
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNUS JOSÉ BARROS GONZAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: LIMITES E DESAFIOS 

PARA A SUA EFETIVAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2014



 
 

  

MAGNUS JOSÉ BARROS GONZAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: LIMITES E DESAFIOS 

PARA A SUA EFETIVAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação, linha de pesquisa 

Política e Práxis da Educação, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação 

do professor Dr. Antonio Lisboa Leitão de Souza, 

como requisito para obtenção do título de Doutor 

em Educação.  

Orientador: Prof. Dr. Antonio Lisboa Leitão de 

Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL  

2014 

  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Divisão de Serviços Técnicos. 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Setorial do NEPSA / 

CCSA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Gonzaga, Magnus José Barros. 

A política Nacional de Educação Ambiental: limites e desafios para a sua  

efetivação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte / Magnus José 

Barros Gonzaga. – Natal, RN, 2014. 

172 f. 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Lisboa Leitão de Souza. 

 

Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. 

 

1. Educação – Tese. 2. Educação ambiental – Tese. 3. Políticas públicas – 

Tese. 4. Universidade – Tese. I. Souza, Antônio Lisboa Leitão de. II. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  III. Título. 

 

RN/UF/BS                CDU 378:504 



 
 

  

 

MAGNUS JOSÉ BARROS GONZAGA 

 

 

 

 

A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: LIMITES E DESAFIOS 

PARA A SUA EFETIVAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

 

 
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação do Centro de Educação, linha de 

pesquisa Política e Práxis da Educação, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

como requisito para obtenção do título de Doutor 

em Educação. 

Tese aprovada em ____ / ____ / _______. 

BANCA EXAMINADORA 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Antonio Lisboa Leitão de Souza – (Presidente) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Dante Henrique Moura – (Examinador Interno) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

____________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Aparecida de Queiroz – (Examinador Interno) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Sergio Murilo Santos de Araújo – (Examinador Externo) 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Marcio Adriano de Azevedo – (Examinador Externo) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Antonio Cabral Neto – (Examinador Interno - Suplente) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Sergio Luiz Malta de Azevedo – (Examinador Externo - Suplente) 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

 

 

NATAL 

2014 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carinhosamente dedico,  

aos meus pais, minhas irmãs,  

aos meus sobrinhos,  

a minha esposa Débora, 

a minha filha Ana Karenina 

e, em especial, ao meu avô, Antonio Luiz Gonzaga. 

  



 
 

  

AGRADECIMENTOS 

 

O conhecimento, independente de suas formas de manifestação, é uma construção social e 

histórica. Esse processo é sempre coletivo.  Com isso, estamos reconhecendo a dependência 

de contextos sociais ao longo de nossas trajetórias intelectuais, formativas como 

determinantes do nosso conhecimento.  

O resultado dessa caminhada não pode ser pensado sem o reconhecimento daqueles e 

daquelas que nos doaram o incentivo, a colaboração e o afeto necessário para não 

perdermos o fôlego e abandonar a caminhada.  

Aos meus pais, dignos exemplos de pai e de mãe, pelo incentivo e apoio necessário nos 

momentos precisos ao longo da minha trajetória.  

Às minhas irmãs: Maricélia, Maristela e Magda.  

À minha esposa Débora Pereira da Silva. 

À minha filha Ana Karenina. 

Ao amigo Suêldes de Araújo.  

À Profa. Dra. Nísia Floresta Brasileira Augusta de Paula e Sousa, a quem tenho um grande 

carinho. 

Ás Professoras Carmem Costa e Elma Gondim, Coordenadoras da Escola Municipal Profa.  

Maria Madalena Xavier de Andrade.  

Ás Professoras Maria Silva e Joelma Silva, Gestoras da Escola Municipal Profa.  Maria 

Madalena Xavier de Andrade.  

Ao Professor Dr. Gilmar Barbosa Guedes.  

Aos membros da banca examinadora, professores (as): Dr. Sergio Murilo Santos de Araújo; 

Prof. Dr. Dante Henrique Moura; Prof. Dr. Marcio Adriano de Azevedo; Profa. Dra. Maria 

Aparecida de Queiroz; Prof. Dr. Sergio Luiz Malta de Azevedo; Prof. Dr. Antonio Cabral 

Neto. 



 
 

  

 Aos colegas da Linha de Pesquisa Política e Práxis da Educação da UFRN.  

Aos professores e professoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Antonio Lisboa Leitão de Souza, pela confiança e interlocução 

atenta nos momentos precisos ao longo da pesquisa. 

A todos, eu sou, sinceramente, grato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

“Os guardiões de sementes” 

 

Queimem nossas terras, 

Queimem nossos sonhos, 
Derramem ácido sobre nossas canções, 

Cubram com serragem 

O sangue de nosso povo massacrado, 

Abafem com sua tecnologia 

Os gritos de tudo que é livre, 

Selvagem e indígena. 

Destruam, 

Destruam 

Nossa relva e solo, 

Arrasem 

Cada fazenda 

Que nossos ancestrais construíram, 

Cada árvore, cada lar, 

Cada livro, cada lei, 
E toda eqüidade e harmonia. 

Achatem com suas bombas 

Cada vale, apaguem com suas censuras 

Nosso passado, 

Nossa literatura, nossas metáforas. 

Despojem as florestas 

E a terra 

Até que nenhum inseto, 

Pássaro, 

Palavra, 

Encontre um lugar para se esconder. 

Façam isso e mais até. 

Não temo sua tirania, 

Nunca desespero, 

Porque guardo uma semente 
Uma pequena semente viva 

Que protegerei 

E plantarei novamente. 

Poema Palestino de autor desconhecido  



 
 

  

RESUMO 

A Educação Ambiental constitui-se em um campo de conhecimento plural e diversificado, 

abrangendo um conjunto de agentes sociais, setores do Estado, do governo e da sociedade 

civil, visões de mundo e matrizes teóricas diferenciadas que exerceram e influenciaram a sua 

genealogia e dinâmica constitutiva. Enquanto campo de conhecimento específico, sua 

projeção mundial remonta à década de 1960, quando ganhou visibilidade o movimento 

ambientalista. No Brasil, a Educação Ambiental vem sendo produzida, sistematizada e 

difundida, nas últimas décadas, tanto por organismos oficiais do Estado, por meio das 

políticas públicas, como por movimentos sociais de educação popular, constituindo-se num 

amplo e importante movimento histórico sobre a questão ambiental. No que diz respeito à sua 

institucionalização em forma de política pública, de programas e ações específicas no âmbito 

da iniciativa do Estado brasileiro, a aprovação da Lei n. 9.795/99 e do Decreto nº 4.281/99, 

que criam e regulamentam, respectivamente, a Política Nacional de Educação Ambiental 

(Pnea), representa a consolidação de um processo de inclusão da dimensão ambiental no setor 

educacional do país. Esses atos normativos, além de delegar incumbência ao poder público 

para definição de políticas públicas que assegurem e promovam a Educação Ambiental em 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, também incumbem às instituições educativas 

o dever de promover esse componente curricular de maneira integrada e articulada aos 

programas educacionais que tais instituições desenvolvem. Diante desse cenário, buscamos 

identificar e analisar, à luz teórico-metodológica do materialismo histórico dialético, as 

práticas e concepções desenvolvidas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), no que diz respeito à sua política institucional de Educação Ambiental, 

relacionando-a ao que estabelece a Pnea. A análise foi feita com base na legislação específica 

sobre o tema e em documentos institucionais da UFRN. A pesquisa evidenciou que, em linhas 

gerais, a Política Nacional de Educação Ambiental apresenta limites quanto a sua efetivação, 

haja vista a ausência de financiamento específico para tal fim e o pouco envolvimento dos 

poderes públicos na medida em que o Estado brasileiro não assume, por meio de políticas 

efetivas, as condições materiais de financiamento das ações no que diz respeito a esse campo 

da educação. No que tange à UFRN, as ações existentes nesse campo são pontuais, 

temporárias e específicas, desenvolvidas por setores departamentais, grupos de pesquisas e 

por meio de projetos de extensão, portanto, sem a coesão, o planejamento, a abrangência, a 

articulação e o suporte institucional que se espera encontrar numa efetiva e clara política 

institucional. A forma fragmentada e desarticulada com que as ações analisadas são 

desenvolvidas constitui em um limite, frente ao desafio para que a UFRN implemente, 

consequente e objetivamente, uma política de Educação Ambiental, que possa ser 

acompanhada e avaliada enquanto política pública eficaz, tanto nos marcos dos objetivos 

maiores da própria Pnea quanto das demandas de desenvolvimento que se paute numa 

perspectiva socioambiental crítica.    

Palavras-chave: Educação Ambiental. Política Pública em Educação Ambiental. Crise 

socioambiental. Socioambientalismo. Universidade.    

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

The Environmental Education is a plural and diversified knowledge field, composed by a 

group of social agents of specific State, government and civil society sectors, with different 

world views and theoretical matrices that exercised and influenced its genealogy and 

constitutive dynamic. The Environmental Education – while specific knowledge field – has 

been produced, systematized and diffused in Brazil in the last decades by official State 

organisms, through public policies, as well as by social movements of popular education, and 

constitutes a large and historical movement about the environmental question, that was 

worldwide projected in the 1960 decade (the environmentalist movement). Concerning the 

creation of public policies and specific programs to the Environmental Education, in the scope 

of the governmental initiative, the approval of the National Policy of Environmental 

Education, by means of the Law n. 9.795/99 – together with its regulatory decree, the Decree 

nº 4.281 – represents the consolidation of a inclusion process of the environmental dimension 

in the educational field. These normative acts, beyond charging the public power with the 

incumbency to define public policies that incorporate the environmental dimension and to 

promote the Environmental Education in all education levels, also charge the educational 

institution with the duty of promoting this component in an integrated and articulated way 

with the educational programs that such institutions develop. In this context, it is aimed to 

identify and analyze under the light of the dialectical and historical materialism, the practices 

and concepts developed under the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), with 

regard to its institutional policy on Environmental Education, relating it to establishing the 

Pnea. The analysis by means specific legislation on the subject and institutional documents 

UFRN. The research showed that, in general, the National Environmental Education Policy 

has limits to its effectiveness given the absence of specific funding for this purpose and the 

little government involvement in that the Brazilian State assumes, by through effective 

policies, the material conditions of financing actions with respect to this field of education. 

The fragmented and disjointed way the analyzed actions are developed constitutes a limit to 

the challenge for the UFRN implement, consistently and objectively, an Environmental 

Education policy, which can be monitored and evaluated as an effective public policy, both 

landmarks major goal of own Pnea as the demands of development whose agenda a critical 

environmental perspective. 

  

Keywords: Environmental Education. Public Policy in Environmental Education. 

Socioenvironmental crisis. Socioenvironmentalism. University. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas 

o que importa é, então, a transformação. 

 

(Karl Marx) 

 

 

1.1 O percurso metodológico da tese 

 

 

A temática ambiental constitui um dos campos
1
 de conhecimento específico que, 

desde meu ingresso no curso de graduação em Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte vinculou-se à minha área de estudo e trajetória intelectual. Soma-se, ainda, 

ao campo ambiental, meu interesse pela política educacional.   

O primeiro envolvimento acadêmico com o tema ambiental, especificamente com 

Educação Ambiental (EA), ocorreu no ano de 2000, quando me fora dada a oportunidade de 

participar, voluntariamente, da Base de Pesquisa Ecopedagogia, do Departamento de 

Educação (Deped) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na condição de aluno de 

iniciação científica. Naquele momento, a preocupação da base estava direcionada para estudos 

educacionais e ambientais orientados pelas concepções filosóficas holísticas e sistêmicas. O 

pensamento de autores como Fritjof Capra, Ubiratan D‟Ambrósio, Pierre Weil, além de 

outros, como Schmied-Kowarzik e Moacir Gadotti, esses dois últimos mais vinculados ao 

pensamento dialético, incorporavam-se aos estudos da base. Ainda como produção acadêmica 

e intelectual vinculada a Base de Pesquisa Ecopedagogia do Deped, defendi a monografia 

final de curso, intitulada Crise planetária e educação ecológica: avaliação de novas 

abordagens para prática pedagógica, cujo estudo se voltou para a sistematização das 

concepções de EA Ecopedagogia
2
, e Ecoalfabetização. Todavia, as preocupações filosóficas 

                                                           
1
 A expressão campo é tomada nesta Tese em um sentido bourdieusiano, ao designar um conjunto de 

conhecimentos que de modo relativamente autônomo se relaciona entre si e estabelece relação com outros 

conhecimentos. Ou seja, um campo é um microcosmo autônomo no interior do macrocosmo social. Em um 

campo, operam critérios de avaliação que lhe são próprios e que não teriam validade no microcosmo vizinho. 

Um campo é um mundo social como os outros, mas que obedece a leis sociais específicas. Por esse 

entendimento, existem campos literário, artístico, jurídico, político, científico, etc.       
2
 Sobre estas abordagens consultar: Gutiérrez e Prado (1999); Gadotti (2000); Capra (1993), (2002). 
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em torno da questão ambiental, da política e da educação alinhavam-se mais ao pensamento 

crítico marxista, condição que me fez optar em continuar os estudos cursando o Mestrado em 

Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. Nesse 

segundo momento de minha trajetória e formação intelectual, já, na condição de 

educador/educando, optei por estudar Educação Ambiental numa perspectiva dialética 

marxista, quando tive mais oportunidade de estudar pensadores clássicos vinculados ao 

pensamento social marxista e a teoria crítica.    

No Mestrado, o nosso objetivo foi estudar as experiências pedagógicas em 

Educação Ambiental desenvolvidas em escolas selecionadas da Rede Municipal de Ensino de 

Natal, Estado do Rio Grande do Norte. A nossa investigação no Mestrado em Ciências 

Sociais direcionou-se pela questão de pesquisa: como estão sendo desenvolvidas as 

experiências pedagógicas em Educação Ambiental nas escolas? Para o estudo, recorreu-se ao 

conceito de ação humana em Arendt (1995) e de práxis em Marx (1989b). Os resultados da 

pesquisa de Mestrado constataram a existência de perspectivas pedagógicas reducionistas e 

comportamentalistas quanto à compreensão dos professores sobre o meio ambiente e a 

Educação Ambiental, visão que aponta para o predomínio da Educação Ambiental 

conservadora no interior da escola. O estudo no Mestrado não apenas contribuiu para ampliar 

o referencial crítico e dialético no campo ambiental, como também oportunizou a interlocução 

com outras perspectivas teóricas, circunstância que engendrou condições intelectuais mais 

consistentes para dar seguimento aos estudos no âmbito do Doutorado.  

Essa Tese, com foco na política pública em Educação Ambiental, é decorrente de 

uma opção prévia de estudo, iniciada na graduação e continuada no curso de Mestrado, 

embora desde o início, já estivesse vinculada às inquietações filosóficas, epistemológicas, 

éticas, políticas e existenciais.  

As motivações que inspiraram a construção dessa Tese partem da compreensão de 

que, no recente contexto da sociedade contemporânea, a pesquisa científica não deixa de 

situar-se dentro de novas formas de ação que podem abrir caminhos ou perspectivas contra-

hegemônicas do ponto de vista cognitivo, político, ético e social. Ademais, parafraseando 

Bourdieu (2004), faz-se necessário escapar a alternativa da ciência pura, totalmente livre de 

qualquer necessidade social, e da “ciência escrava”, sujeitas a todas as demandas político-

econômicas.    

Em outra oportunidade, Gonzaga (2010) identificou que pesquisas científicas que 

abordam as inter-relações entre os eixos da sociedade e ambiente, devido à sua relevância, 

urgência e necessidade combinada ao esforço inovador e compromisso social de muitos 
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pesquisadores em promover a articulação entre as ciências humanas e ciências naturais, 

encontram-se numa rápida caminhada em todo o mundo.  

No campo das Ciências Sociais, conforme salienta Ferreira (2006, p. 18), 

“estamos a assistir ao surgimento de grupos específicos de cientistas sociais unidos por 

interesses ou áreas temáticas como a questão ambiental”. O interesse pelo estudo das questões 

ambientais – que, também, se manifesta na investigação sobre demandas das políticas 

públicas em Educação Ambiental – cada vez mais ocupa espaço na produção de 

conhecimento no campo da educação.     

Constata-se que, em oportunidades anteriores, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desenvolveram-se pesquisas, por 

abordagens teóricas diversificadas, sobre Educação Ambiental, fato que, dada a consistência 

das pesquisas desenvolvidas, posiciona o programa junto a importantes centros de produção e 

difusão de conhecimento científico sobre o tema. A temática Educação Ambiental está 

presente no objeto de estudo das pesquisas de Macedo Filho (2010); Aquino (2008); Medeiros 

(2008); Batista (2007) e (2011); Chao (2005) e Queiroz (1997; 2002), todas desenvolvidas nas 

últimas décadas no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, cujos trabalhos 

foram organizados e apresentados no livro, Educação Ambiental: caminhos traçados, debates 

políticos e práticas escolares, organizado por Cabral Neto, Macedo Filho e Batista (2010).   

Nessa perspectiva, Ruscheinsky (2005, p. 139) afirma que “a pesquisa como 

procedimento de análise científica e processo de conhecimento no campo da Educação 

Ambiental subsidia os profissionais para uma ação mais qualificada junto à realidade humana, 

ambiental e social”. 

O debate em torno da epistemologia ambiental e de seus campos constitutivos, e, 

no caso específico desta Tese, que toma as políticas públicas em Educação Ambiental, situa-

se na agenda de uma práxis relevante e necessária diante do cenário da sociedade 

contemporânea. Nesse sentido, Jacobi (2006, p. 9), com muita propriedade, assim se expressa: 

“vive-se no início do século XXI, uma emergência que, mais que ecológica, é uma crise do 

estilo de pensamento, dos imaginários sociais, dos pressupostos epistemológicos e do 

conhecimento que sustentaram a modernidade”.  

Em face dos desafios postos pela sociedade contemporânea e do reconhecimento 

social que se atribui à Universidade e aos programas de pós-graduação em relação às 

demandas da sociedade, foi pensado e proposto o desenvolvimento de uma Tese que: a) 

estivesse pertinente com a filosofia da Linha de Pesquisa Política e Práxis da educação; b) os 

resultados da pesquisa pudessem incidir, possivelmente, na consecução de políticas públicas 
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para o setor; c) o objeto de estudo e a perspectiva teórica estivesse alinhada às nossas posições 

políticas e filosóficas; d) os resultados da dedicação consistissem numa Tese que 

possibilitasse satisfação e crescimento intelectual, mas capaz de subsidiar políticas 

estratégicas para a sociedade.  

 

1.2 Contextualizando o objeto de estudo 

 

Em função de seu alcance e de sua intensidade, os problemas socioambientais 

atuais estão obtendo significativa dimensão na vida humana ao tempo que configuram 

grandes desafios para as sociedades contemporâneas. Sobre esse cenário contemporâneo, 

referenciais empíricos existentes permitem tornar incontestável o fato de que se alastra, 

globalmente, uma crise ambiental, bem como implicações sociais de suas causas, condição 

que a caracteriza como uma crise socioambiental em escala local e mundial. Essa nova 

realidade mundial, manifestada, de modo mais contundente, nas últimas quatro décadas, 

impõe desafios aos agentes sociais - que diante das relações do Estado, dos governos e da 

sociedade civil – pleiteiam mudanças nos rumos da sociedade que segue seu projeto 

civilizatório cada vez mais sustentado pelo modelo capitalista de progresso.  

A natureza transnacional dos problemas socioambientais condiciona que nenhum 

país permaneça imune às suas consequências, mesmo que não contribuam direta ou 

indiretamente com sua gênese. A generalização mundial dos problemas socioambientais 

permite se constatar que tais problemas, só poderão ser resolvidos, efetivamente, se todos os 

países adotarem, estrategicamente, ações conjuntas.     

Leff (2000, p. 41) considera que “a crise ambiental não só se manifesta na 

destruição do meio físico e biológico, mas também na degradação da qualidade de vida, tanto 

no âmbito rural como no urbano”. Ou seja, de modo relacional, a crise se expande e segue sua 

tendência sociometabólica em atingir tanto os centros de produção e reprodução do capital 

como sua periferia. Na mesma linha de raciocínio, Lima (2002, p. 110), referindo-se à crise 

ambiental, diz que: “trata-se, em primeiro lugar, de uma crise global que incorpora e atinge, 

embora, de maneira desigual todos os continentes, sociedades, e ecossistemas planetários, 

ressignificando fronteiras geográficas, políticas e sociais”. Como bem salienta Santos (1995), 

de todos os problemas enfrentados pelo sistema mundial, a degradação ambiental é, 

provavelmente, o mais intrinsecamente transnacional.  

Nessa fase da sociedade contemporânea, o capitalismo está sob suspeita e “é 

apontado por muitos como um fator decisivo da degradação ambiental” (LAYRARGUES, 
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2006, p. 72). Também a esse respeito, se posicionam Chesnais e Cerfati (2003), ao 

comentarem que a crise ecológica planetária tem sua origem nos fundamentos e nos princípios 

de funcionamento do capitalismo, desdobrados das consequências da organização política e 

econômica dos Estados burocráticos. 

Em face desse cenário ambiental global, Schimied-Kowarzik (1999, p. 6) afirma 

que “daqui para frente todas as gerações serão confrontadas com a tarefa de resolver este 

problema.” Com ponto de vista semelhante, Santos (2006) considera que a discussão sobre a 

Terra será uma questão central nos debates sobre o capitalismo no século XXI.  

As preocupações com as questões ambientais penetraram nas comunidades e 

tornaram-se conhecidas. O engajamento político de setores da sociedade em torno de suas 

causas, fez crescer, nas últimas décadas, o movimento ambientalista, que, nos passos de sua 

trajetória, imprimiu forma a um campo específico na educação, a Educação Ambiental.  

A Educação Ambiental se ergueu, enquanto campo constitutivo da educação e do 

campo ambiental, como herdeira mais próxima das lutas ambientais e dos movimentos que a 

ela se vincularam. Durante seu percurso histórico, a Educação Ambiental incorporou, na sua 

gênese teórica e em sua prática, não apenas as matrizes de pensamento crítico vinculadas ao 

marxismo e à teoria social crítica, mas também congregou, em seus fundamentos, concepções 

teóricas positivistas
3
 e instrumentalistas

4
 advindas das ciências naturais.      

Nesse momento, considera-se pertinente apresentar como foi sendo formulada a 

definição do objeto de estudo, particularmente, a delimitação do campo Educação Ambiental. 

Após a conclusão do Mestrado, houve a preocupação em prosseguir com estudos acerca da 

temática socioambiental no campo da Educação Ambiental. Assim, levantou-se o estado da 

arte sobre o tema, visando contribuir do ponto de vista da inovação, da pertinência do assunto 

                                                           
3
 Vertentes de Educação Ambiental que agregam fundamentos do positivismo. Concepção filosófico-científica 

desenvolvida inicialmente pelo filósofo francês August Comte (1798 -1857). O objetivo de Comte era fundar 

uma estrutura de pensamento, ciência positiva, capaz de promover reforma na sociedade a partir da reforma do 

pensamento humano, e com isso, alcançar o último estágio da humanidade. O núcleo de sua teoria parte da 

compreensão de que o espírito humano, ou seja, a sociedade e a cultura passariam por três etapas: a teológica, a 

metafísica e a positiva. Para alcançar a última etapa (positiva), era preciso abandonar as formas de explicação 

das coisas a partir do conhecimento em suas fases religioso-teológicas, metafísico, e buscar nas ciências da 

natureza (matemática, astronomia, física, química, biologia) o fundamento científico para a busca do 

conhecimento verdadeiro por meio da ciência positiva.   
4 Diz respeito às práticas ou ações educativas pragmáticas, as quais buscam um fim em si mesmo. Derivada do 

pensamento de Max Weber (1864 - 1920) a ação instrumental constitui um tipo de ação ou procedimento que 

visa fins ou objetivos específicos, procurando realizá-los através do cálculo e da adequação dos meios a estes 

fins. Deste modo, os fins justificariam os meios mais eficazes para sua obtenção. Jürgen Habermas, filósofo da 

Escola de Frankfurt, considera razão instrumental aquela que trata a realidade e o mundo natural como objeto de 

conhecimento da ciência. Por meio da técnica, a razão instrumental submete a ciência aos interesses da produção 

industrial e do capitalismo.   
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e do compromisso com a geração de novos conhecimentos sobre o tema. Nesse aspecto, antes 

do ingresso no Doutorado, já havia sido desenvolvida a primeira pesquisa exploratória sobre a 

produção científica no campo, processo que ajudou no amadurecimento e recorte desse objeto 

de estudo.  

A partir de consulta às bases de dados da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD) evidencia-se que diversas pesquisas sobre o tema já haviam sido 

desenvolvidas no Brasil, tanto em âmbito do Mestrado quanto do Doutorado. Então, 

procurou-se identificar os recortes temáticos que já haviam sidos estudados no campo da 

Educação Ambiental.  

Verificou-se, no âmbito do Mestrado, a pesquisa desenvolvida por Arruda (2001), 

cujo trabalho, com base no aprofundamento dos conceitos “educação” e “sustentabilidade”, 

analisou o Projeto de Educação Ambiental no Ensino Básico do Brasil - Muda o Mundo, 

Raimundo. Na pesquisa, Arruda (2001) buscou respostas para o seu problema de pesquisa: 

existem projetos de Educação Ambiental que promovam a transformação social? Como pode 

um projeto de Educação Ambiental levar a mudanças na escola e na comunidade onde se 

encontra inserida? Quais os indicadores de transformação que um projeto pode alcançar? 

