvido pela equipe do Colégio Municipal 

Ancyra Gonçalves Pimentel, para outras escolas, já que a partir da consolidação da 

parceria com a empresa TRANSforma Gerenciamento de Resíduos, através da cessão de 

um container, foi possível a coleta de 1.000 litros de óleo de cozinha usado para venda 
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posterior à empresa MBR Reciclagem de Óleo Vegetal Saturado, o que favoreceu a 

autonomia da escola em torno do uso da verba adquirida para o NINTEPE - Núcleo de 

Inclusão, Tecnologia e Pesquisa, uma iniciativa científica da escola. O NINTEPE tem 

como finalidade se tornar um sistema de comunicação entre as diversas áreas do 

conhecimento para o desenvolvimento de projetos que vão ao encontro de questões 

sociais. Com isso, o núcleo atua a partir de situações que envolvem a comunidade 

escolar e a sociedade em geral. Após a venda do óleo de cozinha, segundo a assembléia 

realizada pelo NINTEPE, a verba adquirida foi usada para compra de materiais e reparo 

de equipamentos referentes aos projetos realizados na escola em três ambientes: 

robótica, inclusão e informática.  

Com relação à efetiva realização de uma horta escolar, o Colégio Municipal 

Ancyra Gonçalves Pimentel, também tem, através do NINTEPE, um projeto para 

aplicação e possível expansão para outras escolas do município.  

Com relação ao aprofundamento do conhecimento em torno da Bacia do Rio 

Macaé, seria possível fazer, junto com a empresa Odebrecht Ambiental e o 

NUPEM/UFRJ – Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Macaé, 

projetos que ampliem as ações realizadas este ano.  

A partir dos resultados obtidos com os projetos realizados na escola piloto, seria 

possível replicar os projetos exitosos para outras escolas, com a intenção de que as 

escolas da rede municipal de Macaé se tornem exemplos de escolas sustentáveis e 

lugares de experiências científicas exitosas.  

Além dos projetos realizados na escola piloto, a Coordenação Ambiental 

também realizaria as ações iniciadas no ano de 2016 referentes a atuação no 

COMMADS - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL em torno de uma participação mais efetiva 

quanto a elaboração de projetos de Educação Ambiental implantados no município e 

contribuirá na realização de outros projetos em parceria com instituições 

governamentais e não governamentais, privadas ou públicas. 

 VI – REALIZAÇÕES EM 2017  

1 - Com relação à reciclagem de óleo de cozinha, a ideia de ampliação do 

projeto “Produzindo Autonomia” está sendo realizada e, através da doação de alguns 

contentores de 1.000 litros pela empresa TRANSforma Gerenciamento de Resíduos,, as 
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unidades abaixo relacionadas estarão recebendo as oficinas de capacitação da equipe do 

Colégio Municipal Ancyra Gonçalves Pimentel:  

- CRIAAD – Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente; 

 - COLÉGIO M. DO SANA;  

- COLÉGIO E. MUNICIPALIZADO RAUL VEIGA;  

- ESCOLA E. MUNICIPALIZADA POLIVALENTE ANÍSIO TEIXEIRA;  

- ESCOLA M. OLGA BENÁRIO PRESTES, que terá o apoio do Núcleo em 

Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (NUPEM/UFRJ para a 

realização de oficinas;  

- COLÉGIO M. PROFª MARIA LETÍCIA SANTOS CARVALHO.  

Até o momento, a oficina foi realizada no CRIAAD e temos agendamento para 

as outras unidades.  

A ampliação da quantidade de unidades envolvidas na realização do projeto 

Produzindo Autonomia, pela Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria 

Municipal de Educação, tornou necessário desenvolver estratégias para a Coleta e 

Destinação Adequada para Resíduos de Óleo de Cozinha. Estas estratégias deram 

origem a procedimentos que foram repassados para as unidades que aceitaram receber o 

projeto.  

I ESTRATÉGIA: ARMAZENAMENTO ADEQUADO.  

De acordo com a norma ANBT NBR 10004, o óleo de cozinha é classificado 

como Classe IIA - não perigoso e não inerte.  

O armazenamento de resíduos da classe II pode ser realizado em contêineres 

e/ou tambores, em tanques e a granel.  

Os resíduos são classificados quanto à forma de armazenamento e destinação 

(Anexo III), de acordo com Resolução CONAMA Nº 313/02, que propõe um conjunto 

de informações por códigos que identificam o correto armazenamento e possível 

destinação.  

II ESTRATÉGIA: ATUAR COM EMPRESAS QUE POSSAM TER A 

DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA AO TIPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS. 

A legislação determina que a saída de todos os resíduos, exceto os domésticos, das 
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instalações da garagem, deve ser realizada mediante emissão de um documento 

chamado Manifesto de Resíduos, devidamente preenchido e assinado. O Manifesto de 

Resíduos é um instrumento de controle que permite ao Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) conhecer e monitorar a destinação dada pelo gerador, transportador e receptor 

aos resíduos.  