Tais problemas foram evidenciados na pesquisa reconhecendo a situação das escolas públicas, 

dos educadores e também, dos alunos.  

Outro trabalho relevante, tendo como objeto de estudo situado na esfera da política 

pública de Educação Ambiental foi desenvolvido por Batista (2007) no Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFRN. A pesquisa analisou a política de Educação Ambiental do 

Município de Mossoró – RN, buscando identificar sua articulação com as diretrizes 

internacionais e com a Política Nacional de Educação Ambiental (Pnea), Lei n. 9.795/99. A 

pesquisa se pautou no estudo do Programa Municipal de Educação Ambiental e concluiu que 

a proposta incorporou orientação da Pnea e do Pronea enfatizando a participação das escolas e 

da comunidade como estratégia para garantir a sua execução de modo descentralizado. No 

entanto, o trabalho demonstrou que a participação democrática não se efetivou plenamente. 

Dessa forma, a autora concluiu que houve uma desconcentração das ações desenvolvidas pelo 

programa e não uma descentralização administrativa, financeira e pedagógica, dimensão 

historicamente reivindicada pelos setores progressistas da educação.   

Em outra oportunidade, Gonzaga (2008), analisa o desenvolvimento de 

experiências pedagógicas de Educação Ambiental em escolas públicas do município de Natal 

(RN). Na pesquisa, constatou-se que, nas escolas analisadas, existia o predomínio, de práticas 

de Educação Ambiental conservadoras, abordagem caracterizada pelo reducionismo na 
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compreensão da temática ambiental, marcada, principalmente, pelo seu enfoque biologizante 

e ecologizante. A disciplinarização do conhecimento, por meio de recortes científicos, é uma 

das marcas que caracteriza essa vertente. Tal abordagem desconecta as discussões 

econômicas, políticas, culturais e sociais da questão ambiental, desconsiderando as suas 

interfaces com a dinâmica da sociedade, subjugando a ação humana no tecido social e, ao 

mesmo tempo, negando a existência do sujeito histórico. Na ocasião, entende-se que o 

enfoque disciplinar seria um obstáculo para que a Educação Ambiental se constituísse em 

uma práxis educativa que engendrasse maiores possibilidades de mudança social e ambiental.  

No âmbito do Doutorado, observou-se a pesquisa de Guimarães (2003), que partiu 

do pressuposto de que existia, no campo da Educação Ambiental, uma fragilização de práticas 

pedagógicas e que isso reafirmava a hegemonia de uma proposta conservadora de Educação. 

Enfatizava ainda, que a hegemonia configurava-se nos campos de disputas, entre as práticas, 

sobre o sentido do conceito de sustentabilidade que se traduz em diferentes propostas 

educacionais. A pesquisa de Guimarães (2003) foi realizada junto a duas escolas em Xerém, 

Duque de Caxias/RJ, objetivando promover a reflexão sobre as causas e consequências da 

fragilização de práticas pedagógicas reconhecidas no cotidiano escolar como Educação 

Ambiental. A pesquisa, em certo sentido, contribui com a reflexão e a proposição de 

indicativos para a necessidade de formação de educadores ambientais por meio de uma práxis 

educativa que contribua para a construção da sustentabilidade em um processo de 

transformação para uma nova sociedade (GUIMARÂES, 2003). 

Lima (2005) buscou interpretar a formação e a dinâmica da Educação Ambiental 

no Brasil. Em seu estudo, explorou os antecedentes históricos e culturais, a diferenciação das 

várias tendências, as razões que orientam essas tendências, o discurso pela hegemonia do 

campo, as características que delineiam o perfil dos educadores ambientais, e os desafios 

experimentados pelo campo em seu processo de institucionalização. A pesquisa conclui que o 

caráter complexo e político das relações entre educação, sociedade e ambiente exige um tipo 

de análise crítica e integradora, capaz de incluir e articular o conjunto de suas dimensões.  

Direcionado para a análise de políticas públicas de Educação Ambiental, Tamaio 

(2007) desenvolve, uma análise e interpretação do campo de significações manifestada na 

política pública da Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, na 

gestão 2003-2006, no período do primeiro mandato do governo do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. O estudo partiu das seguintes indagações: como atuar na mudança de um 

paradigma? A política pública proposta possibilita a emergência de práticas sociais que 

contribuam para gerar processos contra-hegemônicos de construção de uma nova visão? O 



23 
  

  

estudo identificou e problematizou como um grupo de gestores/educadores, que traz, para a 

política pública, uma concepção e trajetória de educação ambiental reconhecida como de 

caráter crítico e emancipatório, formula e implementa essas ideias. Por fim, o trabalho conclui 

que os gestores/educadores buscaram materializar, por meio do Estado, os seus ideários 

políticos de profissionais militantes, o que fez emergir sentidos contraditórios de Educação 

Ambiental, emancipação, modelo de sociedade e da relação desta com o Estado. 

Evidencia-se, ainda, o trabalho de Macedo Filho (2010), cuja pesquisa enfocou a 

Educação Ambiental escolar, buscando analisar as mediações sociais e políticas estabelecidas 

entre a Política Nacional de Educação Ambiental e os contextos associados ao processo de 

sua produção legislativa, a natureza política das concepções de Educação Ambiental 

subjacente a Pnea, Lei n. 9.795/99 e as omissões do poder público do Rio Grande do Norte. 

Os resultados dessa pesquisa sugerem que, enquanto prática educativa a ser desenvolvida de 

forma integrada, contínua e permanente em todos os níveis de ensino formal, a Educação 

Ambiental não se concretizou no Estado do Rio Grande do Norte motivada pelo descaso e 

desrespeito do poder público estadual. 

A pesquisa feita por Batista (2011) abordou a temática ambiental na educação 

superior - tendo, como foco do estudo, as políticas, gestão acadêmica e projetos de formação 

nos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Uern. A 

pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar a inserção da Educação Ambiental na 

educação superior, a partir do que determinam as principais políticas ambientais no Brasil, 

formuladas nas três últimas décadas, tendo, como campo empírico, a Uern. Entre as principais 

conclusões da pesquisa, vale destacar: que, entre outros fatores, as ações desenvolvidas se 

caracterizam por iniciativas pontuais e descontínuas; indica ainda que, entre outros fatores, 

essa realidade é determinada pela estrutura compartimentalizada da universidade e excessiva 

valorização da chamada “formação específica”; que a inserção da temática nos projetos 

pedagógicos dos cursos demonstrou prevalecer a disciplinarização do conhecimento, sendo 

que, na maioria das Universidades, as disciplinas relativas ao meio ambiente e Educação 

Ambiental são de caráter optativo.  

Portanto, ao consultar as bases de dados da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD) e fazer o levantamento de pesquisas desenvolvidas, tanto no âmbito do 

Mestrado como no Doutorado, identificou-se que os estudos abarcaram preocupações com 

programas de Educação Ambiental, políticas de Educação Ambiental, práticas pedagógicas 

em Educação Ambiental, epistemologia do campo Educação Ambiental e gestão da Educação 

Ambiental.    
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No projeto de Tese apresentada à banca de seleção do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFRN, defendíamos como objetivo: identificar como era 

configurada a gestão da divisão técnica de Educação Ambiental da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) do 

Rio Grande do Norte e da Secretaria Municipal de Educação de Natal (SME), no âmbito do 

Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea).  Naquele momento, imaginávamos que 

seria possível estudar a Educação Ambiental no âmbito das três esferas – UFRN, SEEC/RN e 

SME/Natal. No entanto, na primeira apresentação do projeto no seminário da Linha de 

Pesquisa Política e Práxis da Educação, os professores alertaram para as dificuldades em 

estudar as três esferas. A partir dessa constatação, foi delineado e delimitado o projeto, 

concentrando a pesquisa na Política Nacional de Educação Ambiental (Pnea), Lei n. 9.795/99 

e na política de Educação Ambiental da Universidade, particularmente, na UFRN, 

considerando as políticas públicas para esse setor desenvolvidas no Brasil, a partir das últimas 

décadas do século XX. 

Partiu-se da compreensão de que o desenvolvimento das políticas públicas de 

educação no Brasil, consolidadas nos fins do século XX e início do século XXI, arrolou-se 

subjacente aos desdobramentos sociopolíticos, econômicos e culturais da sociedade 

contemporânea, sendo marcadamente influenciado por tais mudanças.  

Foi nas últimas décadas do século XX que estratégias de enfrentamento da 

problemática ambiental surgiram, no Brasil, envolvidas pelo discurso de que, para surtirem 

efeitos desejáveis na construção de sociedades sustentáveis, deve-se haver uma articulação 

coordenada entre todos os tipos de intervenção ambiental, incluindo, nesse cenário, as ações 

da Educação Ambiental.   

A aprovação da Pnea, Lei n. 9.795/99 - que dispõe sobre a Educação Ambiental e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental -, em abril de 1999, demarca, 

oficialmente, a consolidação de um processo de inclusão da dimensão ambiental na 

educação, principalmente no que diz respeito à formulação e implementação de políticas 

públicas e programas específicos para a Educação Ambiental, no âmbito da iniciativa dos 

poderes governamentais. A disseminação de uma consciência ecológica, por parte da 

sociedade, combinada às lutas ambientais das últimas décadas, favoreceu um processo que, 

paulatinamente, culminou com a aprovação dessa lei, ainda que seu conteúdo explicitamente 

se voltasse para o ambiente natural. É importante pôr em relevo a existência, no país, de uma 

lei específica para a Educação Ambiental, visto que as áreas educacionais que, atualmente, 

estão sob o foco de interesses de novas perspectivas do capital, a exemplo da educação a 
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distância, ainda não dispõem de uma lei específica para essa área.      

É da própria natureza do Estado capitalista ocorrer, nos processos de formulação 

de políticas públicas, a disputa de grupos políticos e econômicos com interesses divergentes. 

Tais disputas visam que as leis, quando aprovadas, atendam, com todo vigor, interesses 

classistas particulares. Nesse aspecto, a consolidação da Política Nacional de Educação 

Ambiental no Brasil não ocorreu de modo diferente. No processo que culminou com a Lei n. 

9.795/99, o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente, que constituíam o 

Órgão Gestor (OG), instância executiva da Pnea (1999-2010), foram intensamente 

disputados por grupos políticos diferentes e com interesses e projetos de sociedade 

divergentes. A Pnea posiciona a Educação Ambiental como 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. A respectiva lei 

menciona que, 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 (BRASIL, 1999). [Grifo nosso]. 

 

Além de delegar incumbência ao poder público de definir políticas públicas que 

incorporem a dimensão ambiental e de promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 

ensino, a lei também incumbe às instituições educativas a promoção da Educação Ambiental 

de maneira integrada aos programas educacionais que tais instituições desenvolvem.  

A Pnea estabelece, em seu artigo 8º, que as atividades vinculadas à Política 

Nacional de Educação Ambiental devam ser desenvolvidas na educação em geral e na 

educação escolar. Tais atividades elencam diversas linhas de atuação inter-relacionadas, 

dentre elas: I - capacitação de recursos humanos; II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e 

experimentações; III - produção e divulgação de material educativo; IV - acompanhamento e 

avaliação. A lei estabelece ainda que a Educação Ambiental se desenvolva como prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal.  

O conteúdo da lei sugere que a consecução de políticas e programas de Educação 

Ambiental, no país, se desenvolva pelas mediações entre a Pnea e as instituições vinculadas 

ao poder público. Nesse sentido, o estabelecimento da Educação Ambiental no tocante às 
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instituições educativas assume um papel desafiador. Todavia, o papel que as instituições 

educativas exercem na consecução de políticas públicas só pode ser analisado mediante o 

desvendamento das contradições da sociedade em que elas se situam. A principal contradição 

reside no fato de que no Estado capitalista, a ação política dos poderes, principalmente do 

governo e do parlamento é, em certo sentido, gerida, negociada e executada mediante um 

intenso campo de conflitos mediados por interesses contraditórios, que se efetiva de acordo 

com as condições históricas.  

Cabral Neto e Macedo Filho (2010) se posicionam a esse respeito afirmando que 

uma política pública não se restringe a uma simples decisão da autoridade governamental, 

visto que se constitui em um complexo de decisões inter-relacionadas, quase sempre 

decorrentes da disputa política em torno dos interesses antagônicos que caracterizam a 

realidade social em cada momento histórico. E, muitas vezes, quando se põem, em análise, 

determinadas políticas públicas, constata-se que pouco do que foi originalmente formulado se 

implanta e é operacionalizado.   

Diante do exposto, a pergunta “quais os limites e os desafios para que a Política 

Nacional de Educação Ambiental (Pnea), Lei n. 9.795/99, se efetive no âmbito da 

universidade?” constituiu a indagação central que motivou a pesquisa no âmbito do 

Doutorado. 

Com base nessa problematização, formula-se um conjunto de questões, para que 

servissem de orientações para o percurso da pesquisa. São elas: 

1 - Quais os limites e os desafios para que a Política Nacional de Educação 

Ambiental, Lei n. 9.795/99 (Pnea) se consolide como política de Estado?  

2 - Existem limites ou obstáculos para efetivação de uma política institucional de 

Educação Ambiental no âmbito da UFRN? 

3 - As ações previstas nos documentos institucionais da UFRN vêm se efetivando 

como prática e como política de Educação Ambiental?  

4 – Qual concepção de Educação Ambiental está presente nas ações desenvolvidas 

pela UFRN? 

 

Como hipótese inicial, parte-se do entendimento de que:  

 

 o processo de formulação da Política Nacional de Educação Ambiental careceu 

da participação de setores da educação, tais como: universidades e entidades representativas; 
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 na UFRN, as iniciativas e ações de Educação Ambiental decorrem do esforço 

individual de setores departamentais (por meio de grupos de pesquisa e ações de extensão) de 

forma desarticulada com outras ações existentes na Universidade;  

 no âmbito da UFRN, as ações de Educação Ambiental se concretizam com 

pouca ou nenhuma interlocução com outras instituições do estado;  

 a ausência de uma política efetiva de financiamento específico para a Educação 

Ambiental dificulta as ações voltadas para esse setor;  

 ainda prevalece o centralismo e o controle nos mecanismos de gestão dos 

órgãos gestores da Política Nacional de Educação Ambiental, ocasionando obstáculos que 

ocasiona obstáculos na consolidação dos programas de Educação Ambiental no âmbito local.  

Com base nas questões suscitadas, define-se como objetivo geral, identificar e 

analisar, à luz teórico-metodológica do materialismo histórico dialético, as práticas e 

concepções desenvolvidas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no que 

diz respeito à sua política institucional de Educação Ambiental, relacionando-a ao que 

estabelece a Pnea. Seguem, pois, os objetivos específicos:  

a) Analisar e contextualizar a crise socioambiental da sociedade contemporânea, à 

luz do materialismo histórico e dialético. 

b) Analisar e contextualizar o processo de formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação Ambiental, Lei n. 9.795/99, enquanto política pública de 

Estado. 

c) Identificar e analisar, por meio dos documentos institucionais da UFRN, Plano 

de Desenvolvimento Institucional – (PDI 2010 – 2019) e Plano de Gestão (2011 - 2015), diretrizes 

que configuram a política de Educação Ambiental no âmbito da universidade. 

d) Identificar e analisar ações específicas de Educação Ambiental desenvolvidas 

na UFRN, de modo a apreender as mediações estabelecidas com Pnea.   

e) Identificar e analisar a concepção de Educação Ambiental presente nas ações 

de Educação Ambiental desenvolvidas na UFRN. 

 

 

1.3 O método: materialismo histórico dialético  

 

 

O desenvolvimento das pesquisas em Educação Ambiental no Brasil, 

notadamente, a partir da primeira década do século XXI, além de estar fomentando a 
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produção de conhecimento novo sobre a área, tem se inserido no âmbito de uma contribuição 

teórica que subsidia profissionais para intervenção mais qualificada, em face dos desafios da 

realidade humana, social e ambiental. A pesquisa em Educação Ambiental, no Brasil, vem 

ocupando, gradativamente, seu espaço na produção científica, teórica e epistemológica da 

área, fato constatado e já identificado nos estudos de Gonzalez-Gaudiano & Lorenzetti 

(2009); Guerra (2010); Carvalho & Oliveira Farias (2011), dentre outros.    

Todavia, a pesquisa científica em Educação Ambiental tem se desenvolvido 

congregando, em seu núcleo constitutivo, um conjunto de procedimentos, visões de mundo e 

abordagens filosófico-científicas diferenciadas, condição que confere a esse campo de 

conhecimento o status de setor plural e multifacetado quanto ás suas finalidades e aos seus 

objetivos. 

Há um relativo consenso entre os autores que se preocupam em estudar a 

epistemologia da ciência de que todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos 

científicos. A expressão método é derivada do termo grego methodos, cuja etimologia advém 

da junção das palavras meta (através de, por meio de) e hodos (caminho), indicando a ideia de 

caminho a se atingir algo.   

Na investigação científica, o método é, por natureza, um conjunto de 

procedimentos lógicos racionais que visa orientar o pesquisador a alcançar objetivos 

previamente elaborados. Nesse aspecto, o método científico guia a compreensão do 

pesquisador e suas ações diante do fenômeno a ser desvendado, de modo que se garanta 

cientificidade
5
.  

Na atividade de pesquisa, o processo de apreensão e compreensão do real inclui as 

concepções teóricas e o conjunto de meios técnico-científicos previamente definidos pelo 

pesquisador para alcançar respostas ao objeto de estudo proposto. Isso implica dizer que 

existem diversos meios de se entender e explicar os fenômenos da realidade. Todavia, a opção 

teórica e metodológica do pesquisador referente ao fenômeno a ser desvendado, diz respeito 

ao seu entendimento de ciência, a sua posição filosófica e a sua postura política diante do 

mundo.  

O método reflete as posturas e as aspirações do pesquisador diante do fenômeno a 

ser desvendado. Porém, existe uma multiplicidade de relações epistemológicas, filosóficas e 

políticas que interferem nos resultados das pesquisas; por isso, não é possível “explicar os 

                                                           
5
  Esta expressão se remete aos critérios que permitem definir o que constitui um conhecimento científico, de 

fato, e, por sua vez, distingui-lo, claramente, das outras formas de manifestação de conhecimentos não-

científicos. 
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métodos por si mesmos sem levar em conta os contextos teóricos e as condições histórico-

sociais da produção destes e da pesquisa” (SÁCHEZ-GAMBOA, 1996, p. 62).  

Na investigação científica, o materialismo histórico dialético se assegura como 

um método de explicitação científica da realidade social. Na pesquisa em Educação 

Ambiental, denota proferir que esse método se afirma como aparato teórico-metodológico 

para educadores e educadoras que buscam alternativas ecologicamente viáveis e socialmente 

justas, por meio de uma práxis educativa exercida com vistas à superação dos dualismos entre 

cultura, natureza e capitalismo (LOUREIRO et al., 2009). 

Nesta tese, procura-se assumir o método dialético, por meio de sua abordagem 

materialista e histórica, em função da posição filosófica, da postura política e da natureza do 

objeto de estudo, fenômeno que se instituiu em determinadas condições históricas da 

realidade social. Nesse caso, “a realidade social é entendida como um conjunto ou totalidade 

de estruturas autônomas, que se influenciam reciprocamente” (KOSIK, 2002, p. 61). Isto 

implica dizer que a Política de Educação Ambiental da UFRN é, a priori, resultado de um 

contexto material e histórico situado em uma totalidade. Assim, sua análise e explicação, 

enquanto fenômenos da realidade, não podem ser entendidas a partir da aparência imediata, 

visto que, se a aparência dos fenômenos coincidisse com sua essência, não haveria razão para 

se fazer pesquisa.   

Foi escolhido o método dialético na perspectiva materialista e histórica por esse 

ser capaz de oferecer as condições de trabalhar sempre considerando a contradição e o 

conflito em que o objeto se situa historicamente, assim como o „devir‟, o movimento histórico 

do real, a totalidade e a unidade dos contrários que lhes são subjacentes. Além disso, o 

método possibilita apreender, qualitativamente, em todo o percurso da pesquisa as dimensões 

filosóficas, epistemológica, material/concreta e política que são inerentes ao objeto de estudo. 

Recorrer ao materialismo histórico dialético, “significa integrar a teoria e prática, consciência 

e ser, matéria e ideia no processo histórico” (LÖWY, 2002).  

Enquanto contribuição do pensamento marxiano
6
 e marxista

7
, o materialismo 

histórico dialético se afirma na investigação como um método e explicitação científica da 

realidade social. A particularidade essencial desse método consiste no fato de analisar a vida 

                                                           
6
 Diz respeito à especificidade do pensamento de Marx originalmente. Estende-se em múltiplas direções, 

incluindo não só a filosofia, mas também a economia, a ciência política, a história etc. 
7
 Termo que designa tanto o pensamento de Karl Marx e de Friedrich Engels, como também das diferentes 

correntes que se desenvolveram a partir do pensamento de Marx, levando a se distinguir, por vezes, entre o 

marxismo (relativo a esses desenvolvimentos) e o próprio pensamento marxiano (do próprio Marx). 
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da sociedade a partir de posições filosóficas, as quais envolvem, necessariamente, relações 

entre os aspectos que caracterizam o desenvolvimento das forças motrizes da sociedade.  

A princípio, ao apresentar seu método, Marx afirma que é mister  distinguir, 

formalmente, o método de exposição do método de pesquisa. Afirma Marx (2011a, p. 28), na 

explicação do método dialético, que “a investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus 

pormenores, de analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão 

íntima que há entre elas. Só depois de concluído o trabalho é que se pode descrever, 

adequadamente, o movimento real”. 

Quanto ao método de investigação, Kosik (2002) considera que ele apresenta três 

níveis: a) minuciosa apropriação da matéria, pleno domínio do material, nele incluídos todos 

os detalhes históricos aplicáveis, disponíveis; b) análise de cada forma de desenvolvimento do 

próprio material; c) investigação da coerência interna, isto é, determinação da unidade das 

várias formas de desenvolvimento. Todavia, Kosik (2002) pondera que, sem o pleno domínio 

do método de investigação, qualquer dialética não passa de especulação vazia.  

Por conseguinte, se o movimento do real consegue ser apreendido ficará 

espelhada, no plano ideal, a vida da realidade pesquisada, o que pode dar a impressão de uma 

construção a priori. Por esse modo de pensar, só depois de se concluir a pesquisa é que o 

pesquisador apresenta os resultados da pesquisa. Como bem assinala Kosik (2002), o ponto de 

partida de onde a ciência inicia a própria exposição já é resultado de uma investigação e de 

uma apropriação crítico-científica da matéria. A exposição é, por sinal, um início mediato, 

que contém, em seu núcleo, a estrutura de toda a obra.   

A centralidade do método dialético de Marx é o seu caráter material e histórico. 

Com efeito, o caráter material do método de Marx diz respeito à organização da sociedade 

para a produção e à reprodução da vida, pois, o “modo de produção da vida material 

condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral” (MARX, 1996, p. 300). 

As leis que agem no desenvolvimento da sociedade são conexões entre os 

fenômenos da vida social, necessárias e que existem objetivamente. Esse pressuposto orienta 

que as relações sejam compreendidas a partir das suas condições materiais de existência, em 

suas totalidades. Marx chega a essa conclusão ao estudar a anatomia da sociedade burguesa e 

constatar que o fundamento para a sua compreensão, deve ser buscado na economia política. 

Nesse sentido, Marx (2008) afirma que, na produção social da própria existência, os homens 

entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. Essas relações 

de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças 

produtivas materiais. Em decorrência, “a totalidade dessas relações de produção constitui a 
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estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura 

jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência” 

(MARX, 2008, p. 47). Tal relação materializada, por meio de um modo de produção 

específico, isto é, o modo de produção capitalista, condiciona o processo de vida social, 

política e intelectual da sociedade como um todo.  

O caráter histórico do método busca compreender como se organiza a sociedade 

historicamente, ao se procurar desvendar a realidade a partir das relações sociais estabelecidas 

pela humanidade. A história, para Marx, é um processo dialético e materialista da realidade. 

Assim, nessa relação, o desvendamento da realidade se dá pela compreensão da dimensão 

material e histórica do concreto, pois, “o concreto é concreto, porque é a síntese de múltiplas 

determinações, portanto, unidade da diversidade” (MARX, 2011b, p. 54). Tal compreensão 

consistiu no ponto de partida do método de Marx, porém a formulação do seu método não 

brotou de uma genialidade isolada do mundo. Ao contrário, Marx foi herdeiro de uma longa 

tradição filosófica. Em sua trajetória intelectual na Alemanha, ligou-se aos “jovens hegelianos 

de esquerda”, condição que, consideravelmente contribuiu com o desenvolvimento do seu 

método dialético.   

É com o filósofo Hegel
8
 (1770 - 1831) que a dialética assume papel importante na 

filosofia contemporânea. Sobre a dialética, Marx (2011a) afirma que Hegel foi o primeiro a 

apresentar suas formas gerais de movimento, de maneira ampla e consciente. Conforme 

assinala Lefebvre (2011), Hegel havia retomado, em sua lógica, algumas questões tratadas 

anteriormente pelos filósofos Aristóteles, Déscartes, Leibniz e Kant, questões relativas ao 

emprego metódico da razão.   

Em seus trabalhos científicos, Marx aprofunda a lógica hegeliana e continua a 

elaboração do método dialético, porém, o método dialético de Marx se distancia do método 

hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. A dialética de Marx se opõe à dialética hegeliana 

no que ela tem de mistificação. A crítica de Marx (2011a, p. 54), dirigida a Hegel, é a de que 

ele “caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que sintetiza-se em si, 

aprofunda-se em si e movimenta-se a partir de si mesmo”.  Para Hegel, o processo do 

pensamento – ideia – é o criador do real e o real é apenas a sua manifestação externa. Ou seja, 

para esse filósofo, o real é, apenas, o ideal transposto para a cabeça do indivíduo de modo 

                                                           
8
 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) nasceu em Stuttgart, na Alemanha, estudou filosofia na 

Universidade de Tübingen e foi professor nas Universidades de lena (1801-1806), Heidelberg (1816-1818) e 

Berlim (1818-1831), chegando a Reitor desta última (1829). Hegel tornou-se o filósofo mais importante do 

idealismo alemão pós-kantiano, além de ter sido um dos que mais influenciou o pensamento de sua época e o 

desenvolvimento posterior da filosofia. Pode-se considerar a filosofia de Hegel como o último grande sistema da 

tradição clássica. 
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imediato. Precisamente, em Hegel, a filosofia idealista é entendida como atividade da 

consciência ou do espírito. No idealismo alemão, modo de pensamento do qual Hegel faz 

parte, a consciência se apresenta como a atividade na qual ela explicita sua liberdade e 

soberania absoluta. A consciência é, por excelência, o fundamento supremo.  

É em relação a essa forma de apreensão do mundo pela consciência - e de modo 

imediato - que Marx (2011b) afirma que a dialética em Hegel encontra-se de cabeça para 

baixo, sendo, portanto, necessário pô-la de cabeça para cima para que se descubra a sua 

substância racional. Ao se inverter, radicalmente, o conteúdo da dialética, essa filosofia do 

saber absoluto concebida por Hegel, abriu caminho à filosofia marxista da práxis 

(SÁNCHEZ-VÁZQUEZ, 2007). Na forma racional, a dialética apreende, de acordo com seu 

caráter transitório, as formas em que configuram o devir, tornando-se, essencialmente, um 

método crítico e revolucionário. Portanto, Marx faz da dialética um método de interpretação 

da realidade, visão de mundo e práxis.   

A dialética, concebida por Marx, conforme afirma Kosik (2002), não considera os 

produtos fixados, as configurações e os objetos, todo o conjunto do mundo material 

reificado
9
, como algo originário e independente. Não aceita o mundo das representações e as 

aparências manifestadas no pensamento de modo imediato. Conforme ressalta o autor:  

 

[...] submete-os a um exame em que as formas reificadas do mundo objetivo 

e ideal se diluem, perdem a sua fixidez, naturalidade e pretensa 

originalidade, para se mostrarem como fenômenos derivados e mediatos, 

como sedimentos e produtos da práxis social da humanidade (KOSIK, 2002, 

p. 21).       

 

Isso consiste em afirmar que as aparências manifestadas no objeto de modo 

imediato devem ser rejeitadas, uma vez que as aparências não são tampouco explicam o 

objeto na sua essência. Os fenômenos, ao contrário, são derivados e mediados pela práxis 

social humana em seu movimento histórico e material concreto.  

Enquanto objeto das ciências sociais, significa dizer que a matéria constitui-se em 

matéria social. Ou seja, por esse método, as relações sociais são entendidas como relações de 

produção, processo pelo qual os homens produzem e reproduzem as suas condições materiais 

                                                           
9
 No marxismo, a reificação consiste em uma forma de alienação. Termo que possui sentido geralmente 

negativo, designando a transformação de uma representação mental em uma "coisa", atribuindo-lhe, assim, uma 

realidade autônoma, objetiva. Na teoria psicanalítica, isto se dá como efeito de neuroses e em certos estados 

alucinatórios, na medida em que se projeta para o real objetivo elementos da realidade psíquica (JAPIASSU; 

MARCONDES, 2001). 
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de existência. Por isso, o objeto da dialética materialista é o mundo objetivo e sua 

interconexão entre o pensamento e o ser.  

Ao se adotar o materialismo histórico dialético, deve-se partir do reconhecimento 

da relevância das pesquisas científicas no campo da educação que recorrem a esse método, 

visto que buscam revelar o movimento e a historicidade do fenômeno estudado e suas 

relações com a sociedade. Num nível mais amplo, situam o problema dentro de um contexto 

de totalidade e, ao mesmo tempo, apontam as contradições existentes nos fenômenos 

investigados. Para Marx, a contradição reside no conflito histórico existente entre as forças e 

as relações de produção, devendo culminar na revolução suscetível de mudança de um regime 

social por outro.  

O materialismo histórico dialético se afirma, por fim, como um método de 

investigação que propõe intervir nas condições da realidade social objetiva, visto que a 

pesquisa desenvolvida está sempre circunscrita pelo comprometimento do sujeito com sua 

realidade circundante. Portanto, afirma-se como um método que não visa, apenas, interpretar 

o real, mas também fornecer as bases teóricas para sua transformação. O materialismo 

histórico dialético, como método e como filosofia, serve – por sua vinculação consciente 

como uma práxis revolucionária – à transformação do mundo (SÁNCHEZ-VÁZQUEZ, 

2007). Nesse sentido, ao se tratar, nesta Tese, de fenômenos históricos, - a Política Nacional 

de Educação Ambiental e a política de Educação Ambiental da UFRN -, concorda-se com 

Demo (1995, p. 8) ao designar que “há razões bastante razoáveis, como a necessidade de 

englobar o fenômeno histórico em seu lado da consciência reflexiva, da ideologia, da 

qualidade política, que outras metodologias desconhecem ou captam com dificuldades 

artificiais”.  

Ao buscar analisar e contextualizar o processo de formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação Ambiental, Lei n. 9.795/99, enquanto política pública do 

Estado brasileiro, bem como a política de Educação Ambiental da UFRN, é pertinente situá-

las numa relação totalizadora, cuja síntese resulta das relações sociais de produção da 

sociedade. Isso demonstra que a sua compreensão e o seu desvendamento, enquanto realidade 

social, só se tornou possível ao estabelecer suas mediações e interconexões com a totalidade 

que lhe é subjacente. Ou seja, houve a preocupação em situar a Política Nacional de Educação 

Ambiental e também a política de Educação Ambiental da UFRN, dentro das suas relações 

existentes na sociedade e no próprio Estado capitalista. Dentro de uma relação de totalidade, e 

enquanto processo, a Educação Ambiental, assim como sua política, resulta das relações 

contraditórias existentes entre crise ambiental e o próprio desenvolvimento do capitalismo, 
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visto que esses processos refletem e materializam os interesses de classes existentes no Estado 

capitalista.   

Sob esse enfoque metodológico, não basta, apenas, analisar e constatar como o 

objeto de estudo se configura e estabelece conexões entre a realidade educacional, é preciso 

também compreender o contexto da sociedade capitalista, universalizadora do valor de troca e 

da alienação fetichizada.  

Como bem argumentam Marx & Engels (1989a, p.128), em suas Teses sobre 

Feuerbach, especificamente na 11ª tese, “os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de 

diferentes maneiras, mas o que importa é transformá-lo.” Igualmente, conforme assinala 

Sánchez-Vázquez (2007), a teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir com a sua 

transformação, mas, para isso, tem de sair de si mesma e, em primeiro lugar, tem de ser 

assimilada pelos que hão de suscitar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação.  

Por meio do marco teórico-referencial adotado, procurou-se desvendar a 

genealogia da crise ambiental e social da sociedade contemporânea, relacionando-a de modo 

mais estreito com o desenvolvimento das forças produtivas da sociedade, do próprio Estado 

capitalista e do processo de globalização em curso. O estudo foi feito com base em uma 

crítica que vincula, de forma indissociável, a exploração de classe à destruição da natureza e 

da biosfera. 

Como esforço teórico de situar, historicamente, o objeto de estudo à totalidade 

que lhe é subjacente expõe-se, como dimensão conceitual indissociável do objeto: a) a 

compreensão da crise socioambiental da sociedade contemporânea; b) o Estado capitalista e 

suas etapas históricas, principalmente os modelos Bem-Estar Social e neoliberal; c) a política 

pública e sua historicidade, o movimento ambientalista e seus temas constitutivos; d) a 

Educação Ambiental e sua natureza genealógica; e) e a universidade como uma das 

instituições sociais diretamente imbricada na política e na produção do conhecimento sobre 

Educação Ambiental.  

Foi imprescindível à compreensão lúcida e consciente da crise socioambiental, a 

relação teórica com Hobsbawn (2007); Leff (2000); Foladori (2001); Chesnais (1996); 

Chesnais & Cerfati (2003); Baudrillard (2008); Castells (1997); Mészáros (2011a; 2011b); 

Marx (1996; 2008; 2011a; 2013); Perrault (2000); Dupas (2006). No que diz respeito à 

Educação Ambiental crítica, Layrargues (2002c; 2004; 2006); Lima (2002); Loureiro (2002a; 

2002b; 2004; 2006); Guimarães (2003; 2006); Carvalho (2005; 2006). E sobre a compreensão 

do Estado capitalista Poulantzas (2000; 1977); Miliband (1972); Porto-Gonçalves (2013); 
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Anderson (1995). E sobre o debate da Universidade na sociedade destaca-se Chauí (2003); 

Menezes (2001).   

O tipo de pesquisa escolhido para esse projeto foi o Estudo de Caso. Portanto, 

mesmo que brevemente, é importante apresentar os elementos constitutivos desse 

procedimento de pesquisa. O Estudo de Caso é um tipo de pesquisa amplamente utilizada nas 

ciências sociais. “Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante outros tipos de delineamentos” (GIL, 2010, p. 37). 

O estudo de caso pode ser identificado sob diferentes modalidades. No caso 

específico desta tese, corresponde ao estudo da Política Nacional de Educação Ambiental 

(Pnea) e as ações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no tocante a sua política de 

Educação Ambiental. 

As técnicas utilizadas para coletar as informações da pesquisa foram a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental, que permitiram a identificação e subsidiaram a análise 

do ambiente institucional pesquisado. Quanto à pesquisa bibliográfica, ela implica um 

conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções para o objeto de estudo, não 

podendo, portanto, ser um processo aleatório. A pesquisa bibliográfica deve se valer pelo 

esforço de um rigor no procedimento de estudo. Em função disso, algumas medidas 

precisaram ser tomadas. A primeira consistiu no levantamento do material bibliográfico que, 

indispensavelmente, deveria ser estudada. Procedemos, então, com o levantamento de livros e 

textos publicamente disponibilizados por meio das dissertações, teses e artigos de periódicos. 

Num segundo momento, foram classificadas e organizadas as informações por área de 

conhecimento. A terceira etapa foi o levantamento das informações relevantes obtidas pelo 

estudo. Esse procedimento, adotado pelo estudo bibliográfico, foi indispensável para situar 

melhor o objeto de estudo dentro de uma relação de totalidade mais ampla.      

O outro procedimento de coleta de dados adotado foi a pesquisa documental, a 

qual objetivou oferecer dados pertinentes à legislação da política educacional, além de 

informações institucionais da UFRN. Tal procedimento é importante porque documentos 

constituem fonte rica, segura e estável de dados.  

No caso particular desta pesquisa, recorreu-se à legislação da Educação Ambiental 

e aos documentos institucionais oficiais da UFRN. Quanto à legislação da Educação 

Ambiental: os Artigos da Constituição Federal de 1988 que se dirigem a Educação 

Ambiental; a Lei n. 9.795/99 que trata da Política Nacional de Educação Ambiental (Pnea); o 

Decreto n. 4.281/2002 que regulamenta a Lei n. 9.795; e a Resolução nº 2, de 15 de junho de 
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2012 do CNE que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental. 

Quanto aos documentos institucionais da UFRN, foram analisados o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI 2010 - 2019); o Plano de Gestão 2011-2015; o 

documento UFRN em números 2012; o Relatório de Gestão 2001, o Relatório de Gestão 2012 

e as informações contidas do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), 

referentes às ações de extensão. Tais documentos se constituíram nas fontes mais expressivas, 

concernentes à análise da política de Educação Ambiental da UFRN.  

Uma característica importante dessa forma de coleta de dados é o fato de ela 

possibilitar o acesso a dados relevantes sem o contato direto com sujeitos envolvidos com o 

objeto de estudo, embora, muitas vezes, determinados documentos institucionais não estejam 

disponíveis diretamente ao público. Neste trabalho, procedeu-se à consulta, à leitura, à análise 

e à interpretação dos dados documentais para obtenção de informações relevantes, que 

pudessem, a partir delas, confirmar, materialmente, as hipóteses iniciais defendidas na época 

no Projeto de Doutorado.   

Esta Tese está organizada em cinco partes. No primeiro item, tem-se o percurso de 

sua construção, com o objeto de estudo apresentado e situado dentro das relações mais gerais 

que lhe são subjacentes. Destacou-e o método que lhe conferiu validade e os referenciais 

teóricos que sustentaram a análise. Há, nesta parte, uma explicitação de todo o trabalho.  

No segundo capítulo - Sociedade contemporânea e crise socioambiental: 

mediações entre sociedade, modo de produção capitalista e globalização - procurou-se fazer 

uma abordagem acerca da relação intrinsecamente existente entre o modo de produção 

capitalista e a crise socioambiental aprofundada na sociedade contemporânea. De início, 

apresentou-se a visão de meio ambiente, defendendo-a como dimensão conceitual que 

ultrapassa a perspectiva naturalista, posicionando-a como uma concepção socioambiental. A 

partir de um referencial crítico, que busca no pensamento marxiano e marxista o fundamento 

teórico e metodológico de práxis, travou-se uma discussão reflexiva, analítica e crítica sobre a 

genealogia da crise socioambiental da sociedade contemporânea. É notória a defesa de que a 

crescente influência das ações humanas (nesse caso, dos agentes sociais específicos) 

decorrentes da lógica de produção da sociedade capitalista engendrou uma série de problemas 

socioambientais extraordinariamente complexos de ser solucionados. Esses problemas 

socioambientais foram contextualizados como o resultado mais expressivo do 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade capitalista. Ainda, neste capítulo, a 

globalização é revelada pelo seu caráter contraditório, imanente a atual fase de 

desenvolvimento e expansão do capitalismo. Discute o movimento ambientalista situando as 
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suas bases constitutivas e sua relação no processo de construção de um movimento mais 

amplo, a saber, o socioambientalismo, perspectiva que transcende às práticas ambientalistas 

pragmáticas historicamente construídas. Vale relevar que, por muitas razões, o 

socioambientalismo suscita outras apreensões além do ambiental, visto que, em seu campo de 

luta, abrange a defesa da democracia, da participação política, a luta contra os interesses 

capitalistas e busca um projeto societário, pautado na defesa do bem público e nos interesses 

da coletividade. 

O terceiro capítulo – Estado, políticas públicas e Educação Ambiental - discute o 

Estado, as políticas públicas e a Educação Ambiental como campo emergente da crise 

socioambiental. Fundamentado na perspectiva crítica e política, buscou-se compreender a 

relação intrinsecamente estabelecida entre o Estado capitalista e as suas influências no 

delineamento e desenvolvimento das políticas públicas em Educação Ambiental no Brasil. O 

Estado é considerado componente fundamental do sistema político da sociedade. Enquanto 

produto do desenvolvimento histórico da sociedade, o Estado, inevitavelmente, carrega as 

contradições da sociedade capitalista. O capítulo aborda também a política pública, seus 

conceitos e principais tipologias que a caracteriza enquanto campo de conhecimento e ramo 

específico da política.  

O quarto capítulo - A política de Educação Ambiental na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte: as práticas disseminadas e a concepção predominante - faz a 

análise do objeto propriamente. Foi analisada e contextualizada a Pnea, Lei n. 9.795/99, 

enquanto política pública de Estado. Ademais, identificaram-se e analisaram-se ações 

específicas de Educação Ambiental desenvolvidas na UFRN, buscando apreender suas 

mediações com a Pnea e identificar a concepção predominante no âmbito das ações 

analisadas.  

Assim, ficou constatado que, no que tange às análises do PDI e do Plano de 

Gestão da Universidade, não é possível depreender, em seu conteúdo, ações que incidam em 

intencionalidade de fomento de uma política institucional, conforme é concebido 

conceitualmente, para Educação Ambiental no tocante à UFRN.  

No que concerne à UFRN, a análise dos documentos evidencia limites à 

institucionalização de uma política de Educação Ambiental no âmbito da agenda política 

dessa instituição, capaz de contemplar o planejamento, a organização administrativa (com 

recursos humanos, recursos financeiros, meios e materiais tecnológicos), necessários à sua 

efetivação. Constata-se, pois, a ausência de política que envolva as etapas de formulação, 
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implementação e avaliação que se remetam ao atendimento do que é posto na CF de 1988, na 

Pnea, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.  

Em linhas gerais, as ações existentes, nesse campo, são pontuais, temporárias e 

específicas, desenvolvidas por departamentos, grupos de pesquisas e por meio de projetos de 

extensão, portanto, sem a coesão, o planejamento, a abrangência, a articulação e o suporte 

institucional que se espera encontrar numa efetiva e clara política institucional. A forma 

fragmentada e desarticulada com que as ações analisadas são desenvolvidas é um limite, ao 

mesmo tempo um desafio para que a UFRN possa implementar, consequente e objetivamente, 

uma política de Educação Ambiental,  acompanhada e avaliada enquanto política pública 

eficaz, tanto nos marcos dos objetivos maiores da própria Política Nacional de Educação 

Ambiental quanto das demandas de desenvolvimento que se paute numa perspectiva 

socioambiental crítica.    

Nas considerações conclusivas, apontam-se os limites e os desafios para a 

efetivação da política de Educação Ambiental no âmbito da agenda política institucional da 

UFRN, tendo em vista os postulados que orientam a sua política institucional estratégica para 

as áreas acadêmicas da instituição (ensino, pesquisa e extensão).  

Nesse sentido, acredita-se na possibilidade de a Universidade exercer papel 

estratégico, juntamente com outros poderes públicos, na solução de dos problemas 

socioambientais circunscritos nas contradições da sociedade da qual ela faz parte. Os desafios 

e problemas socioambientais da sociedade contemporânea exigem soluções urgentes e 

medidas radicais, pois a natureza dos problemas não é tão simples. 

No tocante à Educação Ambiental, defende-se uma concepção pedagógica que se 

circunscreve ao campo da educação que não subordina a sua função social, de forma 

planejada e controlada, apenas para atender às demandas instrumentalistas da lógica do 

capital. Nesse sentido, há posicionamentos em defesa da Educação Ambiental crítica, cuja 

constituição epistemológica, caracteriza-se como uma práxis educativa transformadora e 

emancipatória. Essa perspectiva se contrapõe às práticas reducionistas, fragmentadoras, de 

cunho biologizante e ecologizante, ou aos paradigmas sustentados pela ideologia do 

desenvolvimento sustentável e da ecoeficiência, perspectivas que diluem ou desconectam as 

discussões econômicas, políticas, culturais e sociais da questão ambiental.  
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2 SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E CRISE SOCIOAMBIENTAL: MEDIAÇÕES 

ENTRE SOCIEDADE, MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E GLOBALIZAÇÃO 

 

 

A teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir com a sua 

transformação, mas para isso tem de sair de si mesma e, em primeiro lugar, 

tem de ser assimilada pelos que hão de suscitar, com seus atos reais, 

efetivos, tal transformação. 

 

(Adolfo Sánchez Vázquez).  

  

 

 

Neste capítulo, analisou-se a relação intrínseca entre o modo de produção 

capitalista e a crise socioambiental, ampliada, profundamente, na sociedade contemporânea. 

De início, priorizou-se a perspectiva filosófica e política que busca fundamento nas ciências 

humanas e sociais, ou seja, o aporte para conceber o meio ambiente como dimensão que 

engloba tanto o meio físico quanto a cultura humana. Nesse sentido, a dimensão ambiental, 

conforme assumida nesta tese, transcende a perspectiva naturalista, pois incorpora a base 

material da sociedade, ou seja, os processos sócio-históricos subjacentes à formação da 

sociedade capitalista.  

Com base numa crítica política e no método dialético por meio da abordagem 

materialista e histórica, discutiram-se os desdobramentos sócio-históricos e políticos, 

identificados no limiar da sociedade contemporânea, principalmente a globalização, seus 

discursos imanentes e suas contradições. Assim, recorreu-se a questões macro-estruturais, 

consideradas centrais no tocante à compreensão e análise sobre a questão socioambiental. 

Abordou-se, ainda, a genealogia da crise socioambiental atual, em suas dimensões históricas, 

econômicas, políticas e sociais, demonstrando como esse processo vem se incorporando ao 

contexto contraditório da globalização capitalista. 

O primeiro item do capítulo tratou da perspectiva socioambiental, concepção 

filosófica e postura política que congrega de modo indissociável as relações entre sociedade e 

meio ambiente. Neste item, apresenta-se a visão socioambiental como contraponto à visão 

naturalista sobre a temática ambiental. Tal necessidade advém do fato de que a perspectiva 

socioambiental permite enxergar o meio ambiente dialeticamente como um conjunto de 
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relações mediadas pela natureza, sociedade e cultura humana como dimensões que integram a 

sua gênese constitutiva.  

O segundo item discorreu acerca da genealogia da crise socioambiental 

manifestada na sociedade contemporânea. À luz da teoria social crítica e de autores do campo 

marxista, defende-se que a genealogia da atual crise socioambiental é decorrente das relações 

estruturais do modo de produção capitalista.    

No terceiro item discutiu-se a globalização pondo em relevo suas contradições e 

suas repercussões na esfera ambiental e social da sociedade contemporânea.        

Por fim, discute, ainda, o movimento ambientalista situando as suas bases 

constitutivas e sua relação na construção de um movimento mais amplo, ou seja, o 

socioambientalismo, perspectiva que transcende às práticas ambientalistas historicamente 

construídas e adiciona, ao seu campo de luta, a defesa da democracia, da participação política, 

a luta contra os interesses capitalistas e a afirmação de um projeto societário pautado na 

defesa do bem público e dos interesses coletivos.  

 

 

2.1 A concepção de meio ambiente: da perspectiva ambiental a socioambiental 

 

 

A crescente influência dos condicionantes econômicos e políticos sobre o meio 

ambiente e as suas consequências negativas engendraram uma série de problemas 

extraordinariamente complexos para ser resolvidos. O desenvolvimento político e econômico 

tem sido direcionado para o progresso técnico e científico visando atender às demandas 

produtivas sem atentar-se para a capacidade limitada de autossustentação dos recursos do 

planeta Terra, bem como a resiliência dos seus sistemas naturais. Tais problemas constituem, 

a posteriori, grandes desafios para a sociedade contemporânea, circunstância que exige 

compreensão e análise crítica da realidade social e ambiental em curso.   

As discussões que envolvem os agravos de ordem ambiental que afetam a 

sociedade contemporânea, ainda que timidamente, estão na ordem do dia. De modo 

contundente, destacam-se acontecimentos cujas consequências podem incorrer em efeitos 

desastrosos. Trata-se de aspectos que envolvem o potencial nuclear existente; riscos 

provenientes das modernas técnicas de manipulação e engenharia genética; desastres 

ambientais globais em decorrência de mudanças climáticas; perda de biodiversidade; 

poluições em larga escala no ar, no solo, e nas águas, e recentemente, a partir das últimas 
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décadas, a intensificação, na órbita da Terra, de detritos espaciais ou lixo espacial, decorrentes 

de intervenções científicas no espaço. Essas ameaças tornam-se parte de uma dimensão 

ambiental degradante e expressiva, que incide, diretamente, em riscos e na qualidade de vida 

das sociedades humanas. Essas evidências contribuem para que a expressão “meio ambiente” 

torne-se bastante mencionada e, cada vez mais, “conhecida”, embora não se projete, 

popularmente, uma definição clara do termo. Na maioria das vezes, a expressão ainda aparece 

reduzida às dimensões físicas e biológicas, entendidas como sinônimo de fauna e flora. Ou 

seja, quase sempre se reportam ao termo meio ambiente como se este fosse exclusivamente 

aquele meio natural, constituído, apenas, pelos fatores bióticos e abióticos
10

 onde habitam 

abundantes formas de vidas. Essa significação tem sido atribuída, principalmente, pelos 

“meios de comunicação”, televisão, rádio, jornais impressos e digitais, sites etc., ao termo 

meio ambiente, projetando-o, principalmente, como expressão que sintetiza a vida animal e 

vegetal.  

No campo acadêmico, nota-se que o tema ganhou projeção e ramificações, tais 

como: sociologia ambiental, direito ambiental, psicologia ambiental, saúde ambiental, história 

ambiental, Educação Ambiental, engenharia ambiental, química ambiental, economia 

ambiental, entre outras, incorporando-se nos debates epistemológicos das ciências humanas e 

sociais às ciências biológicas e tecnológicas e vice-versa.  

No entanto, percebe-se que muitos meios (de informação e de comunicação) 

enfatizam a dimensão ambiental focalizando os agravos ambientais, como se eles fossem 

originados independentes das relações econômicas e políticas existentes no Estado capitalista. 

Nesse sentido, é possível identificar muitos adeptos dessa visão de mundo que, de modo 

acrítico ou convicto em suas posições, omitem, restringem ou diluem a dimensão social e 

política ao âmbito do tema ambiental. Nesse aspecto, o meio ambiente tem sido compreendido 

por uma visão de mundo que não relaciona sociedade, cultura e natureza como partes 

constitutivas da dimensão ambiental. Esse modo de se conceber o meio ambiente é 

politicamente influenciado pela visão naturalista, isto é, uma visão reducionista, que tem sido 

base de uma concepção de meio ambiente que incorpora apenas o meio físico, químico e 

biológico como unidades, as quais, ao se relacionarem, formariam uma dimensão totalizadora 

do meio ambiente. Desse modo, tal compreensão situa o meio estritamente físico e biológico 

como dimensão natural que pode expressar o sentido do meio ambiente.  