Todas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, geradoras, 

transportadoras ou receptoras de resíduos estão sujeitas à vinculação ao Sistema de 

Manifesto de Resíduos (DZ-1310.R-7).  

2 - Com relação à efetiva realização de uma horta escolar, através do NINTEPE, 

está sendo estruturada a horta urbana para, através do monitoramento de professores e 

alunos, introduzir adubo orgânico, oriundo de tratamento de resíduos sólidos resultantes 

de triagem do óleo vegetal coletado na unidade, para conclusão do circuito de utilização 

do óleo vegetal saturado. 

 A implantação da horta urbana contempla a fase conclusiva do circuito de 

Redução de Resíduos prevista no projeto de pesquisa do Projeto “Produzindo 

Autonomia”. 

 Para este projeto, foram estabelecidas parcerias com a empresa Odebrecht 

Ambiental que, no fim do ano de 2016, doou tubos e madeiras; e com a empresa 

TRANSforma Gerenciamento de Resíduos que, este ano, doou dois contentores para 

armazenamento de água de chuva que será utilizada na rega automatizada, que é parte 

de um projeto da equipe de robótica do colégio, além da parceria com universidades 

através da assessoria técnica de professores da Universidade Estácio de Sá e do Núcleo 

em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (NUPEM / UFRJ).  

Há um cronograma estabelecido para este projeto, que está sendo acompanhado 

por esta coordenação.  

3 - Com relação ao aprofundamento do conhecimento em torno da Bacia 

Hidrográfica do Rio Macaé, não foi possível fazer, junto com a empresa Odebrecht 

Ambiental e o NUPEM/UFRJ – Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento 

Socioambiental de Macaé, projetos que ampliem as ações realizadas no ano de 2016, 

visto que a empresa foi vendida e a nova diretoria ainda está organizando as ações que 

serão implementadas e a equipe do NUPEM/UFRJ também está tendo dificuldades 
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quanto à cessão do transporte para levar os alunos para as palestras, visto que a 

Secretaria Municipal de Educação também está com dificuldades de transporte este ano. 

 4 - Em contrapartida, sem que houvesse previsão no ano de 2016, iniciamos o 

projeto “Cidadania Ativa” em parceria com a Universidade Federal Fluminense, 

representada pela Dra. Fabianne Manhães Maciel e com a Coordenadoria da Comissão 

OAB Jovem da 15ª Subseção OAB/RJ, representada por Dr. Thiago L. Amério N. 

Almeida, no Colégio M. Ancyra Gonçalves Pimentel, com pretensão de expansão futura 

para outras unidades.  

“O objetivo geral deste projeto é desenvolver a educação em cidadania ativa a 

fim de possibilitar a formação crítica cidadã capaz de protagonizar o cidadão nas 

relações de poder e efetivar o controle social.  

A efetiva participação do cidadão possibilita maior controle social porque 

oportuniza a fiscalização cidadã de modo que as políticas estejam alinhadas com a 

necessidade real da população.  

Aliás, a reiterada participação e avaliação cidadã visa tornar os serviços públicos 

mais eficientes porque seus resultados conduziriam com as diretrizes fixadas pela 

própria comunidade.  

Ademais, este projeto de extensão poderá ter aplicabilidade imediata em 

qualquer comunidade escolar, o que amplia o alcance da cidadania, tornando-a ativa.”  

5 - Quanto a atuação no COMMADS com vista a uma participação mais efetiva 

em relação à elaboração de projetos de Educação Ambiental implantados no município, 

na reunião ordinária de 05/06/2017, foram aprovadas, pelos membros da Câmara 

Técnica de Educação Ambiental, as condicionantes objetivas para projetos de Educação 

Ambiental apresentados pelas empresas a fim de cumprir a Resolução 003 como 

condicionante de licenciamento ambiental. 

 Além disso, foi solicitado a Secretaria Municipal de Ambiente que, ou cumpra a 

condicionante da Resolução 003, já que o parecer feito pelo PROGEM de que não é 

necessário o cumprimento dessa Resolução é apenas consultivo; ou então que seja feita 

a solicitação de revogação da Resolução pelo Poder Público, a fim de que os membros 

da Câmara Técnica de Educação Ambiental não tenham que apresentar demanda junto 

ao Ministério Público, cumprindo desta forma as atribuições dispostas no Regimento 

Interno da Câmara Técnica de Educação Ambiental – COMMADS – Macaé.  
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6 - Há também a solicitação da equipe do Centro de Formação Carolina Garcia, 

da Secretaria Municipal de Educação, de que a coordenação ofereça um curso de 20 

horas com o tema Educação Ambiental a partir de agosto de 2017. Até o momento, 

estas são as realizações da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria 

Municipal de Educação.  

MARISE DOS SANTOS GONÇALVES 

(COORDENADORA) 

 