                                                           
10

 Fatores bióticos são caracterizados ou ocasionados pela presença de seres vivos ou suas relações. Já os fatores 

abióticos, em ecologia, constituem todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema. 

Tais influências são derivadas de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio, tais como: luz, 

temperatura, vento, entre outros componentes. São, em certo sentido, aspectos ausentes da presença de vida.  
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A esse respeito, Carvalho (2006) assinala que a concepção reducionista sobre o 

meio ambiente, ao limitar o seu objeto de estudo ao meio estritamente físico, reduz-se, 

epistemologicamente, a uma visão de sentido naturalista. Ocorre que, ao contrário, da maneira 

como se apresenta, a visão de natureza disseminada socialmente, inclusive pelos aparelhos 

ideológicos de Estado, não é um espelho do mundo natural, mas uma abordagem construída 

historicamente, que influencia a construção do imaginário social sobre o conceito de meio 

ambiente difundido na sociedade. Trata-se, pois, de uma visão advinda de uma corrente 

ecológica ou ambientalista, também identificada como “culto ao silvestre”, perspectiva que 

não ataca “o crescimento econômico enquanto tal” (MARTÍNEZ ALIER, 2012, p. 22). As 

bases dessa vertente vêm da biologia da conservação
11

. Ainda conforme Martínez Alier 

(2012), nessa corrente, há biólogos e filósofos que atuam na America do Norte, na Europa, na 

Ásia, na África e na América Latina e suas instituições de apoio são a International Union for 

the Conservation of Nature (IUCN) – União Internacional para Conservação da Natureza 

(UICN), a Worldwide Fund of Nature (WWF
12

) - Fundo Mundial para Natureza - e a Nature 

Conservancy – Conservação da Natureza, entre outras.  

Para a abordagem conservacionista, a natureza deveria permanecer distante do 

alcance do ser humano, já que consiste numa ameaça para a sua integridade e preservação. 

Esta corrente ambientalista valoriza a natureza intocada, como os bosques primários, os 

cursos d‟água, a vida silvestre, etc., parte do amor às belas paisagens naturais, em contraponto 

a sua utilização para satisfação material. Deste modo, considera o meio ambiente como 

expressão da natureza que apresenta configuração biológica, necessariamente boa, pacífica e 

equilibrada, independente dos resultados e dos conflitos existentes na interação cultural na 

sociedade capitalista. De igual modo, essa vertente subjuga a ação política e os conflitos 

socioambientais existentes na sociedade capitalista, na medida em que não reconhece que eles 

são polarizados pelos interesses individuais e coletivos, pelos interesses públicos e privados 

assim como pela lógica contraditória do capital e do trabalho.  

A compreensão naturalista sobre o meio ambiente tomou amplitude nos debates da 

sociedade em torno dos temas ambientais ao se abordar a temática sem que fosse levada em 

consideração a dinâmica dos movimentos políticos societários; sem reconhecer a interação do 

                                                           
11

 A Biologia da Conservação é um campo de conhecimento que teve, em sua origem, a preocupação com a 

ameaça de extinção de espécies. Seus fundamentos advêm de diferentes ciências, tais como biologia, biologia de 

populações e ecologia. Como ciência, o seu foco é a preservação das espécies.   
12 Com sede na Suíça, essa instituição foi criada em 1961. Atualmente, denomina-se Rede WWF e é composta 

por um conglomerado de organizações em diversos países. Relaciona-se com comunidades desde tribos na 

África até instituições financeiras multilaterais como o Banco Mundial. Seu foco é o desenvolvimento de 

projetos de conservação do meio ambiente.  
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homem com a natureza, e que esta é determinada pelo modo de produção ou formação social 

existente em cada tempo histórico; sem reconhecer as lutas de classes e os conflitos sociais 

em torno de interesses que envolvem a dimensão ambiental como centro de interesses 

econômicos e políticos. Quer dizer, a concepção predominante de meio ambiente que se 

difunde na sociedade suprime a existência dos condicionantes políticos e culturais da sua 

dimensão totalizadora.  

Porém, na compreensão dialética sobre o meio ambiente, a natureza, a sociedade e 

a cultura humana são compreendidas como dimensões que integram a sua gênese constitutiva. 

Nesse sentido, como contraponto à visão reducionista sobre o meio ambiente, é pertinente 

recorrer às contribuições da ecologia política enquanto campo de conhecimento que buscou 

na teoria e ciência política, nas ciências humanas e sociais de modo mais abrangentes os 

fundamentos para a reflexão e o debate sobre a dimensão ambiental. Antes, porém, esse 

debate estava predominantemente circunscrito ao teor biologizante e despolitizado sobre os 

problemas e os conflitos ambientais.  

Analogamente, o posicionamento teórico/prático que não promove a dicotomia 

entre natureza e sociedade na relação do homem com o meio, mas incorpora, em suas 

análises, o desenvolvimento histórico, os modos de produção vigentes, os interesses e 

conflitos de classes sociais e os ditames culturais e ideológicos de determinada sociedade 

existente, soma-se aos fundamentos da visão de mundo que sintetiza o termo socioambiental. 

Assim, a perspectiva socioambiental compreende o meio ambiente como um campo de 

relação dialética entre sociedade, cultura e natureza e não como sinônimo de natureza 

intocada. Nesse sentido, a questão básica da relação socioambiental consiste no modo de 

entender as mudanças sociais, que, jamais, podem ser separadas das mudanças da relação 

humana com o resto da natureza (VEIGA, 2007). 

Por sua vez, a “visão socioambiental não nega a base natural da natureza, suas leis 

físicas e seus processos biológicos, mas chama a atenção para os limites de sua apreensão 

como mundo autônomo, reduzido à dimensão física e biológica” (CARVALHO, 2006, p. 38). 

Portanto, não é uma questão de negar ou de desconhecer a importância do conhecimento 

advindo de ciências como a biologia, ecologia ou de ciências afins, porém de atentar sobre a 

fragilização de se reduzir a compreensão da dimensão ambiental, exclusivamente, aos 

aspectos específicos do campo das ciências naturais, sem correlacioná-los às suas 

interdependências das dinâmicas políticas, econômicas, históricas e socioculturais que se 

estabelecem na sociedade capitalista.  



44 
  

  

De fato, o atual estágio de desenvolvimento cultural, científico e tecnológico, 

alcançado pela sociedade contemporânea torna-a dependente tanto da cultura como da 

biosfera. Assim, renegar ou não reconhecer a intrínseca relação existente entre o modo de 

produção capitalista e o quadro socioambiental que está posto significa dificultar a superação 

que se deseja. Não se alcançam patamares societários, assentados na sustentabilidade 

ambiental articulada com igualdade social, sem a devida crítica e reconhecimento da relação 

entre a dinâmica do modo de produção capitalista e o quadro de crise socioambiental que está 

posto.  Conforme Löwy (2010, p. 36), uma visão de meio ambiente ou “uma ecologia que não 

leve em conta a relação do lucro está destinada ao fracasso, ou pior, à sua recuperação pelo 

sistema”. Isso nos impõe pensar dialeticamente e a assumir a defesa de que, diante dos 

desafios gerados pela sociedade contemporânea, não é possível reconhecer o meio ambiente 

como objeto de estudo exclusivo de um determinado campo de conhecimento, sob pena de 

não se vislumbrar outras possibilidades de apreensão do mundo e, portanto, fomentar 

alternativas políticas e científicas aos agravos socioambientais existentes.  

Com efeito, a visão socioambiental procura, justamente, incorporar aqueles 

componentes que os olhares disciplinares e especializados desprezam em suas análises, tais 

como: a) os modelos de desenvolvimento econômico e social; b) os interesses e conflitos de 

classes; c) os padrões culturais e ideológicos da sociedade; d) as injunções econômicas e 

políticas dominantes que, historicamente, incidem, decisivamente, na sociedade capitalista. 

Assim, a dimensão ambiental constitui-se em um tema, cujo interesse não se restringe ao 

poder público estatal nem aos órgãos da administração do Estado, mas se estende a entes 

ideológicos, tais como: instituições educativas, sistemas jurídicos, meios de comunicação e 

informação, dentre outros. Trata-se, pois, de uma problemática que transcende à participação 

política da sociedade na definição de novos patamares societários de relações de poder 

democráticas e de outras possibilidades de produção material de vida social.  

 

 

2.2 Genealogia da crise socioambiental: dimensões históricas, econômicas, sociais e 

políticas 

 

 

O século XXI se iniciou e trouxe como tema emergente a problemática ambiental, 

embora esse assunto já estivesse presente, como eixo de debates sobre os perigos da 

degradação do meio ambiente, em outros contextos do século passado, quando houve 
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significativos eventos e conferências, de forma esparsa, nas décadas de 1960 e 1970. Nesse 

contexto, destacam-se a Conferência de Estocolmo e a divulgação do relatório Limits to 

Growth
13

 - Os limites do crescimento – elaborada e difundida pelo Clube de Roma no ano de 

1972.   

Referenciais científicos existentes tornam incontestável o fato de que os sistemas 

ecológicos estão, mundialmente, envolvidos num circuito de degradação dificilmente 

reversível. Há um movimento de apropriação sem trégua do meio ambiente e de seus 

potenciais naturais, decorrente da lógica de produção capitalista e de seus entes ideológicos 

constitutivos em torno da ideia de desenvolvimento.  

Vivencia-se uma crise que não afeta, apenas, à dimensão ambiental, de modo 

relacional e estrutural, visto que se caracteriza como consequência socioambiental, em âmbito 

local e mundial, inerente às contradições da expansão capitalista no atual estágio de 

desenvolvimento. No contexto mundial, o custo ecológico e social desse modelo é 

incalculável, assim como sua lógica é humanamente insustentável. Muitas vezes, as práticas 

desenvolvimentistas vêm acompanhadas de discursos que posicionam a apropriação da 

natureza e de seus recursos como condição indispensável para satisfação das necessidades 

humanas e da sociedade como um todo. Nesse aspecto, os liberais são enfáticos quando 

envolve a relação da política econômica liberal com a natureza. Por esse prisma, se posiciona 

o economista austríaco Ludwig Von Mises (2010):   

 

O trabalho humano, por si só, não é capaz de aumentar o nosso bem-estar. 

Para que frutifique, o trabalho humano tem de ser aplicado aos materiais e 

aos recursos da terra que a natureza colocou à nossa disposição. A terra, com 

todas as substâncias e poderes nela presentes, e o trabalho humano 

constituem os dois fatores de produção, de cuja cooperação intencional 

procedem todas as mercadorias destinadas à satisfação de nossas 

necessidades exteriores (MISES, 2010, p. 49). 

 

De fato, o meio natural desempenha papel crucial na vida do homem e da 

sociedade coletivamente. Já dizia Marx, nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, que 

“a natureza é o corpo inorgânico do homem [...]. O homem vive da natureza, ou também, a 

natureza é o seu corpo, com o qual tem de manter-se em permanente intercâmbio para não 

morrer” (MARX, 2001).   

                                                           
13

 Documento elaborado por uma equipe do Massachusetts Institute of Technology (MIT) Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts, contratada pelo Clube de Roma - organização criada em 1968, formada por 

intelectuais, cientistas e lideres políticos. O documento abrange questões de meio ambiente que envolvem temas, 

como: saneamento, crescimento populacional, energia, poluição, saúde e tecnologia. 
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Todavia, a interligação do homem com a natureza não é com uma natureza 

infinita, mas apenas com uma parte dela, integrada no processo de atividade humana coletiva. 

As relações entre os indivíduos, a natureza e a sociedade têm um caráter de interação 

permanente. Isto implica afirmar que não só a natureza influencia no processo de 

desenvolvimento da sociedade, mas que também a própria sociedade exerce influência inversa 

sobre a natureza. Nesse sentido, a influência da sociedade sobre a natureza depende, 

substancialmente, do tipo de formação ou organização social, ou seja, depende, 

qualitativamente, do nível de desenvolvimento das forças produtivas, do potencial energético 

da sociedade e das suas condições técnicas materialmente disponíveis. 

É importante compreender que crises ambientais não constituem fenômenos novos 

na história humana tampouco na história ecológica e geológica da Terra. Ou seja, estiveram 

presentes, de forma cíclica, em toda a história humana e ecológica da Terra, porém, com 

características distintas da crise vivenciada atualmente.    

Sobre crises ambientais decorrentes da ação humana, porém com dimensões 

locais, Soffiati (2002, p. 45) destaca que tais episódios “ocorreram na China Antiga, na Ilha 

de Páscoa, na civilização Maia, na civilização índica, na civilização khmeriana, na civilização 

grega etc”. Tais acontecimentos estavam vinculados ao manejo do homem na relação com a 

natureza e esta relação, mediada pelo trabalho humano, tinha em vista o atendimento às 

necessidades substanciais a sua existência enquanto espécie.  

Entretanto, no curso da história ecológica e geológica da Terra, outros episódios 

também desencadearam grandes crises ambientais, sendo ocasionadas por fenômenos de 

ordem climática, astronômica ou geológica e não decorrentes da ação humana. Ocorreram, 

portanto, fenômenos de origens naturais, os quais desencadearam grandes catástrofes 

ambientais, com repercussões e amplitudes mundiais.  

No passado bastante remoto, as mudanças abruptas globais, que ocorreram nos 

sistemas ecológicos terrestre, foram causadas por asteróides e por grandes erupções 

vulcânicas. Após cada fase desses fenômenos, novas espécies surgiam, evoluíam e se 

extinguiam, durante um período geológico de milhões de anos. O pesquisador Edward 

Wilson, estudioso da área de biodiversidade, argumenta, em seu livro A diversidade da vida, 

que muito antes de os hominídeos e dos homo sapiens constituírem-se como espécie, 

ocorreram cinco grandes crises planetárias, decorrentes de fenômenos geofísicos
14

, cujos 

                                                           
14

 Refere-se aos fenômenos que envolveram a estrutura, a composição e a dinâmica de funcionamento do planeta 

Terra.  
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desdobramentos provocaram a destruição maciça de diversas espécies no planeta. A esse 

respeito o autor assinala que:  

 

[...] as cinco extinções em massa ocorreram na seguinte ordem, conforme o 

período geológico: ordoviciano, 440 milhões de anos atrás; devoniano, 365 

milhões; permiano, 245 milhões; triássico, 210 milhões; e cretáceo, 66 

milhões. Houve muitos outros altos e baixos secundários, mas estes cinco 

estão no limite superior da curva da violência e destacam-se dos demais [...] 

Depois de cada declínio, voltou a recuperar pelo menos o seu nível original 

de diversidade (WILSON, 1994, p. 39; 41). 

 

Portanto, durante a história ecológica e geológica da Terra ocorreram fenômenos 

geológicos globais, que não foram motivados pela ação humana, mas por circunstâncias de 

natureza geológicas. Outros estudos revelam também que durante a história humana 

ocorreram crises ambientais ocasionadas pela ação humana. Entretanto, elas tiveram alcance e 

dimensões apenas locais, ao passo que tais acontecimentos não comprometiam, de modo 

irreversível, a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas.   

Então, se crises ambientais já estiveram presentes tanto na história ecológica e 

geológica da Terra como na história humana, o que há de particular, de novo ou exclusivo 

quando se remetem a crise ambiental que chamou atenção da sociedade desde os anos 1960? 

O que há de singular é o fato de não haver registros na história em que uma só espécie 

(humana) foi capaz de desenvolver uma crise com características e amplitudes semelhantes a 

que a sociedade vivencia atualmente. A crise atual é reveladora de particularidades que a 

distinguem das crises que a antecederam, tanto no ponto de vista da história ecológica e 

geológica da Terra como da história humana. Portanto, há uma particularidade nessa crise. 

Trata-se do seu caráter antrópico (ação humana, mediada pelas interações econômicas, 

políticas e sociais que transcorrem na sociedade) combinado a sua amplitude mundial.  

No entanto, essa argumentação que apresenta traços de singularidade sobre a crise 

ambiental atual (designar que ela é consequência da ação humana, de modo genérico) não é 

suficiente para revelar a genealogia e a dinâmica de sua constituição. Nesse sentido, para 

melhor entendê-la, é preciso ir além e identificar a sua genealogia constitutiva dentro de uma 

relação de totalidade. Para isto, é preciso ampliar o conhecimento acerca dos sintomas da 

crise e incluir nas análises tanto o meio físico quanto o social, tanto o político quanto o 

ideológico. Ou seja, entendê-la como uma crise de dimensão socioambiental.     

Reportando-se à crise ambiental, Lima (2002, p. 110) afirma que “trata-se, em 

primeiro lugar, de uma crise global que incorpora e atinge, embora, de maneira desigual todos 
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os continentes, sociedades, e ecossistemas planetários, ressignificando fronteiras geográficas, 

políticas e sociais”. Essa compreensão se diferencia entre alguns teóricos que apresentam 

diferentes formulações em torno da origem da atual crise ambiental.   

De modo generalista, alguns argumentam que o principal responsável pela crise 

ambiental é a própria humanidade e com tal discurso culpam, de modo homogêneo e sem 

distinção, toda a humanidade, como se esta fosse destituída de relação social. A esse respeito, 

Loureiro (2002a, p. 21) chama a atenção que a generalização da categoria humanidade como 

perversa – no sentido de causadora dos danos ambientais - possibilita o uso ideológico da 

questão ambiental, tirando o foco de análise da estrutura da sociedade e colocando a 

responsabilidade exclusivamente no indivíduo e numa tendência humana instintiva de 

destruição e (naturalmente mau). Desta maneira, responsabiliza-se a essência humana 

abstratamente, sem considerar que a ação humana ocorre de modo diferenciado e que ela é 

mediada pelo modo específico de produção e relação social que determina formas de uso e 

apropriação de bens e recursos naturais, os quais podem ter em vista a satisfação das 

necessidades vitais ou a avareza da acumulação capitalista. Assim, ao se propagar tal 

discurso, projeta-se uma visão de mundo abstrata que não revela as causas em essência e não 

se desvenda que, na sociedade capitalista, existem agentes sociais específicos, tais como 

indivíduos pertencentes a determinadas classes; grupos econômicos e políticos dominantes; 

governos; Estados nacionais e formas de poderes transnacionais. Esses agentes específicos 

agem de modo desigual e desproporcional no processo de apropriação e de uso dos recursos 

disponíveis no meio ambiente. De fato, as pessoas degradam, porém degradam sob certos 

condicionantes econômicos, políticos e ideológicos, degradam diferentemente e com 

intensidade desigual.   

Outros apontam ser o industrialismo e suas falhas o grande causador da crise. Os 

adeptos dessa vertente têm, como preocupação, os impactos ambientais ou riscos à saúde 

decorrentes das atividades industriais, da urbanização e também da agricultura moderna. Esta 

é, portanto, uma explicação sobre a genealogia da crise ambiental que é compartilhada 

também dentro de determinada corrente do movimento ambientalista, a saber, a ecoeficiência.  

Como projeto de contenção da crise, os adeptos da ecoeficiência defendem a 

solução dos problemas pelas vias da tecnologia, como a modernização ecológica com a 

adoção de tecnologias limpas ou chamadas tecnologias ecoeficientes; defendem a “boa 

utilização dos recursos”, o desenvolvimento sustentável, que, muitas vezes, é interpretado 

como crescimento econômico sustentável. Os agentes sociais dessa vertente acreditam que 

tais medidas levem ao uso racional dos recursos naturais e, consequentemente, resolvam os 
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problemas ambientais existentes. A disseminação das ideias da ecoeficiência na sociedade 

contribui para a formação de um senso comum compartilhado pelos indivíduos. Em 

consequência, o imaginário que constitui esse senso comum disseminado na sociedade atua na 

legitimação da classe dominante, na medida em que reforça e reproduz, politicamente, a 

ideologia da classe dominante. 

No campo científico, essa corrente se ampara na economia ambiental
15

 e na 

ecologia industrial, que se volta para o estudo do metabolismo industrial. Desse modo, a 

ecologia se converte em uma ciência para resolver o processo de degradação ocasionado pelo 

processo de industrialização. Os adeptos dessa corrente que atuam no ecologismo ficaram 

conhecidos como adeptos do denominado “evangelho da ecoeficiência” (MARTÍNEZ 

ALIER, 2012).  

Sobre os discursos propagados, segundo os quais a ciência e a tecnologia têm a 

finalidade de resolver os problemas atualmente existentes, é preciso relativizá-los. Em certo 

sentido, a ciência e a tecnologia estão envolvidas por relações de poder e, sendo assim, estas 

tendem a atender a interesses de indivíduos e de grupos específicos. Desse modo, enquanto a 

ciência e a tecnologia estiverem situadas no âmbito do capital, estarão ao mesmo tempo 

“estreitamente determinadas e circunscritas pela necessidade da perpetuação do processo de 

maximização dos lucros” (MÉSZÁROS, 2011b, p. 53). Com esta perspectiva, procurou-se 

argumentar sobre as fragilidades e inconsistências das posições reducionistas que afirmam 

serem as posturas individualizantes ou os processos industriais e suas falhas, desvinculados da 

dinâmica do modo de produção capitalista, as causas da crise ambiental.   

No tocante ao industrialismo, considera-se que ele se caracteriza pela intensa 

mobilização de recursos para esse fim, e é acompanhado pela tendência de expansão 

ampliada, e que seus reflexos incidem na especialização de atividades para o campo do 

trabalho, do serviço, da mecanização, produção de bens e tecnologia.  

Conforme Neder (1991), 

 

[...] o industrialismo é algo mais do que a expressão material e técnica da 

potenciação do capitalismo industrial e das consequências estruturais daí 

decorrentes no âmbito da (re)constituição incessante de segmentos e classes 

sociais no perfil da produção. O industrialismo corresponde ao adensamento 

qualitativo dessa potenciação, sem se constituir soma de várias partes, 

                                                           
15

 A economia ambiental é uma área de estudo da economia que se debruça, sobretudo, no estudo do uso de 

propriedade comum. Segundo este campo da economia, as limitações do Meio Ambiente, tanto como fonte de 

insumos para a produção quanto como depósito de resíduos são evidentes; o que torna necessária desenvolver 

novos instrumentos de análise econômica para incorporar os efeitos das atividades de produção e consumo sobre 

o meio ambiente e valorá-lo adequadamente como um bem da sociedade. 
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abarcando simultaneamente cotidiano e história, cultura e economia, sujeito 

e classe social, visão e prática de mundo, comunidade e Estado - em suma, 

corresponde ao adensamento do “ritmo de vida” de um “ethos‟‟ político na 

vida das pessoas marcado pela penetração persistente, difusa, eufórica, 

depressiva, desigual, porém contundente da ciência e da técnica (NEDER, 

1991, p. 1).   

 

A dinâmica industrial, com o seu processo de mecanização e de concentração em 

áreas urbanas, acarretou danos tanto ambientais quanto sociais, seja pela progressiva demanda 

de fontes energéticas, seja pela emissão contundente de dejetos químicos no ar e no solo, ou 

ainda pela apropriação e exploração da mão de obra na produção e pela concentração de 

trabalhadores em áreas urbanas.   

Ainda que se considere a influência do processo industrial na degradação 

ambiental, atribuir exclusivamente ao industrialismo o fator determinante da crise ambiental é 

inferir que as sociedades só evidenciaram sinais de crise a partir do desenvolvimento 

potencial das atividades industriais. Analisando por essa ótica, tal perspectiva recai numa 

compreensão sociológica funcionalista
16

, na medida em que se entende que a crise ambiental, 

é decorrente da lógica do funcionamento do industrialismo e de suas falhas.  

Portanto, para pôr em análise o processo genealógico da crise ambiental e incluir, 

também, a dimensão social é imprescindível abandonar essa visão imediata e buscar 

compreendê-lo por uma lógica de totalidade, relacionando-o a um processo social e histórico 

mais amplo. Numa perspectiva materialista histórica dialética, tal crise não se manifesta, ao 

homem, de modo imediato. Assim, “para chegar à sua compreensão, é necessário fazer não só 

certo esforço, mas também um détour” (KOZIK, 2002, p. 13).  

Nesse sentido, é necessário apreender, analisar e explicar a crise socioambiental 

em curso a partir de sua historicidade e de suas mediações com as categorias que lhe são 

subjacentes. Portanto, ela deve ser compreendida como parte de um processo social e 

histórico e, ao mesmo tempo contraditório. Isso implica a necessidade de rever a história e 

situá-la em um contexto específico que lhe conferiu materialidade e movimento.     

É notório que a crise socioambiental ampliou-se com a intensificação das 

atividades econômicas e industriais, relevantemente, a partir do Pós-Segunda Guerra Mundial 

                                                           
16 Essa perspectiva sociológica tem como matriz o pensamento filosófico de Émile Durkheim (1858 – 1917). 

Para esse filósofo, cada instituição exerce uma função específica na sociedade e o seu mau funcionamento 

significa um desregramento da própria sociedade. Cada elemento de uma cultura ou instituição social tem uma 

função específica a desempenhar no sistema mais amplo da sociedade. Nesse sentido, a disfunção de uma 

instituição provocaria o mau funcionamento da sociedade como um todo.       
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(depois da metade da década de 1940), quando, nas economias avançadas, adotaram-se 

políticas voltadas para o desenvolvimento do setor produtivo, a exemplo dos Estados Unidos 

e de alguns países aliados da Europa (Inglaterra, Alemanha, França, Itália). Naquele período, 

o capitalismo entrava em um processo avançado de longa duração atingindo um auge sem 

precedentes – a chamada idade de ouro –, apresentando o mais rápido crescimento da história, 

nas décadas de 1950 e 1960 (ANDERSON, 1995). Nesse curso da história do século XX, 

grandes empresas de países centrais do capitalismo passaram a se instalar em países 

periféricos, condição que possibilitou desenvolver um volume cada vez maior de produtos 

para consumo em escala mundial.  

No geral, as mudanças no processo de reorganização da economia favoreceram por 

um grande período o desenvolvimento do processo produtivo ampliando, em escala mundial, 

a dimensão do industrialismo. As atividades industriais já não mais se restringiam aos países 

centrais do capitalismo como Estados Unidos, Japão e parte da Europa, mas estenderam pelo 

mundo, atuando, também, em países da periferia do capital.   

Ao longo de três décadas de intenso crescimento econômico, do período Pós-

Segunda Guerra, houve considerável aceleração dos mecanismos cumulativos, destruidores 

dos sistemas ecológicos, sob a consequência do modelo de produção e de consumo em curso 

na sociedade. Esse modelo de produção vem se estendendo de maneira ininterrupta (mesmo 

diante de algumas crises cíclicas
17

), sem tréguas, desde o período do auge da produção Pós-

Segunda Guerra até os dias atuais.  

Dupas (2006) analisa que, nos últimos cinquenta anos, as novas tecnologias e o 

desenvolvimento industrial decorrente alteraram muito mais profunda e rapidamente os tênues 

equilíbrios dos ecossistemas que sustentam a vida sobre a terra. O autor afirma ainda que:  

 

 

[...] nesse curtíssimo período – apenas cerca de um centésimo de 

milionésimo da idade da Terra – a quantidade de dióxido de carbono na 

atmosfera, que havia declinado lentamente na maior parte da história 

terrestre, começou a elevar-se com velocidade anormal. Além disso, o 

planeta foi se tornando um imenso emissor de ondas eletromagnéticas, 

produto das múltiplas transmissões de rádio, televisão, telefone celular e 

radar, cujas consequências exatas sobre o meio ambiente e a saúde humana 

ainda estão por ser determinadas (DUPAS, 2006 p. 224).   
 

                                                           
17

 Referem-se às crises econômicas das décadas de 1929 e 1970 e mais recentemente a crise de 2008, iniciada no 

centro do capitalismo (Estados Unidos) e estendida, de modo diferenciado, por todo o mundo.  
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Constata-se, então, que os problemas socioambientais se intensificaram, de modo 

mais expressivo, a partir da reconfiguração econômica e política do Pós-Segunda Guerra 

Mundial, principalmente, após a expansão do fenômeno do industrialismo mundial. Todavia, 

não se pode, jamais, dissociar as destruições do meio ambiente das agressões às condições de 

vida dos trabalhadores urbanos e rurais onde esse modelo se afirmou relação social de 

produção. 

Ainda que se reconheça a capacidade potencial do industrialismo em promover um 

intenso processo de desgaste nos sistemas ecológicos e nas condições de vida dos 

trabalhadores, com a intensificação da exploração da mais valia, não é possível atribuir, 

exclusivamente, a esse fator a causa substancial da crise socioambiental da atual sociedade 

contemporânea. Reforça-se a ideia de que tal crise vem acompanhando, de modo persistente, 

o desenvolvimento do modo de produção capitalista, desde o período do capitalismo mercantil 

até a sua fase atual.   

Conforme assinalam Chesnais e Serfati (2003), está em curso uma fase da história 

do capitalismo em que as consequências ambientais da acumulação no quadro da dominação 

mundial do capital financeiro tendem a se materializar sob formas extremamente graves e 

num ritmo de aceleração sem precedentes. Os autores ainda afirmam que os mecanismos que 

levaram a essa situação estavam presentes desde a origem do funcionamento do capitalismo. 

Nesse sentido, faremos um esforço em demonstrar que a crise socioambiental, decorre, em 

última instância, da dinâmica do próprio modo de produção capitalista e não de suas falhas ou 

de ações individualizadas dos sujeitos.  

O modo de produção capitalista e suas formas sociais de produção já iniciaram 

com uma guerra travada pelos capitalistas para arrancar o campesinato da terra, expropriando-

o para submeter à atividade agrícola inteira, exclusivamente, ao lucro, da qual, atualmente, 

vivem-se novos episódios hoje em dia (CHESNAIS e SERFATI, 2003). Isso ocorre porque a 

meta final e a mola propulsora do produtor capitalista constituem a produção de mais-valia. E, 

por sua vez:  

 
[...] o modo de produção capitalista não somente cria, pela fome de mais-

valia
18

 por parte do capitalista, a força propulsora para a ampliação 

incessante da reprodução; transforma praticamente essa ampliação em lei 

propulsora, em condição de existência dos capitalistas individuais 

(LUXEMBURG, 1985, p. 13).  

                                                           
18

 Para Marx, “a mais-valia constitui o capital adicional número I da compra da força de trabalho por uma parte 

do capital original, compra que se enquadra nas leis da troca de mercadorias e que, encarada juridicamente, 

pressupõe livre disposição por parte do trabalhador de suas próprias faculdades e, do lado do possuidor de 

dinheiro e das mercadorias, livre disposição sobre os valores que lhe pertencem” (MARX, 2013, p. 689).   
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Portanto, o que caracteriza a economia capitalista, mais do que qualquer outra 

forma de produção, é a sua capacidade de reprodução ampliada do capital.  

Comenta ainda Luxemburg (1985) que o capitalismo veio ao mundo e se 

desenvolveu, historicamente, em meio social não capitalista. Tal modo de produção se 

desenvolveu, inicialmente, nos países da Europa ocidental no meio feudal, condição que lhe 

deu sua forma primitiva. Nesse processo, o capital precisou lutar contra a economia natural, 

contra a economia mercantil e a concorrência do capital no cenário mundial, em luta pelas 

condições restantes de acumulação
19

.  

Atividades mercantis, vinculadas à expansão do capital, no período colonial, 

promoveram grandes desastres e desequilíbrios ambientais, tanto na África como na América 

Latina, e, de modo contundente, ocasionaram também a desestruturação de formações sociais 

e de modos de vida desses povos.  

Sobre esses episódios, bastam evocar os estragos causados pelo colonialismo às 

populações indígenas e ao meio ambiente na América Latina. O início da devastação das 

florestas na América Latina e de seus potenciais naturais se deu concomitante ao processo de 

dominação e aculturação dos povos indígenas, com adoção de meios cruéis, deslocando os 

povos indígenas de suas terras ou liquidando-os violentamente para, em seguida, implantar, 

nas terras conquistadas, processos de cultivos ou pastoreio que agrediram, progressivamente, 

o funcionamento dos ecossistemas.  

No Brasil, durante o período colonial, o interesse imediato do governo português 

se voltava para os lucros das atividades mercantis, cujo objetivo, exclusivamente, consistia em 

abastecer os mercados consumidores de gêneros tropicais e minerais. Nesse aspecto, 

primeiramente exploraram-se a cana de açúcar, o algodão, o tabaco, o ouro e o diamante para 

abastecer o comércio português. Com vistas a assegurar o controle da exploração, os 

colonizadores buscaram também garantir o controle sobre o povo que habitavam nas terras. 

Siering (2008, p. 73) considera que o modelo colonial no Brasil era “calcado no princípio da 

expansão continuada do território explorado, do estabelecimento de mecanismos de controle 

sobre a produção e a força de trabalho”. Prado Júnior (2004) atribui ao regime colonizador 

implantado no Brasil, assentado na produção e na propriedade monocultora, exportadora e 

escravocrata, as raízes dos problemas contemporâneos. 

                                                           
19

 A conversão de mais-valia em capital é o que se chama de acumulação capitalista (MARX, 2013, p. 685).    
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Chesnais e Serfati (2003) consideram que, desde as primeiras colonizações, a 

história econômica e social dos países do "Sul" subordinados ao imperialismo é aquela, 

concebida, de ondas sucessivas de expropriação dos camponeses em proveito de formas 

concentradas de exploração da terra por meio do desflorestamento, de plantações, da pecuária 

extensiva, etc., para alimentar a exportação dos países capitalistas centrais, ao custo da 

servidão, escravidão, etnocídio e até genocídio de povos indígenas. Nesse aspecto, a 

descoberta das terras na América pelos europeus foi decisiva para a consolidação da 

hegemonia europeia no mundo.  

Somam-se a esses custos a deteriorização das formas de vida dos povos nativos e a 

consequente exploração dos recursos naturais por quase toda a parte. Dados oficiais mostram 

a ocorrência desses processos que a cerca de quinhentos anos, notadamente, a partir da 

chegada dos portugueses no Brasil, se iniciou com a conquista e dominação das comunidades 

indígenas locais, assim como a destruição dos meios de sua subsistência. Quando os 

colonizadores portugueses, por exemplo, chegaram ao Brasil, havia cerca de dois milhões de 

índios, atualmente, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), revelada pelo Censo Demográfico 2010, existem em torno de 896 mil índios, 

distribuídos em zonas rurais e urbanas. Junto ao extermínio desses povos, foram destruídos 

também os seus sistemas de saberes e os seus meios de subsistência. De acordo com a 

Fundação Nacional do Índio (Funai), desde 1500 até a década de 1970 a população indígena 

brasileira decresceu acentuadamente e muitos povos foram extintos (FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO INDIO, 2014). Heck, Loebens e Carvalho (2005) consideram que a 

perspectiva histórica dos povos da Amazônia foi interrompida, de forma brusca e violenta, em 

função do projeto colonial que, valendo-se da guerra, da escravidão, da ideologia religiosa e 

das doenças, provocou, nessa terra, uma das maiores catástrofes demográficas da história da 

humanidade, além de um etnocídio sem precedentes.  

Além da destruição de modos de vida, teve início a destruição de diversidades 

culturais e a criação de uniformidades, que “envolvem simultaneamente a destruição da 

estabilidade e a criação da vulnerabilidade” (SHIVA 2003, p. 66).   

No caso do Brasil, a colonização portuguesa foi uma das mais cruéis e 

espoliativas da história. O extermínio de grandes comunidades indígenas foi resultado do 

conflito de interesses, e de modo particular, entre as duas culturas, a indígena e a 

colonizadora, decorrendo no massacre de uma delas. Sobre a colonização das terras indígenas, 

especificamente, na América Latina, Pac (2000, p. 386) afirma que os índios “foram vítimas 

do maior genocídio da história da humanidade. Para satisfazer a avareza de riqueza dos 
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europeus, os povos indígenas das Américas foram exterminados no Caribe, no México, na 

América do Sul, no Brasil e na América do Norte pelos espanhóis, portugueses e anglo-

saxões”. 

Caso semelhante ao extermínio dos povos indígenas brasileiros ocorreu no século 

XVI, com o Império Inca, povo de formação pré-colombiana, conquistado pelos espanhóis. 

Os colonizadores consideraram necessário destruir os meios de subsistência (o sistema de 

agricultura) desses povos, para que a conquista espanhola obtivesse êxito. Tal ação, 

combinada aos violentos conflitos entre os conquistadores espanhóis e o povo Inca, promoveu 

a dizimação total dos povos que viviam na região da Cordilheira dos Andes. Esse processo 

promoveu grande catástrofe ecológica e social, cujo resultado não teve precedentes na 

formação social desses povos. Nesse aspecto, o capitalismo mercantil foi, consideravelmente, 

perverso, tanto no saque dos recursos naturais existentes, que eram levados para o mercado 

europeu, quanto na destruição dos povos indígenas que habitavam em vários países tropicais, 

como Perú, Bolívia, Chile, Equador, Colômbia e Argentina. De modo decisivo, em sua fase 

mercantil, o capitalismo influenciou a destruição das civilizações pré-colombianas que viviam 

em países tropicais, iniciando, também, a espoliação dos recursos existentes nessas regiões, 

cujo objetivo consistia em atender os interesses do mercado europeu. Assim, “os 

conquistadores podiam obter lucros consideráveis para as metrópoles por meio do comércio 

de seus produtos, graças à abundância dos recursos naturais e à superexploração do trabalho 

dos indígenas” (LEFF, 2000, p. 25). 

Tal processo, cujo resultado repercutiu, diretamente, nas condições ecológicas e 

sociais da região, não teve como preocupação imediata destruir os sistemas ecológicos, bem 

como o povo que as terras habitavam, mas propiciar, por meio das atividades mercantis, 

oriundas da exploração dos recursos naturais, o desenvolvimento do comércio e do lucro dos 

Estados colonizadores. Vale ressaltar que o resultado da política colonialista, nessas regiões, 

foi avassalador, na medida em que não é possível calcular os milhões de mortes resultantes da 

ação de países europeus e dos Estados Unidos, num processo colonizador que contou com 

escravaturas, repressões impiedosas, torturas, expropriações, roubo das terras e dos recursos 

naturais pelas grandes companhias ocidentais, americanas ou transnacionais (Maurice Cury, 

2000). Nesse processo, a exploração da força de trabalho dos povos indígenas combinada à 

exploração dos recursos naturais favoreceu, em grande medida, a expansão do capital.  

Portanto, desde a sua fase mercantil e colonialista, o capitalismo tem sido 

determinante na configuração de um quadro conjuntural no qual a degradação das condições 

socioambientais é uma de suas consequências mais essenciais.  
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Analisam Marx e Engels, no Manifesto Comunista de 1848, que pela exploração 

do mercado mundial, a classe capitalista imprimiu um caráter cosmopolita à produção e ao 

consumo em todos os países. Devido ao rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de 

produção e ao constante progresso dos meios de comunicação, a classe capitalista arrastou 

para os modelos de civilização em curso as nações mais bárbaras.  

Nesse percurso histórico, por meio das classes capitalistas, o campo subordinou-se 

à cidade; desenvolveram-se grandes centros urbanos; aumentou, prodigiosamente, a 

população das cidades em relação à do campo e, com isso, o capitalismo arrancou parte da 

população do campo para as cidades. A esse modelo de produção associava-se, ainda, a 

exploração abusiva do trabalho de mulheres e crianças
20

e a brutalidade do trabalho excessivo 

ou noturno como métodos de baratear a força de trabalho na produção capitalista.   

Em conformidade com os interesses da burguesia em ascensão no período de 

afirmação da modernidade, a necessidade de transformar a natureza e de desenvolver a 

ciência e a técnica visando atender as forças produtivas tornou-se cada vez mais valiosa. O 

atendimento a essa necessidade tornou-se indispensável para o funcionamento do modo de 

produção capitalista.  

A Revolução Industrial, assentada na técnica e na ciência, consolidada a partir do 

século XVIII, demarcou, nesse aspecto, um fator decisivo. O domínio do homem sobre o 

conhecimento e, em consequência, o domínio da natureza, por intermédio dos meios de 

produção, da ciência e da técnica, transforma-se num ponto central para os determinantes do 

projeto de sociedade capitalista em curso. A compreensão desse desenvolvimento, que 

correspondia a interesses de classes (burguesas em ascensão) podia ser encontrado “numa 

consciência da práxis produtiva em Francis Bacon, em Descartes, nos enciclopedistas e nos 

economistas ingleses” (SÁNCHEZ-VÁZQUEZ, 2007, p. 47). 

  Essa trajetória do capitalismo, desde sua fase primitiva, continuou tomando, 

como base de sustentação, a produção de mais-valia e sua capacidade de reprodução 

ampliada, da qual necessitou, inevitavelmente, explorar os recursos existentes na natureza.  

Assim, o comércio internacional cresceu e o meio ambiente foi submetido à lógica de 

mercado. A luta incessante pela produção de mais-valia, característica fundamental do 

mercado capitalista, se coloca acima dos limites da natureza, sob os fluxos da matéria e da 

energia existentes no planeta.  

                                                           
20

 Relata Marx (2011) em O Capital, livro I, volume I, que havia emprego de menores a partir dos dez anos nas 

minas e que o trabalho, juntamente com o percurso de ir até a mina e voltar para casa, durava em regra 14 ou 15 

horas, excepcionalmente mais, das 3, 4 ou 5 da manhã até as 5 e 6 da tarde (MARX, 2011, p. 561). A exploração 

do trabalho de crianças ainda é uma realidade no capitalismo atualmente.   
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É importante, ainda, registrar o quanto é difícil imaginar o funcionamento desse 

modelo de desenvolvimento econômico sem as guerras que lhe são imputáveis, até porque, 

historicamente, essa tem sido a lógica da economia capitalista ao longo dos séculos de sua 

existência. A lógica de guerras faz sentido pela necessidade de conquista de poderes e dos 

mercados existentes. Relata Chomsky (2010) que, no fim da Segunda Guerra Mundial, os 

Estados Unidos detinham a metade da riqueza mundial e uma posição de poder sem 

precedentes na história. Em nome do capitalismo, os grandes arquitetos dessa ordem trataram 

de usar tal poder para criar, mundialmente, um sistema que propiciasse os seus interesses.     

A economia capitalista seguiu essa orientação desde a sua fase primitiva, passando 

pelo século da Revolução Industrial, pelo período Pós-Segunda Guerra Mundial e pela era do 

capital financeiro mundializado. No período Pós-Segunda Guerra Mundial, o Estado 

capitalista
21

 assume o papel de planejamento do desenvolvimento econômico e, para isso, 

criou instituições governamentais específicas destinadas ao fomento dessa finalidade. É nesse 

contexto que se ergue a estrutura das instituições financeiras multilaterais, com o objetivo de, 

dentre outros, promover a superação das crises e instabilidades econômicas do mundo 

capitalista.    

Assim, diante desse quadro, diversos países uniram-se para planejar e resolver o 

problema da instabilidade da economia mundial e ajustar medidas para promoção do 

crescimento econômico. Foi assim que, em 1944, instaurou-se o Acordo de Bretton Woods 

ocorrido no estado de New Hampshire, Estados Unidos, tratando da formatação das mais 

importantes instituições financeiras multilaterais, organismos econômico-financeiros ligados 

às Nações Unidas no final da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, foram criados o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), também conhecido como Banco Mundial. Quanto ao Banco 

Mundial, seu objetivo consistia em auxiliar no processo de reconstrução dos países signatários 

do acordo e que tinham sido atingidos e destruídos pela Segunda Guerra Mundial. O FMI 

tinha, como objetivo, primordial, presidir e organizar um regime internacional de câmbio 

fixo
22

. 

Desdobrava-se, pois, a passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo 

monopolista; a formação de diversas empresas monopolistas multinacionais e a integração do 

                                                           
21

 Perspectiva de Estado abordada no capítulo III. 
22

 Na ciência econômica, câmbio fixo é um instrumento da política econômica que consiste na fixação da taxa de 

câmbio, isto é, o governo define a cotação da moeda local em relação a uma moeda de referência, que 

geralmente é uma referência mundial (por exemplo, o dólar). 
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capital industrial com o capital financeiro; os ideais de livre concorrência deram lugar ao 

capitalismo monopolista; a participação do Estado como agente patrocinador das economias 

nacionais; a organização das empresas sob a égide do regime taylorista/fordista de produção, 

proporcionando grandes vantagens competitivas aos países e organizações que os adotaram 

como modelo de processo produtivo na época.  

A partir da metade do século XX, grandes empresas de países desenvolvidos 

instalaram-se em países, considerados periféricos, possibilitando, assim desenvolver um 

elenco cada vez maior de produtos para o consumo mundial. No geral, essas mudanças, 

ocorridas no processo de reorganização da economia, favoreceram por um longo período de 

desenvolvimento do processo produtivo ampliando a dimensão do industrialismo em escala 

mundial.  

Constata-se, pois, que os impactos ambientais e sociais globais se aprofundaram, 

ainda mais, com a expansão industrial nas décadas de 1950 e 1960 com o incremento da 

exploração e do uso do petróleo e das indústrias químicas. O uso de produtos delas 

decorrentes produziu a contaminação no meio ambiente pelo acúmulo de lixo urbano, de 

resíduos industriais e da poluição atmosférica. As agressões mais rápidas ao meio foram 

observadas na degradação dos recursos naturais não renováveis, devido ao acúmulo de dejetos 

e resíduos em lugares de grande concentração urbana e em parques industriais. Por isso, a 

sinalização de uma crise socioambiental tornou-se, precisamente, mais evidente a partir desse 

período, num momento conjuntural que exteriorizou sinais perceptíveis e generalizados com 

novas características e amplas proporções.   

As atividades humanas, principalmente aquelas desenvolvidas nas indústrias que 

utilizam combustíveis fósseis como, por exemplo, carvão, petróleo e gás natural, para a 

produção de energia, como também o escape da queima de combustíveis dos automóveis 

constituem a causa essencial da poluição do ar e, em decorrência, do aquecimento climático 

global. As emissões mundiais de combustíveis fósseis, relativas ao fluxo de energia, incluídas 

nos setores de transportes e industriais, são grandes potenciais responsáveis pela poluição 

atmosférica urbana, mas também, consideradas responsáveis por doenças e mortes anuais no 

mundo. Os efeitos negativos produzidos pelas atividades industriais e de transportes, 

resultantes do intenso processo de desenvolvimento do capitalismo são alarmantes. A 

trajetória do capitalismo, acompanhada de seu potencial destrutivo, a colocou numa posição 

negativa com relação à natureza. Nesse processo, o capitalismo é identificado como um 

modelo econômico decisivo para a degradação socioambiental  
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Tomando, como referência, as teses defendidas por Goldblatt (1996) e Waldmam 

(1997), Loureiro (2002b), aponta algumas causas estruturais da degradação ambiental 

resultantes do modo de produção capitalista. Nesse aspecto, o autor destaca: a) expansão e 

manutenção da demanda, o que implica um consumo elevado, em termos de media per capita 

e, em decorrência, uma enorme pressão sobre a natureza; b) livre mercado e propriedade 

privada, que respaldam a cultura da sobre-exploração dos recursos naturais e humanos, com 

abundância material e mercantilização da vida em todas as suas formas de manifestação; c) 

cultura do consumo, visto que o mercado, para se manter em movimento, gerar lucros 

crescentes e reaquecer a economia, necessita do aumento da produção e do consumo; d) 

marginalização de vultosas parcelas da população do sistema produtivo e da vida social, 

resultando na alienação e na defesa da sobrevivência a “qualquer custo”.  

Sobre as relações sociais capitalistas, Foladori (2001) argumenta que elas:  

 

[...] geram tendências de comportamento com o meio ambiente que lhes são 

particulares. Um olhar superficial pode não ver esta especificidade devido ao 

resultado geral da poluição e depredação abranger todas as sociedades 

humanas, independentemente de sua especificidade histórica. Mas diferem 

tanto na causa quanto na forma, amplitude e ritmo com que se apresentam. A 

produção capitalista implica tendência exclusiva. A tendência exclusiva mais 

geral é a produção ilimitada. O crescimento ilimitado da sua produção seria a 

causa de uma poluição e depredação também ilimitadas e segundo alguns 

autores de uma sobrecapacidade de carga do Planeta. [...] A tendência à 

produção ilimitada é o resultado direto e necessário de uma organização 

econômica que gira em torno da produção de lucro e não da satisfação das 

necessidades. Por isso, é impossível entender a crise ambiental sem partir da 

compreensão da dinâmica econômica da sociedade capitalista 

(FOLADORI, 2001, p. 124). 

 

As formas de exploração, de destruição e de devastação da natureza, tal como vem 

ocorrendo desde a formação da sociedade moderna, é uma tendência característica de um 

modelo de produção que imprime uma lógica de relação sociedade e natureza e não de uma 

condição inata dos seres humanos. Conforme identifica Guimarães (2006), ao afirmar que a 

intervenção antrópica que degrada o meio não é uma condição inata dos seres humanos, mas o 

resultado das relações sociais constituídas e constituintes de um modo de produção, promotor 

de um modelo de desenvolvimento, que imprime uma forma de relação entre sociedade e 

natureza.  
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Embora os impactos ambientais também possam ser causados por fenômenos de 

ordem natural, é importante se atentar para o fato de que as condições em que se encontra o 

meio ambiente, não são conseqüências, exclusivas, de fatores naturais, mas parte da história 

de um modelo de desenvolvimento social e econômico que visa, acima de tudo, o lucro, que 

para isso, segue a lógica da produção ilimitada, explorando os recursos naturais limitados sem 

levar em consideração o tempo requerido para a própria recomposição da natureza. Como a 

tendência mais geral do capitalismo é a produção de excedentes, esse modelo contradiz os 

processos naturais que possibilitam a dinâmica da vida humana, animal, vegetal, entre outras.  

Esses aspectos reforçam a tese de que a acumulação capitalista foi, desde o 

capitalismo mercantil, a causa fundamental da transformação das práticas de uso dos recursos 

nos trópicos e tem continuado, na atual fase de expansão capitalista, a condição estruturante 

da crise socioambiental contemporânea.  

Nesse processo, o modo de produção capitalista tem demonstrado um grande 

potencial de renovação, tem confirmado essa capacidade desde que a ciência e a técnica se 

tornaram seus imperativos mais elementares.  

Há em curso um processo de colonização ideológica e tecnológica, impulsionado 

pela mundialização da economia capitalista. Tal processo induz formas, ecologicamente, 

irracionais de exploração e utilização dos recursos naturais. Nesse contexto, paradoxal, 

compreende-se que a crise socioambiental é resultante da dinâmica do modo de produção 

capitalista, mas não de suas falhas ou fracassos no seu percurso histórico.  

Como salientou Marx (1996, p. 300), o “modo de produção da vida material 

condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral”. Portanto, a genealogia da 

crise socioambiental apresentada na análise tem como causa principal, mas não exclusiva, as 

ações que decorrem do modo de produção capitalista e não os processos naturais, 

simplesmente, conforme entendem determinados autores ao afirmarem que a crise decorre de 

posturas individuais ou das falhas do industrialismo.  

 

 

 2.3 Dimensões da globalização: as contradições sociais e ambientais 

 

 

Considera-se importante iniciar problematizando o que, convencionalmente, vem 

sendo chamada de globalização. Em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, em 
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1997, o economista estadunidense, John Kenneth Galbraith
23

, fez o seguinte comentário: 

“globalização é um termo que eu não uso. Não é um conceito sério. Nós, os americanos, o 

inventamos para dissimular nossa política de entrada econômica nos outros países. E para 

tornar respeitáveis os movimentos especulativos de capital, que sempre são causas de graves 

problemas” (GALBRAITH, 1997, p. 2). Em síntese, pode-se dizer que a expressão 

globalização é bem mais apropriada que americanização.  

Com efeito, a expressão globalização vem cumprindo, categoricamente, aquilo 

que, desde o início, se propôs a cumprir. Difundir, mundialmente, uma ideia em torno de 

interdependência social, cultural, econômica, cooperação internacional, quebra das fronteiras 

entre Estados/nação e tudo mais que se possa apresentar como seu sentido stricto senso. De 

todo modo, a crença na ideia de globalização como processo que promoveria a superação das 

fronteiras e das barreiras existentes entre as esferas locais e nacionais consolidou-se 

ideologicamente. Contudo, essa expressão (globalização) deve ser compreendida e explicada 

a partir de suas contradições imanentes. Ou seja, deve ser analisada e explicada a partir de um 

contexto em que ela se situe como parte de uma totalidade social e histórica em movimento. 

É, portanto, na última metade do século XX e no âmago de suas contradições, que a expressão 

globalização se afirma como conceito que traduz uma nova fase da história humana.      

O historiador Eric Hobsbawm caracterizou o século XX como a era
24

 mais 

extraordinária da história da humanidade. Segundo o autor, essa era combinou “catástrofes 

humanas de dimensões inéditas, conquistas materiais substanciais e um aumento sem 

precedentes da nossa capacidade de transformar e talvez destruir o planeta – e até de penetrar 

no espaço exterior” (HOBSBAWM, 2007, p. 9). Dessa forma, acontecimentos marcantes do 

último século produziram uma “nova era” decorrente de uma antiga.  

Paradoxalmente, o século XX representa o período da história humana quando as 

maiores conquistas da ciência e da tecnologia se converteram na satisfação de interesses de 

uma pequena parcela privilegiada da sociedade, enquanto a maior parte sobrevive à margem 

de direitos. Quanto ao século XXI, esse foi recebido pela sociedade concomitante às 

realidades violentas que ela teve que presenciar. Realidades ocorridas não muito diferentes 

dos desdobramentos sócio-históricos e políticos desencadeados no breve século XX. O novo 

milênio se edifica em um período histórico marcado por conflitos mundiais e pela 
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John Kenneth Galbraith (1908-2006) um economista, filósofo e escritor canadense radicado nos Estados 

Unidos. Entre suas obras publicadas destaca-se O pensamento econômico em perspectiva. Foi professor de 

economia na Universidade de Harvard e quanto a sua participação na política nos Estados Unidos chegou a ser 

assessor econômico do presidente John Kennedy.  
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 Sobre esse período, ver Hobsbawm (2001).  



62 
  

  

intensificação de contradições sociais que se revelam, principalmente, nas dimensões 

econômicas. Aprofunda-se o abismo entre o centro e periferia do capital, Norte e Sul, ricos e 

pobres, capital e trabalho resultante da concentração de poder dos países capitalistas centrais, 

dentre os quais, os Estados Unidos exercem o poder central. A liberdade de mercado e a 

concentração de riqueza por grupos economicamente dominantes em escala mundial são 

atributos desses novos tempos. A virada do século XXI explicita, de modo contundente a 

lógica perversa e destrutiva do capitalismo, enquanto esse modelo acirra, cada vez mais, as 

contradições a ele inerentes em dimensão e forma qualitativamente peculiar.  

Do ponto de vista econômico, a sociedade permanece, predominantemente, sujeita 

às regras impostas pelo Consenso de Washington
25

 e pelo modelo político e econômico norte-

americano que se constituiu e se estabeleceu como Estado hegemônico, expressando, assim, 

todos os dispositivos possíveis de seu alcance: imperialismo, terrorismo de Estado, políticas 

belicistas, tecnológicas, econômicas, culturais e ideológicas.  

O novo século se iniciou e, nele, se esboça um processo com características 

multifacéticas, flexíveis, inovadoras e em constante movimento. Esse processo é marcado 

simbólica e materialmente pelo advento das novas invenções tecnológicas – mesmo que 

preservando predominantemente, no campo da ciência, os fundamentos da ciência clássica 

moderna - por novos modos de interações sociais intermediados pela tecnologia, por uma 

economia cada vez mais financeirizada e por um movimento tendencioso à homogeneização 

da cultura dominante, constituindo-se como uma “nova” configuração mundial no âmbito da 

sociedade contemporânea.  

Alguns autores de diferentes matrizes de pensamento teórico e sob diversos 

ângulos de análise atribuem a essa “nova” configuração mundial o termo globalização. 

Quanto a esse termo, existe no campo acadêmico um vasto repertório teórico com 

interpretações e entendimentos diversos. Nesse sentido, elencam-se alguns postulados que 

têm sido situados no debate teórico sobre o tema, a iniciar pela posição de Santos (2002b), 

que considera a globalização um processo pelo qual determinada condição ou entidade local 

estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar 

como local outra condição social ou entidade rival. Essa perspectiva de Santos se remete à 
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 Designa o conjunto de medidas formuladas por instituições multilaterais, tais como o Fundo Monetário 

Internacional - FMI; Banco Mundial – BM; Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o governo dos 

Estados Unidos no ano de 1989, em Washington, EUA. Nas formulações desse consenso, os países que 
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economias às regras estabelecidas no consenso, assim definidas: disciplina fiscal; redução dos gastos públicos; 

reforma tributária; juros de mercado; câmbio de mercado; abertura comercial; investimento estrangeiro direto, 

com eliminação de restrições; privatização de estatais; desregulamentação (flexibilização das leis econômicas e 

trabalhistas); direito à propriedade intelectual.  
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ampliação e ao alcance do poder de um Estado sobre outro.  

A globalização também está associada ao processo de mundialização do capital 

(CHESNAIS, 1996; ALVES, 2004). Assim, a partir da própria mundialização do capital, em 

meados dos anos 1970 do século XX tomou fôlego a ideologia da globalização, processo que, 

nas décadas seguintes (1980, 1990 e 2000), tenderia a se disseminar, veementemente, pelo 

mundo capitalista. A ideologia posta em curso, à época, representava os interesses das 

corporações e conglomerados transnacionais, bem como dos vultosos fundos de investimentos 

privados, setores sedentos pela avareza de uma valorização exacerbada (ALVES, 2004).  

Atribuindo a ideia de que o mundo entrou na era do globalismo e que isso 

constitui uma realidade problemática, fato que permite movimentos de integração e 

fragmentação, Ianni (1999, p. 11) assinala que “a globalização do mundo expressa um novo 

ciclo de expansão do capitalismo, como modo de produção e processo civilizatório de alcance 

mundial”. Afirma, ainda, que “um dos signos principais da história da globalização do 

capitalismo, é o desenvolvimento do capital em geral, transcendendo mercados e fronteiras, 

regimes políticos e projetos nacionais, regionalismos e geopolíticas, culturas e civilizações” 

(ibidem, p. 17).  Nesse nível, o autor concebe que a sociedade global se constitui em um 

universo de coisas, produtos móveis e fugazes, que atravessam espaços e fronteiras, línguas e 

dialetos, culturas e civilizações.  

O cenário em que a globalização se materializa também está associado à 

conjuntura das políticas neoliberais: ajuste estrutural e "reformas" dos Estados, que se arrolam 

de acordo com o “Consenso de Washington”. Essa perspectiva, que incorpora as dimensões 

da política e da economia, associada às suas consequências danosas tanto sociais quanto 

ambientais, também constitui parte da análise de outros autores. A observação feita por Capra 

(2002) traduz bem esse entendimento, quando afirma que: 

 

à medida que entramos neste novo século, vai ficando cada vez mais 

evidente que o neoliberalismo “acordo de Washington” e as políticas e 

regras econômicas estabelecidas pelo grupo dos sete e suas instituições 

financeiras - o Banco Mundial, o FMI e a OMC – estão desencaminhados. 

[...] a “nova economia” está gerando um sem número de consequências 

danosas e relacionados entre si – um aumento da desigualdade social, um 

colapso da democracia, uma deterioração mais rápida e extensa do meio 

ambiente natural e uma pobreza e alienação cada vez maiores. O novo 

capitalismo global criou também uma economia criminosa de amplitude 

internacional que afeta profundamente a economia e a política nacional e 

internacional dos diversos países. O mesmo capitalismo põe em risco e 

destrói inúmeras comunidades locais pelo mundo inteiro; e no exercício de 

uma biotecnologia mal pensada, violou o caráter sagrado da vida e procurou 
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transformar a diversidade em monocultura, a ecologia em engenharia e a 

própria vida em mercadoria (CAPRA, 2002, p. 197). 

 

Identifica-se que, na visão desse autor, a globalização está associada também ao 

neoliberalismo, as instituições financeiras multilaterais, ao modelo de capital intervencionista 

e ao caráter predatório.  

Ainda sobre a globalização, Mészaros (2011) a entende como uma estratégia de 

poder socioeconômico entre os países capitalistas centrais e periféricos, que agrava e acelera 

também a exploração nos países centrais. Nesse sentido, o autor afirma que 

 

a estratégia fortemente idealizada de “globalização” – que não passa de mais 

um nome para o reforço reiterado das relações iníquas de poder 

socioeconômico entre os países avançados e os subdesenvolvidos, ou 

“terceiro mundo” do sistema global do capital – agrava o problema do 

desemprego também nos países “metropolitanos” ou “centrais”, acelerando a 

mencionada tendência a uniformização do índice diferencial da exploração 

(MÉSZAROS, 2011, p. 224).  

 

Alves (2004) argumenta que, desde o início, a globalização, compreendida como 

mundialização do capital em suas múltiplas determinações (capital produtivo, capital 

comercial e, principalmente, capital financeiro), tendeu a explicar-se como um processo 

sócio-histórico complexo, permeado de contradições e significações, de promessas e de 

ameaças.    

Ampliando a revisão de alguns estudos sobre a globalização, é possível perceber 

que se está diante de um fenômeno multifacetado por dimensões econômicas, sociais, 

políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas, mundialmente, e que a sua 

hegemonização, mais notadamente, a partir da década de 1980, evidencia o aprofundamento 

das contradições nas relações e no exercício de poder.  

Enquanto ideologia da sociedade capitalista, o conceito de globalização se erigiu 

imbuído de ideologias, principalmente das ideias de progresso como um processo linear da 

história em que os avanços humanos indefinidamente enxergam uma direção tecnicamente 

desejável e alcançável. Assim, possibilitado pela expansão econômica mundial, o progresso - 

processo entendido como a passagem de um mundo situado tecnicamente num estágio inferior 

para um mundo superior - viria para beneficiar todas as nações e todos os povos do mundo. 

Ao contrário do que anunciam como pressuposto, a globalização é um processo multifacetado 

e carregado de contradições, que promove, em si mesma, a globalização da miséria e da 

pobreza, da exploração da natureza e dos homens, cujos benefícios e malefícios são 
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distribuídos de modo desigual.  

Nesse processo, se amplia, também, a globalização dos poderes dos Estados 

europeus e o norte-americano sobre os poderes dos Estados periféricos. Como diz Porto-

Gonçalves (2013), a globalização se reveste de uma tríade, modernidade – colonialidade – 

racionalidade. Traz, na sua essência, a promessa de progresso ilimitado, mesma ideia que tem 

mantido a fé e as esperanças de várias gerações, desde o começo da era industrial. Por esse 

pressuposto, com o progresso industrial, assentado na primazia da ciência e da técnica, os 

problemas dos seres humanos seriam solucionados e esses alcançariam a felicidade desejada. 

A “felicidade” se constitui no pensamento de Baudrillard (2008, p. 49), “a referência absoluta 

da sociedade de consumo, revelando-se como o equivalente autêntico da salvação”. 

Observa-se, pois, que esse processo, em vez de satisfazer, qualitativamente, as 

necessidades humanas e promover o bem-viver, cria nas pessoas desejos artificiais que se 

materializam em diversas formas de culto ao consumismo exacerbado. Percebe-se que grande 

parte dos produtos, decorrentes da modernização tecnológica acumulou muito mais valor 

simbólico, estético ou social do que representa sua utilidade funcional, objetiva. Na verdade, 

constituem-se como signos, simulacros produzidos, principalmente, pela indústria eletrônica, 

informática e de telecomunicações que habitam o imaginário social em quase todo o mundo.  

Não há como negar ou deixar de reconhecer que são notórios os avanços da 

inovação tecnológica, baseada na microeletrônica, processo que impulsionou, em termos 

materiais, a “globalização” contraditória e tecnológica a que se assiste nas últimas décadas, e 

que dão base material a “sociedade informacional”, (CASTELLS, 1997). Como exemplo 

desses avanços, pode-se citar o advento da computação e da internet em escala mundial.  

De fato, os avanços substanciais no desenvolvimento das tecnologias da 

comunicação e da informação e também na diversidade de formas de transportes e nos 

sistemas de telecomunicações, derivados da tecnologização da sociedade capitalista, tornaram 

possíveis em termos operacionais a automatização de atividades cotidianas, a flexibilização 

dos métodos de produção, viabilizando-se, assim, tecnicamente as condições essenciais para a 

ampliação do capital. Dessa maneira, o desenvolvimento do modo de produção capitalista, de 

forma endógena e exógena, toma um novo impulso com fundamento na tecnologia, na 

renovação e na criação de novos produtos, na remodelação da divisão internacional do 

trabalho e na expansão dos mercados em âmbito mundial.  

Contraditoriamente, os “avanços” advindos da globalização coexistem com a 

concentração de poderes econômicos e políticos concentrados em uma ínfima parcela de 

países, indivíduos e grandes corporações transnacionais, os quais, estrategicamente, 
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organizados, constituem os agentes sociais específicos que intensificam a globalização 

corporativa. Desse modo, esse processo divide, em termos políticos, econômicos e culturais, 

os globalizadores dos globalizados, os colonizadores dos colonizados, bem como os 

ocidentais dos ocidentalizados.  

Alguns autores entendem que a globalização é, de fato, um processo contraditório, 

permeado de fases perversas. É o que caracteriza Machado (1998), ao referir-se a esse 

processo.  

 

Embora não tenha o alcance geralmente presumido, e não seja uma novidade 

histórica, a integração de parte da economia mundial inegavelmente avança. 

Mas regiões 'inteiras do mundo, e parcelas significativas até mesmo dos 

países ricos, ficam fora disto e, como começa a ser amp1amente 

reconhecido, aumenta a exclusão de regiões inteiras do mundo e de setores 

dentro de todos os países. [...]. A extrema desigualdade e concentração no 

processo de internacionalização, aliás, decorre da própria natureza do que 

vem sendo chamado de globalização (MACHADO, 1998, p. 11).  

 

Pode-se afirmar que, nesse processo contraditório, a mesma tecnologia
26

 utilizada 

para o funcionamento dos satélites na orbita terrestre que, com suas extraordinárias 

possibilidades permite fotografar a beleza da Terra, pode também teleguiar os mísseis e 

direcioná-los para bombardear dezenas de cidades ao mesmo tempo. As astúcias científicas 

criadas para alimentar os sonhos de grandes aventuras espaciais são as mesmas que, em plano 

terreno, permitem extrair desordenadamente do ar, do solo, e das águas o seu poder de manter 

a vida sobre a Terra em todas as suas dimensões.   

Na mesma esfera contraditória em que a globalização se edifica, a política 

econômica hegemônica, no mundo atual, admite que os gastos militares continuem igualando-

se ou ultrapassando os gastos em educação e em saúde pública para as populações. Os 

investimentos nas pesquisas científicas, em áreas estratégicas do capital, vêm permitindo que 

o conhecimento científico se amplie e se modernize cada vez mais, a ponto de atravessar 

fronteiras do conhecimento, antes desconhecidas, nos campos da física quântica, 

nanotecnologia, robótica, medicina, biotecnologia, engenharia genética, telecomunicações, 

entre outros setores importantes. No entanto, por esses conhecimentos estarem, 

predominantemente, presos à lógica do capital, os cientistas não se voltam para resolver 

problemas tão elementares como a fome, que ainda continua sendo disseminada 

mundialmente. Na lógica capitalista, não há como ser diferente, “a ciência e a tecnologia só 
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 A Guerra do Golfo (conflito que envolveu uma coalizão de países ocidentais liderados pelos Estados Unidos 

contra o Iraque no ano de 1991) inaugurou, em termos práticos, a tecnologia de mísseis teleguiados e a cobertura 

jornalística ao vivo da guerra.   
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poderão ser utilizadas a serviço do desenvolvimento produtivo se contribuir diretamente para 

a expansão do capital e ajudarem a empurrar para mais longe os antagonismos internos do 

sistema” (MÉSZARÓS, 2011b, p. 254). Nesse contexto, a necessidade de transformar a 

natureza, ou seja, de desenvolver as forças produtivas - fundamentais para o modo de 

produção capitalista - assim como a ciência e a técnica, tornou-se cada vez mais presente.  

Sob esse prisma, as contradições que aparecem na configuração da globalização 

são inerentes a essa fase de expansão do capital e se materializam mais visivelmente nos 

países pobres. No entanto, existe potencial para que se estenda a outros, conforme 

compreende Mészáros:  

 

As prioridades adotadas no interesse da expansão e da acumulação do capital 

são fatalmente distorcidas contra os condenados à fome à desnutrição, 

principalmente no “Terceiro Mundo”. O que não significa que o resto do 

mundo nada tenha a temer com relação a isso no futuro (Ibidem. p. 255).   

 

As contradições da globalização se revelam tão nitidamente que mesmo os 

organismos internacionais mais organicamente vinculados ao conservadorismo ainda apontam 

em muitos de seus relatórios aspectos da exclusão social. Assim, pode-se mencionar o fato de 

que, em várias partes do mundo, notadamente no continente africano, crianças sofrem e 

morrem vítimas da desnutrição, seja pela falta de água potável, seja por falta de estruturas 

sanitárias ou pela impossibilidade de se alimentarem adequadamente, embora os relatórios 

desses organismos não considerem esse quadro sintomático decorrência da dinâmica do modo 

de produção capitalista. É o caso do Relatório do WorldWatch Institute (2003), ao mencionar 

que “Cinco mil e quinhentas crianças morriam diariamente de doenças causadas por poluição 

de água, ar ou alimentos naquela época”. Admite, ainda, que milhares de crianças trabalham 

em todo o mundo em residências, ruas ou até mesmo em fábricas como meio de manutenção 

das condições de suas vidas. Segundo o relatório Situação Mundial da Infância 2012 do 

Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef, estima-se “que em 2008,  em todas as 

partes do mundo, 215 milhões de meninos e  meninas entre 5 e 17 anos de idade estiveram 

envolvidos  em trabalho infantil – 115 milhões dessas crianças exerciam atividades que 

ofereciam risco” (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2012, p. 32 ). 

Portanto, as contradições se revelam no plano do trabalho e nas condições de vida da 

população de modo mais nítido na periferia do capital, mas se revelam, também, no âmbito 

dos países centrais do capitalismo.  
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Mike Davis (2006), em seu livro planeta favela, apresenta dados estimados em 

que 6% da população urbana dos países desenvolvidos residem em favelas, enquanto, nos 

países subdesenvolvidos, essas condições constituem espantosos 78,2 % dos habitantes 

urbanos. Conforme o autor, esses números correspondem a, pelo menos, um terço da 

população urbana global.  

Conforme afirma Alves (2004, p. 33), “na verdade, o capital, em seu processo de 

expansividade global irrefreável e incontrolável, aparece, mais do que nunca, sob o 

capitalismo global do século XXI, como uma totalidade concreta em movimento sistêmico, 

permeada de contradições dilacerantes”.  

Na mesma atmosfera em que a globalização se materializa se desdobram também 

os conflitos civis, de Estado, de motivações étnicas, religiosas, políticas e econômicas, 

embates geralmente acompanhados de muita violência. Percebe-se, portanto, que os mesmos 

meios técnicos que difundem a ideologia do “mundo” global preenchem as manchetes dos 

telejornais todos os dias, em várias partes do mundo para milhares de expectadores com 

anúncios de barbáries. Os exemplos mais expressivos dessa realidade são os acontecimentos 

ocorridos, principalmente, no Oriente Médio, nas últimas décadas. “No início deste século 

XXI, a potência
27

 hegemônica líder mundial dos processos tecnológicos – e referência do 

sistema global – dizimou milhares de pessoas no Iraque em nome de uma mentira e chamou 

isso de guerra preventiva” (DUPAS, 2006, p. 12).  

 Sobre esse aspecto, Hobsbawm (2007, p. 79) considera que “vivemos em uma era 

em que os conflitos armados, incontroláveis ou quase incontroláveis, tornaram-se endêmicos 

em grandes áreas da Ásia, da África, da Europa e em partes do pacífico”. Assim, as 

contradições do processo de globalização seguem se manifestando de diversas maneiras e 

proporções na escala mundial, produzindo consequências tanto sociais quanto de natureza 

ambiental.  

Enquanto nesse processo, a reprodução ampliada do capital em âmbito mundial 

fortalece a contradição entre capital e trabalho, a extensão de suas consequências fortalece 

também as contradições entre sociedade e natureza. O resultado dessa lógica é o 

empobrecimento cada vez mais das relações sociais, da degradação do meio ambiente e a 

decadência do padrão de vida de determinados segmentos da população.   

Constata-se, atualmente, não obstante as condições de crescimento da economia 

capitalista, o aumento do desemprego e o empobrecimento crescente em países centrais do 
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 Refere-se aos Estados Unidos da América.  
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capitalismo. Essa situação inspirou, no ano de 2011, o movimento mundial “os ocupas”, 

quando este atuou politicamente dos Estados Unidos à Europa, promovendo acampamentos 

de estudantes e trabalhadores em áreas públicas, expressando, principalmente, a crítica à 

desigualdade social acirrada ainda mais após a crise econômica iniciada em 2008.      

As consequências da atual fase de expansão capitalista, manifestadas nas 

dimensões da globalização se revelam sob múltiplas formas na degradação socioambiental 

que se evidencia na sociedade contemporânea. Os níveis de poluição da água e do solo e, 

principalmente, da poluição atmosférica, que está acentuando cada vez mais o aquecimento 

global, oriundas principalmente de atividades industriais nas metrópoles, chegaram a 

patamares sem precedentes na história ecológica da terra.  

Desse modo, à medida que o processo globalizador materialmente se desenvolve, 

“que o mercado se mundializa e expande a fábrica global, o globo terrestre revela o nicho 

ecológico de todo o mundo” (IANNI, 1999, p. 22). Nesse sentido, são muitos os sujeitos que 

passam a perceber e reconhecer que a natureza e suas dimensões - céu e terra, ar e água, fauna 

e flora, enfim, os recursos minerais existentes na Terra - dizem respeito aos interesses de 

todos, em qualquer parte do mundo.  

Percebe-se, portanto, que o momento é crítico em relação às estruturas sociais, ao 

funcionamento dos ecossistemas, da biodiversidade e da qualidade de vida de toda a 

população mundial.  

No que diz respeito à crise socioambiental, as consequências apresentadas nas 

análises deste capítulo constituem, apenas, parte da universalização dos efeitos mais danosos 

vivenciados no atual mundo “globalizado”, as quais se materializam em realidades vividas 

cotidianamente. Contrastando com essas condições, uma ínfima parcela da população mundial 

privilegiada vive e deseja um futuro abundante em curto prazo, embora, devido à 

fragmentação e à segregação territorial imanentes a tais contradições, esse desejo se realize 

distante do convívio coletivo em sociedade.   

A análise apresentada demonstrou ainda que a ampliação e a concentração do 

capital, imanentes ao modo de produção e formação social capitalista, estão propiciando à 

sociedade e à dinâmica de funcionamento de diversos ecossistemas consequências que só 

podem ser avaliadas e compreendidas por meio de uma profunda reflexão e um rigoroso 

pensar crítico.  

Portanto, é nesse quadro conjuntural, que a problemática socioambiental passa a 

constituir um tema relevante para reflexão e ação, na medida em que possa viabilizar a 

construção de alternativas que se pautem na defesa dos interesses coletivos e num projeto 
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societário de valores contrários aos do mundo dito “globalizado” e excludente em que 

vivemos.  

 

 

2.4 Do ambientalismo ao socioambientalismo: perspectivas históricas, políticas e 

epistemológicas 

Nos últimos três séculos, quando o Estado moderno e o capitalismo se afirmam, a 

taxa de propagação e destruição sobre a Terra tem aumentado, consideravelmente, e 

promovido danos, muitas vezes, irreversíveis. Como menciona Harvey (2011, p. 152), “a 

história do capitalismo está repleta de consequências não intencionais (às vezes de longa 

duração) e algumas delas (como a extinção de espécies e habitats) são irreversíveis”. A 

acumulação do capital transforma, velozmente, e com profundidade a paisagem geográfica, 

principalmente, sob o impulso dos interesses especulativos e só depois se movimenta em 

função das necessidades humanas. Em torno do lucro e da acumulação cada vez mais 

ambiciosa, os capitalistas se envolveram profundamente na produção da segunda natureza, 

muitas vezes, com a cumplicidade do Estado. Nesse processo, o Estado e o capital são os 

agentes mais perniciosos. Esse quadro sintomático se dirige e afeta, com mais intensidade, os 

setores menos favorecidos, como bem afirma Leff (2000, p. 33), “cada vez mais estes 

processos ecológicos estão entrelaçados, mediante práticas destrutivas do meio, com um 

círculo vicioso de degradação ambiental, segregação social e empobrecimento, cujos custos se 

transferem para os grupos mais despossuídos da sociedade”.  

A degradação do meio ambiente e as persistentes injustiças sociais são vistas 

como expressões do fracasso de um projeto desenvolvimentista dominante, fundado na 

expansão mundial das relações mercantis e produção capitalista.  

Nesse ínterim, o cerne do surgimento do socioambientalismo é a reflexão e o 

debate envolvendo o Estado, a sociedade civil, as relações de poder, a democracia, a questão 

ambiental, a sustentabilidade e o próprio desenvolvimento capitalista, sobretudo quando esse 

debate envolve aspectos da biodiversidade e a exclusão social.   

No tocante ao socioambientalismo, particularmente na América Latina, a partir 

dos anos 1970, segundo menciona Albuquerque (2011, p. 237), “sua importância e sua 

visibilidade paulatinamente vão alcançar o âmbito internacional como consequência da 

mudança de perspectiva acerca da questão ambiental, que também deixa a esfera local para 

transformar-se numa questão de cunho global”.  
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No limiar desse contexto, os movimentos sociais que atuam no campo passam a 

pressionar o Estado para que ele atente às novas problemáticas ambientais e sociais, 

implicando, como consequência, a construção de um aparato institucional e a elaboração de 

um marco jurídico como mecanismo de enfrentamento às questões ambientais. Como 

decorrência desse cenário, a temática ambiental se converte em questão global e 

transnacional, penetrando, inclusive nas relações internacionais entre as esferas de Estado.  

Com efeito, o movimento ambientalista torna-se mais visível em meados dos anos 

1970, numa perspectiva diferente do conjunto dos movimentos sociais até então existentes. 

Nesse sentido, a literatura especializada no estudo dos movimentos sociais contemporâneos 

caracterizava-o como um Novo Movimento Social.  

Essa denominação de “novos” movimentos sociais se deu, principalmente, por 

esses movimentos estarem bastante afastados do caráter de classe dos movimentos políticos, 

sindicais e camponês. Ou seja, a luta concentra-se muito mais nas causas específicas, 

desvinculadas dos grandes debates envolvendo as macroestruturas, como o próprio 

capitalismo. Atuam mais em cooperação com o Estado e o sistema econômico do que em 

oposição a eles. Desse modo, as iniciativas de lutas originadas por fora do campo político do 

Estado e de seus mecanismos de poderes, governo, justiça, parlamento, abandonam o caráter 

subversivo de classe e revolucionário e passam a assumir um caráter mais pacifista, plural e 

colaborador.  

Assim, nesse contexto de configuração de um novo modelo de lutas sociais 

emergentes, o movimento ambientalista se projeta como estratégia ao embate de importantes 

questões ambientais. Embora o movimento ambientalista emergente integre o conjunto de 

movimentos sociais, é importante que caracterize, particularmente, o próprio movimento 

social, enquanto movimento dimensão política mais ampla da sociedade.  

Scherer-Warren (1999) entende que os movimentos sociais constituem ações 

coletivas reativas e propositivas que ocorrem sob a forma de três modalidades não 

excludentes: a) denúncia, protesto e conflito; b) cooperação, parceria e solidariedade; c) 

construção de utopias societária ou civilizacional. Por sua vez, Gohn (2008) situa os 

movimentos sociais como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que 

viabilizam formas distintas para que a população se organize e expresse suas demandas. E em 

formulação mais recente a autora afirma que 

 

na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da 

simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, 
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concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de 

desobediência civil, negociações etc.) até as pressões indiretas. Na 

atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de redes 

sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais ou transnacionais, e 

utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e informação, como a 

internet (GOHN, 2011, p. 335-336). 
 

Constata-se, pois, que os movimentos sociais ultrapassam as práticas de lutas 

localizadas, pontuais e temporais de determinados grupos ou organizações, exatamente por se 

constituir em um conjunto bem mais abrangente de ações e práticas sócio-político-culturais, 

resultante de múltiplas coalizões de relações sociais entre sujeitos.  

Os movimentos sociais perseguem a convicção da utopia e, assim, estabelecem 

novos rumos de civilidade para o conjunto da sociedade e esses rumos ocorrem por 

intermédio da organização dos sujeitos coletivamente, buscando ao mesmo tempo limitar as 

formas de estruturas de poder verticalizadas e de dominação econômica e política que 

impõem tipos específicos de desenvolvimento, de exclusão social e de discriminação 

sociocultural.   

Todavia, os movimentos sociais mostram uma imensa capacidade criativa nos 

modos de organização e mobilização, muitas vezes se aparando em outras formas de 

racionalidades, não ocidentais e instrumentais e quase sempre “contra uma razão instrumental 

utilitarista pela qual o capitalismo tenta se introduzir nos seus espaços geográfico-sócio-

culturais próprios (PORTO-GONÇALVES 2002, p. 137).  

Os movimentos sociais ocupam, inegavelmente, um lugar de destaque na 

sociedade moderna capitalista, na medida em que constituem um instrumento coletivo de 

construção de alternativas de lutas para atender às carências e necessidades da sociedade. É, 

na sociedade contemporânea, uma expressão real dos anseios e das utopias da ação humana 

no processo histórico e social.  

Para as correntes de pensamento críticas, os movimentos sociais são mais que 

agrupamentos ou multidão de indivíduos, eles têm natureza propositiva:   

 

são formas de organização e articulação relativamente estruturadas de 

comportamento coletivo, compostas por grupo de indivíduos reunidos em 

torno de valores compartilhados e com um propósito comum de expressar 

publicamente um problema de natureza subjetiva que pretendem seja 

percebido de forma distinta pela sociedade e pela política 

(ALBUQUERQUE, 2011, p. 241).   
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Os movimentos sociais chegam ao final do século XX constituído por novas 

formas de rebeldia e enfrentamento face ao poder estabelecido. Nessa época, muitas das 

táticas de organização dos movimentos sociais já estão vinculadas ao uso das tecnologias da 

informação, principalmente a rede mundial de computadores, internet. As “mesmas” 

estruturas materiais que suportam as ações das corporações globais, que se alicerçam na 

tecnologia da informação e comunicação, a exemplo da tecnologia que garante o transporte do 

capital financeiro especulativo, dão também suportes às organizações das atividades de lutas 

sociais globais. Essas organizações de lutas globais se desenvolvem e se expandem num curto 

espaço de tempo, assim como suas ações. No interior dos movimentos sociais, os recursos da 

tecnologia adquirem outro sentido: ajudar na construção de novas formas de mobilização. 

Estas novas formas de mobilização ganharam notoriedade a partir do levante zapatista ainda 

na primeira metade da década de 1990. Nesse aspecto, é importante considerar que, embora a 

rebelião dos Zapatistas, no ano de 1994, nas montanhas de Chiapas, Sul do México, tenha 

sido o primeiro grande levante contra a globalização corporativa neoliberal após a queda do 

Muro de Berlin e Leste da Europa, a batalha de Seattle, ocorrida em 1999, foi a primeira 

experiência de organização de luta por meio de redes, utilizando recursos da tecnologia em 

informação. Na ocasião, pela primeira vez, um encontro da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) foi interrompido em decorrência dos protestos organizados pelos ativistas 

então organizados. Enfrentando a polícia local, ambientalistas, sindicalistas, anarquistas, 

feministas, membros de igrejas e ONGs, vindas de várias cidades, paralisaram o encontro da 

OMC. Os protestos continuaram nos encontros subsequentes das principais organizações 

multilaterais: em Praga (2000), em Quebec (2001), em Genova (2001), inaugurando uma nova 

etapa na dinâmica dos movimentos sociais.  

O início da segunda década do século XXI registra uma eclosão simultânea de 

movimentos sociais de protesto, com reivindicações peculiares em diferentes regiões, mas 

com formas de luta muito assemelhadas e consciência de solidariedade mútua. Esse 

desdobramento político eclodiu com o movimento global dos “ocupas”, caracterizado por 

acampamentos de estudantes, jovens e trabalhadores em áreas públicas de centenas de 

cidades, em várias partes do mundo, contendo entre suas principais bandeiras de luta, a crítica 

à desigualdade social e econômica. Essa onda de mobilização e protestos sociais tomou a 

dimensão de um movimento global no ano de 2011. Tal movimento começou no norte da 

África, derrubando ditaduras na Tunísia, no Egito, na Líbia e no Iêmen, estendeu-se à Europa, 

com ocupações e greves na Espanha, Grécia e Inglaterra, especificamente, nos subúrbios de 

Londres, eclodiu também no Chile e nos Estados Unidos da América, quando o movimento 
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alcançou e ocupou Wall Street. Ainda, nesse mesmo ano, o movimento alcançou, inclusive, a 

Rússia.                                   

Em todos esses movimentos, foi fundamental o papel das redes sociais, 

especificamente o Facebook e twitter, nas mobilizações. Alves (2012) salienta algumas 

características importantes desse movimento.  

 

Constitui-se de densa e complexa diversidade social, exprimindo a condição 

de proletariedade (os 99%). (...) enfim, trata-se do denso e vasto continente 

do novo (e precário) mundo do trabalho e da proletariedade extrema que 

emerge no bojo dos “trinta anos perversos” de capital neoliberal; São 

movimentos sociais pacíficos que recusam a adoção de táticas violentas e 

ilegais, evitando desse modo a criminalização; (...) utilizam redes sociais 

como Facebook e Twitter, ampliando a área de atuação territorial e a 

mobilização social; (...) são movimentos sociais capazes de inovar e ter 

criatividade política na disseminação de seus propósitos de contestação 

social; (...) expõem, com notável capacidade de comunicação e visibilidade, 

as misérias da ordem burguesa no pólo mais desenvolvido do sistema, 

apodrecido pela financeirização da riqueza capitalista; (...) os novos 

movimentos dos indignados, incluindo o Occupy Wall Street, reivindicam a 

democratização radical contra a farsa democrática  dos países capitalistas 

centrais (ALVES, 2012, p. 33).  

  

 

De fato, os novos movimentos sociais, manifestados no limiar do capitalismo 

central e em sua periferia, expressam o sentimento de ausência somado à vida reduzida e sem 

perspectiva de futuro de um grande número de jovens.   

Porém, a princípio, mesmo reconhecendo a grandeza do levante, 

predominantemente juvenil, esse novo movimento não incorpora um programa grandioso de 

emancipação social que se traduza, claramente, num projeto de sociedade político e 

ideologicamente definido. Ao contrário, mesmo questionando a ordem social, deposita todas 

as esperanças na democracia burguesa representativa como se ali estivesse a solução 

definitiva para todos os agravos que ocorrem na sociedade.  

Quanto ao ambientalismo de cunho naturalista, alguns autores afirmam que seu 

nascimento remonta às novas sensibilidades
28

 para com a natureza, movimento ocorrido nos 

séculos XVIII e XIX, que se caracterizava, principalmente, pela nostalgia da natureza 

intocada em face da experiência do processo de urbanização, momento em que tomava corpo 

a violência social, juntamente com a degradação ambiental, enquanto nuances ascendentes do 

modo de produção capitalista na Europa. Tal sensibilidade, conforme assinala Carvalho 

                                                           
28

 Keith Thomas (1989) promove uma discussão importante sobre o assunto. 
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(2002, p. 56), desenvolve na “contraposição à violência social e ambiental do mundo urbano 

que se afirma a nostalgia da natureza intocada”. Enquanto o mundo urbano se projeta sobre as 

paisagens naturais, as paisagens naturais e a natureza de um modo mais amplo passam a se 

afirmar como um bem comum, desejado e valorizado por parte da sociedade. A sensibilidade 

com a natureza penetra os traços culturais e faz tornar possíveis, hábitos como o de manter um 

pequeno jardim em casa, criar animais domésticos, fazer piqueniques e passeios ao ar livre, ir 

aos bosques, frequentar o campo nos finais de semana, observar os pássaros. Tudo isso foi 

registrado pela literatura e pintura dos séculos XVIII e XIX, expressando, desse modo, os 

traços de uma cultura sensível ao valor da natureza. Portanto, as novas sensibilidades 

emergiram no campo oposto ao da violência socioambiental promovida pelo mundo urbano.  

As belezas naturais, de modo geral, afirmavam-se como um bem precioso e 

desejável, portanto, bastante valorizado pela sociedade. Tanto do ponto de vista da estética 

como da moral, nessa época, a beleza era vista como algo ideal. Conforme identifica Carvalho 

(2002, p. 57), “esta posição expressou-se nas inúmeras críticas às distorções da vida nas 

cidades, às intervenções humanas na natureza, à apropriação utilitária dos recursos naturais, à 

violência contra animais, plantas etc.” Ainda assim, essa sensibilidade, ou melhor, esse 

sentimento apresentou-se, no seio da sociedade burguesa, exatamente por ser ela a 

privilegiada em tempo e condições materiais para desfrutar a contemplação da natureza.  

As “novas sensibilidades” emergem como um traço cultural relacionado ao 

ambiente social da Inglaterra no século XVIII. É relevante expressar que, desde o século 

XVIII, encontram-se documentos e textos de intelectuais e filósofos abordando questões 

vinculadas à temática ambiental. Sobre esse aspecto, pode-se considerar a obra Os devaneios 

do caminhante solitário, de Jean Jacques Rousseau, livro que desencadeou uma explosão de 

naturalismo romântico em toda a Europa, na segunda metade do século XVIII.   

Portanto, esse sentimento torna-se visível no momento em que a ordem social 

burguesa consolida seu domínio sobre o meio ambiente, traduzido, principalmente, pelo 

progresso científico que impulsionou a primeira Revolução Industrial. Com a chegada da 

indústria, percebe-se, também, a chegada de suas outras faces: a degradação sem limites e 

precedentes do meio ambiente, como também a exploração da força de trabalho humano. À 

medida que se observavam as consequências da deterioração ambiental, causada pela 

Revolução Industrial, as novas sensibilidades valorizavam as paisagens naturais. Essa 

perspectiva perdura, até os dias atuais, influenciando diversos setores do campo ambiental.  

Contudo, não se pode desprezar o fato de que esse sentimento em relação à 

natureza tenha contribuído com uma transformação histórico-cultural de longa duração que 
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chegou até o ambientalismo mais recente. O reconhecimento da crise ambiental e dos limites 

ecológicos face ao modelo econômico capitalista apresentou-se, mundialmente, a partir da 

década de 1960, momento em que as economias do capitalismo central já acumulavam 

grandes taxas de crescimento, principalmente, pela Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, no ano de 1972. O debate agregou questão política 

mais ampla por imprimir sentido político ao debate e colocar, no teor de suas discussões, a 

dimensão econômica, embora essa conferência não tenha apontado rupturas com o modelo 

econômico então vigente.   

Os macros debates envolvendo a problemática ambiental surgiram em meio a um 

quadro sintomático de crise civilizacional, ao tempo que enfocavam a necessidade de 

reformar a relação de produção e consumo que estava promovendo, demasiadamente, a 

exploração e destruição dos potenciais naturais, bem como comprometendo a heterogeneidade 

cultural do planeta. Por sua vez, a difusão dos debates impulsionou o engajamento de setores 

da sociedade na busca por alternativas aos problemas ambientais, fortalecendo diversas 

formas de atuação social, dentre elas: estudos e pesquisas de especialistas, ecologistas, 

educadores, militantes políticos, órgãos governamentais e não-governamentais. Nesse 

aspecto, a temática em debate não se consagra como uma questão que competia, apenas, aos 

órgãos burocráticos do Estado e aos seus aparelhos ideológicos (tais como escolas, institutos 

de pesquisa, universidades, sistema jurídico, meios de comunicação e informação), 

transcende-se a participação mais ampla da sociedade civil na busca e na definição de novos 

patamares societários, relações de poder, democracia e modos de produção.  

Foi em meio ao intelectualismo ocidental, predominantemente, no Norte e por um 

setor de classe média, que floresceu o movimento ambientalista stricto sensu. Tal movimento 

eclodiu frente às agressões ao meio ambiente que, de certa forma, atrapalhavam o bem-estar 

das elites, haja vista que esse setor tinha as belezas estéticas da natureza como uma das 

formas de lhe propiciar conforto e bem-estar. Esse movimento se fortaleceu como campo de 

luta específica, setorial, porém não incorporou preocupações com questões mais amplas de 

cunho social, como a relação capital e trabalho, a pobreza
29

 e a exclusão social. Nascia numa 

perspectiva, meramente conservacionista, reducionista na compreensão do meio ambiente e 

com pouca perspectiva política de mudança social. Essas características do movimento 

ambientalista, voltadas, exclusivamente, para a dimensão naturalista, foram diluindo-se, ao 

longo do tempo, em espaços de luta com novas formas de mobilização e engajamento político 

                                                           
29

 No sentido da falta de acesso a bens e serviços essenciais, principalmente, alimentação, vestuário e habitação, 

em função de condições socioeconômicas. 
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de sujeitos, cujas metas almejavam utopias e sonhos bem mais ambiciosos. Desse modo, o 

movimento adotou pretensões mais amplas ao inserir questões que ultrapassam os interesses 

da classe média, assumindo pautas políticas de outros segmentos sociais, principalmente as 

dos setores populares e excluídos socialmente.  

O movimento se expande mundialmente e de modo multissetorial, penetrando, 

também, nas camadas populares, agindo por fora das organizações do Estado e 

protagonizando a sua luta política na construção de novos patamares na relação sociedade-

natureza.  Naquele contexto, os principais conglomerados urbanos dos países centrais do 

capitalismo apresentavam sérios sintomas de uma crise ambiental que se alastraria 

mundialmente, expressando problemas principalmente de poluição. Constatava-se tal 

processo em grandes centros urbanos como: Los Angeles, Nova Iorque, Londres, Tóquio. 

Foi, então, na década de 1960, no meio da articulação de trabalhadores da cidade e 

do campo na luta pelo socialismo e por melhores condições de vida que o movimento 

ambientalista se expressou ao mundo, acumulando energias para uma possível radicalização 

das transformações da vida social.  

O sonho, o desejo e a ousadia de radicalizar consistiam na tônica mais expressiva 

do movimento. Naquela época, se vivia em questionamentos permanentes da ordem social 

vigente, principalmente como os movimentos eclodidos na Europa, Estados Unidos e países 

da América Latina.  

O marco histórico do movimento ambientalista se deu concomitante à eclosão dos 

movimentos contraculturais, dos grupos de esquerda, anarquista, cujos traços mais 

expressivos foram identificados nas ações do movimento estudantil do maio francês de 1968, 

por meio das chamadas “barricadas do desejo”. Envolviam os movimentos pacifistas 

contrários a guerra do Vietnã, a Guerra Fria e a corrida armamentista/nuclear, levada a efeito 

pelos Estados Unidos da América, num contexto de acirramento da disputa pelo domínio 

político e econômico mundial. Nesse momento político e cultural ascendiam grandes 

movimentos como o dos hippies, o movimento negro americano – Black Power -, além da 

luta pela liberação sexual, das drogas e do rock-and-roll, como resposta ao establishment 

político dos Estados Unidos da América e o seu estilo de vida - American way of life
30

- 

pautado na idéia do consumo exacerbado, individualismo e competitividade.  

                                                           
30

 O “estilo de vida americano” consiste em um discurso ideológico, difundido a partir dos anos 1920, nos 

Estados Unidos, quando a ascensão econômica impulsionava o consumismo da população. O clima de euforia 

econômica e de consumismo era associado ao conforto e ao bem-estar da sociedade, discurso que disseminava a 

ideia de que aquele país (modelo) seria o melhor lugar do mundo para se viver.     
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Nesse sentido, o movimento ambientalista traz, na sua história, a herança política 

do movimento da contracultura, emergido na década de 1960, reconhecido como o último 

campo político impulsionador dos “novos” debates e mobilização social em torno da temática 

ambiental, emergido nos Estados Unidos da América, e, gradualmente, estendido aos países 

ocidentais.  

O conteúdo do movimento contracultural constituía uma ampla crítica aos valores 

e normas da sociedade capitalista ocidental. Politicamente, combatia o consumismo, os 

agravos ambientais oriundos do industrialismo Pós-Segunda Guerra, a exploração do trabalho, 

a ordem da família patriarcal, o racismo, a guerra, entre outras questões, que definiam a 

sociedade capitalista ocidental. No mesmo período, na América Latina, visualizava-se o 

fortalecimento das esquerdas e, em resposta aos movimentos de esquerda às imposições de 

regimes repressivos e ditatoriais militares. Por ter feito parte dessa trajetória, de surgimento de 

novos campos de ação e de luta, com dimensões políticas e culturais, o movimento 

ambientalista foi situado dentro do conjunto dos Novos Movimentos Sociais - NMS.  

Pode-se considerar que outro aspecto importante quanto ao fortalecimento do 

movimento ambientalista, é o fato de que ele aparece como uma resposta social à destruição 

ecológica e à mudança global, contribuindo com novas perspectivas para a participação e 

cultura política. Em função dessa realidade social contemporânea, são muitas as 

possibilidades de organização coletiva por parte da sociedade civil organizada que se remetem 

às questões de interesse público e coletivo, tanto no âmbito do local quanto do global. Ao 

analisar esse contexto, Scherer-Warren (2002) identifica a existência de Novos Movimentos 

Sociais – NMS. São movimentos como os ecológicos e pela qualidade de vida, também pelo 

reconhecimento da diversidade étnica e de gênero, enfim, uma multiplicidade de novos 

sujeitos com especificidades diversas, que vêm se fortalecendo por meio de inovadoras 

formas de participação no campo da esfera pública. É nesse campo de atuação de sujeitos, 

articulando-se coletivamente e desenvolvendo práticas de lutas por temas diferentes e causas 

específicas, que o ambientalismo emerge como reação aos sintomas da crise ambiental.  

A trajetória do movimento ambientalista assume uma nova dinâmica a partir do 

início do século XXI com o advento das novas tecnologias da informação. Nesse período, a 

atuação do movimento já conta com uma estrutura tecnológica, baseada na tecnologia da 

informação e internet, que facilita as formas de articulação e propagação da luta e, com isso, o 

movimento ganha um status mais global de defesa de determinadas pautas locais e regionais, 

configurando num movimento de cunho transnacional.     
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 Esse modelo de atuação lúcida frente ao desafio que almeja, objetiva influenciar a 

dinâmica de construção de políticas públicas a partir de espaços não institucionais de poder 

em atendimento aos conflitos sociais e ambientais mais urgentes ou, em sua perspectiva mais 

revolucionária, transformar total ou parcialmente a ordem social instituída.  

O ambientalismo brasileiro tem sido encarado como um movimento multissetorial 

que engloba tendências distintas e campos de atuação diversificados. Em estudo 

desenvolvido, Loureiro (2006) identifica que o movimento congrega oito eixos que não se 

excluem em suas interfaces e em suas concepções teóricas. Considera que existe o 

ambientalismo stricto sensu, o governamental, o socioambientalismo, o científico, o 

empresarial, o político-profissional, o religioso e o de educadores.  

Conforme têm demonstrado Leis e D‟Amato (2009), dentro do universo das 

ciências sociais e políticas, o enfoque do movimento ambientalista que admite que o atual 

modelo de desenvolvimento é insustentável a médio ou longo prazo e que as transformações 

necessárias supõem a existência de um movimento multissetorial e global, capaz de mudar os 

principais eixos civilizatórios da sociedade contemporânea, é o mais completo e adequado 

para interpretar as ideias e as práticas ambientalistas presentes no cenário mundial.  Pode-se, 

seguramente, somar a esse entendimento a observação que faz Loureiro (2006), ao mencionar 

que, para as tendências ambientalistas críticas e democráticas,  

 

a solução para a chamada crise ambiental não se restringe à descoberta de 

tecnologias limpas, que diminuam os impactos sobre o meio natural, nem a 

mudanças comportamentais. É, antes de tudo, necessária a reorganização da 

base civilizacional e da estrutura política, econômica, social e cultural 

vigente, nas sociedades instituídas no período posterior à Revolução 

Industrial e no marco da modernidade capitalista (LOUREIRO, 2006, p. 12).     

 

Quanto ao ambientalismo hegemônico, é verdade que, “até agora, a força do 

ecologismo expressa-se mais no seu discurso crítico e num processo ideológico e cultural, que 

na transformação da ordem econômica e das relações de poder do mundo” (LEFF, 2000, p. 

305). Por sua vez, o socioambientalismo suscita questões também muito associadas às 

necessidades de consolidação de igualdades para os desiguais, de luta pelos direitos sociais, 

por questões de qualidade de vida digna no ambiente urbano, em função dos agravos 

socioambientais, decorrentes da expansão urbana, propondo ao mesmo tempo a assimilação 

do debate pela sociedade, através de estratégias como a Educação Ambiental. Tudo isso sem 

perder de vista o senso crítico diante das possibilidades de oportunismo e desvios desse 

ambientalismo, como tentam impor, hoje, vários setores da sociedade, principalmente o 
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empresarial, disseminando um discurso com forte apelo à responsabilidade ambiental e social, 

subjacentes aos interesses mercantis.  

Em face desse contexto social, um dos principais desafios enfrentados pelos 

ambientalistas, hoje, é distinguir as práticas diferenciadas, até mesmo contraditórias, que se 

escondem atrás do termo “ambientalista”. É nessa perspectiva que o socioambientalismo 

transcende às práticas ambientalistas historicamente construída e adiciona ao seu campo de 

luta a defesa da democracia plena, da participação política, a luta contra os interesses 

capitalistas e a afirmação de um projeto societário pautado na defesa do bem público e dos 

interesses coletivos.   

Ser socioambientalista pressupõe um senso crítico extremamente aguçado, que 

permita enxergar que a mídia, criadora de modismo, difunde a ideia de meio ambiente 

dissociada dos contextos políticos e sócio-históricos. Portanto, tanto o socioambientalismo 

como diversos campos de luta que se projetam na sociedade no século XXI, desempenha um 

papel extraordinário pela frente, consolidando, assim a assimilação do debate socioambiental, 

de modo que a sociedade possa mudar ou (des)construir as suas próprias bases, que se 

assentam nas relações de exploração, produção e consumo, base fundamental de sustentação 

do modelo de produção capitalista. Isto significa que a perspectiva socioambientalista 

extrapola a tendência e proposições que se limitam à atenuação momentânea dos efeitos 

provocados pela produção capitalista, seja sob o enfoque do desenvolvimento sustentável ou 

do próprio “capitalismo verde”, ambos limitados pelo discurso ou tentativas de 

convencimento ideológico de que é possível um desenvolvimento capitalista que não seja 

socioambientalmente destruidor.     
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3 ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.  

 

 

As soluções não devem ser apenas formais: elas devem ser essenciais.  

 

(Istvan Mészáros) 

 

 

Este capítulo aborda a temática do Estado, das políticas públicas e da Educação 

Ambiental. Com base em uma perspectiva política crítica, procurou-se identificar a relação 

intrínseca existente entre os temas abordados e suas influências no desenvolvimento das 

políticas públicas em Educação Ambiental no Brasil.      

A primeira parte do capítulo discute o processo de formação do Estado moderno, 

apresentando-o como fundamento de constituição do Estado liberal capitalista. Adota-se, 

como centralidade, a discussão sobre os fundamentos do Estado capitalista, de modo que a 

sua compreensão contribua para se entender o desenvolvimento histórico e político das 

políticas públicas em Educação Ambiental. A segunda parte aborda a política pública, seus 

conceitos e principais tipologias que a caracterizam enquanto campo de conhecimento e ramo 

específico da ciência política.  

 

 

3.1 Considerações sobre o Estado: subsídios para entender as políticas públicas 

 

 

Uma abordagem dialética sobre políticas públicas não se faz dissociada da 

compreensão das atividades do Estado, principalmente quando elas se situam no âmbito da 

sociedade capitalista. Esta relação deve ser considerada pelo fato de que a concepção de 

política pública adotada num determinado contexto político e social depende, sobretudo, da 

concepção de Estado em que ela se desenvolve. Ou seja, em síntese, política pública e Estado 

são esferas políticas que estão intimamente imbricadas.  

Identificar e analisar, portanto, uma determinada política pública, exige, em 

primeiro plano, o esforço em compreender as características fundamentais do Estado em que 

tal política se materializa.  



82 
  

  

Nesse item, o Estado é abordado pondo-se em evidência as características 

fundamentais do Estado capitalista. Parte-se do entendimento de que a perspectiva de Estado 

em apreço coaduna e estabelece relação com as políticas públicas delineadas nas últimas 

décadas, especificamente, a política em Educação Ambiental, tema estudado nesta Tese. 

Historicamente, as ações do Estado capitalista não têm deixado de exercer grande 

participação nas atividades públicas, principalmente no tocante às políticas públicas e sociais, 

mesmo que exista, no seio do Estado, uma parcela considerável da dimensão privatizada. Essa 

participação tem relação com a necessidade do Estado capitalista em legitimar-se - ao menos, 

em nível do discurso - como um ente que se coloca a serviço do bem comum, do interesse 

geral, bem de todos, etc.; para isso, é capaz de satisfazer, dentro de seus limites, certos 

interesses econômicos de parcelas da classe dominada. Entretanto, o atendimento do Estado 

capitalista a essa parcela da população - por meio de políticas ou programas específicos - é 

feito sem que o seu poder político seja afetado ou ameaçado. O Estado, concebido por essa 

ótica, torna-se o instrumento catalisador e provedor nas soluções de todos os problemas 

sociais. Assim, os grupos políticos e econômicos dominantes encontram, no Estado, a força 

política e a solução necessária para induzir pela ordem a alienação da sociedade capitalista.  

O processo de construção do Estado moderno configurou em meio a confrontos 

políticos - instabilidades incontroláveis entre os governos e a burguesia em ascensão - 

decorrentes da formação do próprio modo de produção capitalista. Com efeito, o 

desenvolvimento do capitalismo e o Estado sempre estiveram intimamente relacionados. O 

Estado capitalista, tal qual é concebido hoje, resulta de um processo de desenvolvimento ao 

longo dos séculos, iniciado ainda no medievo europeu e fortalecido no final do século XVII, 

com a identificação do estado de natureza, concebido como a condição natural de existência 

dos homens e o debate sobre direitos individuais. Conforme assinala Poulantzas (2000, p. 23), 

“a teoria do Estado capitalista não pode ser separada da história de sua constituição e de sua 

reprodução”. Nesse aspecto, sua teoria só tem validade científica na medida em que se 

consegue explicar a reprodução e as transformações históricas de sua constituição nas 

diversas formações sociais e nos lugares da luta de classes, o que significa compreender os 

seus diversos estágios: moderno, liberal, intervencionista, neoliberal, etc.  

Quanto às formulações sobre um Estado, em sua acepção moderna, considera-se 

que Maquiavel (1469 – 1527) teria fornecido não uma teoria sobre o Estado, mas sim como 

deveria ser construído. Ele esboça suas preocupações políticas em meio a um contexto 

conturbado, no qual a maioria dos governantes não conseguia manter-se no poder por muito 

tempo. Maquiavel não estava preocupado em pensar sobre o melhor Estado, ideal, tal como 
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poderia se conceber por meio de uma filosofia idealista platônica, mas sobre “um Estado real, 

capaz de impor a ordem” (SADEK, 2006, p. 17).    

No tocante ao Estado, de fato, uma reflexão mais específica só apareceria, mais 

tarde, na França nas formulações de Jean Bodin
31

, quando este polemiza contra as ideias de 

Maquiavel. Gruppi (2001) afirma que Bodin, pela primeira vez, teoriza a autonomia e a 

soberania do Estado moderno, no sentido de que o monarca interpreta as leis divinas, lhes 

obedece, mas de forma autônoma. Para Bodin, um monarca não precisaria receber do papa a 

investidura do poder. A esse respeito, Gruppi (2001) assinala:  

 

 

Jean Bodin começa a teorizar a autonomia e soberania do Estado moderno, 

no sentido que o monarca interpreta as leis divinas, obedece a elas, mas de 

forma autônoma; ele não precisa receber do papa a investidura do seu poder. 

Então, o Estado é constituído essencialmente pelo poder: nem o território, 

nem o povo definem o Estado tanto quanto o poder (GRUPPI, 2001, p. 13).  

 

 

Desse modo, com esses filósofos, erguem-se os primeiros fundamentos da teoria 

moderna sobre o Estado e, em seguida, com Hobbes, adquire feição e formulação mais 

elaborada.  

Os fundamentos da teoria política moderna sobre o Estado ganharam força no 

limiar da formação do mundo moderno e contou com a participação do pensamento de 

importantes filósofos, tais como: Thomas Hobbes, nos séculos XVII e XVIII, John Locke 

(1632 – 1704) e Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778).  

Inserido nesse contexto e orientado pelo seu sistema filosófico-político, Hobbes 

defendeu um Estado de feição absolutista como solução para o conflito, a guerra civil e a 

ameaça constante existente entre os homens. A substância da filosofia política de Hobbes é 

suscitar questões sobre a origem e a legitimidade das instituições políticas e dos direitos e 

deveres tanto de cidadãos como de governantes.  

Hobbes parte do problema real de seu tempo e preocupa-se com a unidade do 

Estado que se encontra ameaçado pelas discordâncias religiosas e dos poderes. O risco da 

dissolução do Estado é motivo para preocupação demasiada de Hobbes, questão que o leva a 

pensar do ponto de vista político. Se Hobbes compreende que a causa principal que ocasiona 

                                                           
31 Foi um filósofo e jurista francês, membro do Parlamento de Paris e professor de Direito em Toulouse. Dentre 

as suas ideias políticas, destaca-se a teoria sobre  soberania. Nasceu em Angers, França em 1530 e faleceu 

em Laon, também na França em 1596. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toulouse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angers
http://pt.wikipedia.org/wiki/1530
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laon
http://pt.wikipedia.org/wiki/1596
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os males da sociedade civil é de motivação filosófica, a solução para esse problema deve ser 

buscada na própria filosofia.  

Na concepção de Hobbes, os homens, em seu estado de natureza, têm o direito 

natural de fazer o que a vontade acredita ser necessária para a sua condição de existência, para 

a sua própria sobrevivência. Nesse estágio, enquanto os homens mantiverem-se na condição 

de estado natural, eles permanecerão numa situação miserável de conflito, de guerra. Assim, 

Hobbes argumenta a favor da necessidade de ter um soberano absoluto, um governante que 

tenha a palavra final sobre todas as questões éticas, religiosas e políticas. Acredita, pois, que a 

passagem do estado de natureza para um acordo político ocorre quando os indivíduos fazem 

um pacto político entre si. Na busca incessante pelo estado de paz, de segurança, os 

indivíduos constituem um pacto entre si para transferir seu direito de ser governado a uma 

autoridade comum, ou seja, o poder do soberano. Daí a necessidade de o pacto social ter a 

capacidade de produzir um Estado absoluto, muito rigoroso em sua forma de poder, caso 

deseje permitir a vida em sociedade. Cumpre ser também um acordo de muitos e não de 

poucos, permanente e não temporário. E o poder que resulta do acordo é irrevogável, absoluto 

e indivisível.  

Ainda em meio aos conflitos políticos da Europa, principalmente, da Inglaterra, 

período marcado por antagonismos de interesses entre a coroa e o parlamento na formação da 

sociedade moderna, John Locke figura entre os principais representantes do chamado 

jusnaturalismo
32

 moderno ou teoria dos direitos naturais.  

As ideias
33

 políticas de Locke exerceram profunda influência sobre o pensamento 

político ocidental. Suas teses filosóficas e políticas encontram-se, respaldadas nos pilares das 

democracias liberais.  

Na construção de um Estado liberal, Locke parte do entendimento de que para se 

compreender o poder político e relacioná-lo a sua origem é primordial levar em consideração 

o estado de natureza. Em sua acepção, o estado de natureza difere da concepção de Hobbes, 

que se baseia na insegurança e na ameaça permanente de guerra entre os homens. O Estado de 

natureza Lockeano é um Estado de liberdade total entre os homens, exercida sem pedir 

                                                           
32

Compreende o conjunto de teorias do direito natural configurada nos séculos XVII e XVIII. Destacam-se como 

principais representantes Hugo Grócio (1583 - 1645), Tomas Hobbes (1588 - 1679), Samuel von Pufendorf. 

(1632 - 1694), John Locke (1632 – 1704), Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778).  
33

 O pensamento político de Locke encontra-se nas suas principais obras, as quais se destacam Cartas sobre a 

tolerância, Ensaio sobre o entendimento humano e os Dois tratados sobre o governo civil. O primeiro Tratado 

de Locke combate, de modo irônico, a tese de Robert Filmer (1588 – 1653), que afirma ser o reino dos monarcas 

o herdeiro descendente de Adão e Eva. O segundo Tratado diz respeito à origem, extensão e objetivo do governo 

civil. Nesse, Locke desenvolve suas principais teses políticas liberais, constituindo-se, em potencial, numa 

grande obra sobre o Estado liberal. 
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permissão ou depender da vontade de outros, dentro dos limites impostos pela natureza. É um 

Estado também de igualdade, nele ninguém tem mais que qualquer outro.  

Para esse pensador, no estado de natureza, os homens, igualmente, dispõem das 

mesmas vantagens e faculdades advindas da natureza. O estado de natureza é regido pela lei 

da razão humana, mesmo se tratando de um estado de liberdade. A razão ensina que os 

homens, por serem iguais e independentes, nenhum deles deveria prejudicar os demais, quer 

seja na vida, na saúde, na liberdade ou na posse. Locke admite que, no estado de natureza, a 

lei está nas mãos de todos os homens, e por virtude todos têm o direito de castigar os 

transgressores da lei natural a ponto de impedir sua violação.  

Para os inconvenientes do estado de natureza, Locke propõe um remédio, o qual 

diz ser o governo civil. No entanto, o que Locke visa, no decorrer de suas formulações, com a 

fundação do governo civil, é a conservação da propriedade privada. Sua convicção é a de que 

a falta de um Estado, no estado natural, não garante a propriedade. Daí, a necessidade de se 

construir um Estado e a garantia da segurança para a propriedade. Com essa pretensão, a 

partir de interesses individualistas, de garantir a propriedade, se criaria um contrato entre os 

homens que originaria tanto a sociedade quanto o Estado.  

Para Locke, os homens se organizam em sociedades políticas e submetem-se a um governo 

com o objetivo de preservar, em primeiro plano, a propriedade. É desse modo que se iniciam 

as sociedades políticas, conforme ressalta Locke:  

 

 [...] o único modo legitimo pelo qual alguém abre mão de sua liberdade 

natural e assume os laços da sociedade civil consiste no acordo com outras 

pessoas para se juntar e unir-se em comunidade, para viverem com 

segurança, conforto e paz uma com as outras, com a garantia de gozar de 

suas posses, e de maior proteção contra quem não faça parte dela (LOCKE, 

2011, p. 68).  

 

Visando a garantia da sua propriedade, o homem, no estado de natureza, embora 

plenamente livre, sente a necessidade de impor limites à sua própria liberdade para se 

comprometer com as regras de um contrato. Conforme admite declaradamente Locke (2011, 

p. 84), o “maior e principal objetivo, portanto, dos homens se reunirem em comunidades, 

aceitando um governo comum, é a preservação da propriedade”.    

Há, no entanto, uma relação estreita entre propriedade e liberdade no pensamento 

de Locke. Ao Estado, não é permitido nenhum ato arbitrário que viole a garantia da 

propriedade. Tal ideia já permite se extrair do ideário político de Locke a sua concepção 
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burguesa sobre o Estado, na media em que este é em primeiro plano a garantia da propriedade 

privada. A propriedade constitui-se, assim, no alicerce da liberdade burguesa.  

Política e ideologicamente, as ideias de Locke influenciaram a Revolução 

Gloriosa inglesa, a revolução norte-americana, os filósofos do iluminismo francês, assim 

como a grande revolução de 1789
34

, circunstâncias que imprimem a Locke um lugar de 

destaque na filosofia política sobre a genealogia do Estado moderno. Portanto, Locke se situa 

entre os pensadores que, em termos filosóficos e políticos, forneceram a base moral para a 

sociedade liberal e o Estado capitalista.     

Se, no pensamento de Locke, se afirmam os ideários do Estado liberal capitalista, 

em Rousseau se erige a concepção democrático-burguesa de Estado. Para Rousseau, os 

homens deveriam se constituir em sociedade, cuja base se daria a partir de um contrato
35

. E a 

finalidade de cada sistema de legislação seria o bem de todos, que se reduziria a dois objetos 

principais: a liberdade e a igualdade, tornando-se temas candentes na filosofia política de 

Rousseau em busca de um pacto social.  

Conforme assinala Wokler (2012, p. 23), em o Discurso sobre a origem e os 

fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau admite que a “apropriação 

publicamente autorizada da terra por alguns em detrimento dos demais teria levado à 

instauração da sociedade civil por meio da fraude e da injustiça”. Enquanto Locke considera 

que foi a posse da propriedade que permitiu a base de uma sociedade civil justa e equitativa, 

Rousseau, ao contrário, argumenta que isso veio a ser a origem do mal e da desigualdade. 

Esse é o cenário em que, para Rousseau, a liberdade, como uma condição natural humana, 

teria sido solapada pela fundação da sociedade civil.  

Quanto a esse entendimento, ele afirma: “o verdadeiro fundador da sociedade civil 

foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou 

pessoas suficientemente simples para acreditá-lo” (ROUSSEAU, 1997, p. 87). Nessa 

perspectiva, a mesma condição que designa a desigualdade entre os homens, em função da 

aquisição da propriedade privada, para uns, impõe também a perda da liberdade para outros.  

Para Rousseau, o homem ou o povo estariam dispostos a tolerar que outros 

representantes deliberassem e legislassem em seu lugar, visando constituir uma sociedade 

racional, respeitosa da natureza, tal era o fim do contrato social.  

                                                           
34

 Refere-se ao processo que culminou com a Revolução Francesa. 
35

 Teoria defendida por Rousseau nas obras Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens e Contrato social. Essas duas obras constituem uma unidade temática filosófica e política que se 

entrelaçam e se complementam. 
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Considera-se que, assim como outros filósofos que o antecederam, Rousseau 

reconhece a condição natural dos homens, expressa, principalmente, na felicidade, na virtude 

e na liberdade que teriam sido arruinadas pela civilização. Consiste, assim, que a finalidade do 

Estado é o bem comum e é em função dele mesmo que a sociedade deve ser governada. 

Assim como alguns de seus contemporâneos, Jean Jacques Rousseau exerceu profunda 

influência sobre a história intelectual e os desdobramentos políticos forjados na Europa 

moderna. 

Há nos filósofos apresentados, Hobbes, Locke e Rousseau, uma relação estreita 

entre suas concepções político-filosóficas e as lutas de suas épocas. Esses filósofos 

acompanharam, de perto, a construção do Estado moderno enquanto viviam no limiar dos 

séculos XVII e XVIII.  

É pertinente considerar que as obras dos autores, assim como muitas de suas 

ideias, sobreviveram ao seu período e permanecem como parte relacional, seja em menor ou 

em maior grau, de pilares que fundamentam o Estado liberal capitalista.   

Porém, esse reconhecimento não pode se situar, apenas, na compreensão de que o 

pensamento dos filósofos mencionados atravessou séculos e ainda persiste como fundamento 

político, em cartas constitucionais. Sabe-se, pois, que a liberdade e a igualdade tanto 

prometidas, nada mais foram e continuam sendo que a liberdade do mercado e dos ricos e a 

igualdade formal que se concebe apenas perante algumas leis, mas conservando entre os 

homens as desigualdades e as injustiças sociais.               

Considera-se que esses filósofos, assim como outros, a exemplo de Montesquieu
36

 

(1689- 1755), contribuíram para construção do Estado e o direito moderno por meio do 

chamado jusnaturalismo moderno emergido no contexto da formação da sociedade moderna. 

O propósito e as questões mais candentes do pensamento político desses filósofos 

contribuíram, sobremaneira, com a gênese do Estado moderno. Nesse aspecto, a teoria 

clássica do Estado se edificou “junto com as mudanças das condições do poder econômico e 

político na Europa do século XVII” (CARNOY, 1988, p. 22). Em síntese, o Estado se erige 

junto ao advento da modernidade.  

O contexto, - histórico, social e político do projeto iluminista de construção da 

modernidade -, tornou-se propício para o desenvolvimento da teoria do Estado liberal. Estado 

                                                           
36 Charles de Montesquieu (1689- 1755), - de formação iluminista - foi um filósofo, político e escritor francês, 

pertencente à aristocracia francesa. Politicamente, posicionou-se contra o absolutismo. Dentre suas obras mais 

voltadas para o campo da teoria política, destaca-se “O espírito das leis (1748)”.   
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centrado na garantia de direitos individuais e no pressuposto do “bem comum”. Mas, também, 

um tipo de Estado que pudesse controlar as paixões dos homens e pôr freio aos seus impulsos.  

Constituem-se, desse modo, as bases institucionais de um tipo de Estado, que nos 

Estados Unidos da América, por meio dos federalistas
37

, recebeu tratamento mais acabado, 

configurando um Estado capitalista moderno, democrático e liberal.   

Os federalistas dos Estados Unidos ofereceram ao mundo moderno as bases do 

Estado capitalista democrático liberal, uma formulação em que a diluição do poder popular 

constitui um dos componentes essenciais do Estado. O principal objetivo dos federalistas 

consistiu em fundamentar o texto constitucional, que se tornaria o mais novo instrumento 

jurídico e institucional necessário para estreitar a relação entre as treze ex-colônias britânicas 

após o processo de independência por meio de um Estado federativo. No conjunto de textos 

publicados pelos autores, identificam-se nitidamente os fundamentos substantivos e as 

diferenças de um governo democrático e de um governo representativo.   

É por meio dos Federalistas, que o princípio da “democracia representativa
38

”, - 

uma ideia sem precedente histórico no mundo antigo, uma inovação norte americana - se 

projeta e se consolida como modelo legítimo e mais seguro de democracia e pilar do Estado 

capitalista democrático liberal.  

Com efeito, o longo percurso de formação do Estado capitalista foi determinante 

para torná-lo a maior organização social já construída pelo homem e haver se consolidado 

como instrumento mais que político para assegurar, na sociedade capitalista, as formas de 

regulação e de dominação de classes sobre classes.  

Sobre o Estado, escreveu Miliband (1972), em O Estado na sociedade capitalista: 

mais do que em qualquer época anterior, os homens vivem, hoje, à sombra do Estado. O autor 

afirmava ainda que o que os homens pretendiam obter, individualmente, ou em grupos, 

dependia, fundamentalmente, da sanção e do apoio do Estado. Evidentemente, a análise de 

Miliband se referia ao comportamento do Estado na sociedade capitalista.  

                                                           
37

 Diz respeito aos autores do conjunto de textos publicados na impressa de Nova York em 1788 que explicitam 

a teoria política que retifica a Constituição dos Estados Unidos de 1787: Alexander Hamilton, (1755 – 1804), 

James Madson (1751 – 1830) e John Jay (11745 – 1829).  
38 Federalistas é a expressão atribuída aos autores que elaboraram o texto constitucional dos Estados Unidos, no 

período em que era discutida a Constituição nos Estados daquele país. O texto, chamado Federalista, é um 

conjunto de artigos publicados na imprensa de Nova York em 1788. No texto, os autores expressam os seus 

pontos de vista políticos e filosóficos acerca do governo, cujos princípios consideravam ideal.  
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Na abordagem sobre o Estado elencada neste capítulo, a referência para o debate 

é, de fato, o Estado capitalista. Neste caso, para situar as características fundamentais do 

Estado capitalista, recorreu-se, como referência teórica e epistemológica, às contribuições de 

Nicos Poulantzas, a saber, principalmente, as obras Poder político e classes sociais (1977) e 

O Estado, o poder, o socialismo (2000). Entretanto, considera-se que seja pertinente destacar 

que as teorias desenvolvidas por Poulantzas sobre o Estado, sofreram mudanças conceituais 

importantes entre as duas publicações, Poder político e classes sociais e O Estado, o poder, o 

socialismo.   

A principal contribuição de Poulantzas ao debate, no que concerne ao Estado 

capitalista, conforme considera Carnoy (1988), é sua análise do Estado em relação à luta de 

classes. Sobre essa observação, o autor afirma:  

 

[...] sua obra se concentra na natureza das classes sociais, no papel do Estado 

na formação e definição do conflito de classes e no efeito desse conflito 

sobre o próprio Estado. A partir dessa análise, descobrimos um Estado que 

se insere nas e se define pelas relações de classe (as “estruturas” da 

sociedade capitalista), ao mesmo tempo que é um fator de coesão e 

regulamentação do sistema social no qual funciona (CARNOY, 1988, p. 

129).  

 

Analogamente, para Poulantzas, as classes sociais apresentam-se como o efeito da 

articulação das estruturas que ocorrem tanto no modo de produção como na formação social. 

Desse modo, compreender, portanto, a natureza das classes sociais e da luta entre elas consiste 

entender também que as classes constituem o efeito de uma articulação que ocorre nas 

estruturas tanto do modo de produção como da formação social.  

Por necessidade de imprimir legitimidade como um ente que representa interesses 

de toda a sociedade, o Estado capitalista se apresenta como representativo do “interesse 

geral”, de interesses econômicos, interesses concorrenciais e divergentes, ocultando, desse 

modo, o seu caráter de classe. Em suma, o Estado capitalista se apresenta como um ente 

neutro e representativo de todos os interesses da sociedade.   

A aparente neutralidade se expressa por intermédio de todo um funcionamento de 

aparelhos ideológicos, que ocultam, sistematicamente, em nível das instituições políticas, o 

seu caráter político de classes. Esse Estado, conforme Poulantzas:  

 

apresenta-se como a encarnação da vontade popular do povo-nação, sendo 

povo-nação institucionalmente fixado como conjunto de “cidadãos”, 

“indivíduos”, cuja unidade o Estado capitalista representa, e que tem 

precisamente como substrato real esse efeito de isolamento que as relações 
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sociais econômicas do Modo de Produção Capitalista manifestam 

(POULANTZAS, 1977, p. 129).    

 

 

Embora o Estado capitalista se apresente como representante da vontade popular, 

de cidadãos, de fato, ele representa, não diretamente os interesses econômicos das classes 

dominantes, mas os seus interesses políticos. Torna-se o centro do poder político das classes 

dominantes
39

 na medida em que é fator de organização da sua luta política. O Estado 

constitui, portanto, a unidade política das classes dominantes.  

É certo que, a despeito da luta de classes, o Estado capitalista intervém com uma 

série de operações ideológicas, produzindo um efeito de isolamento do Estado sobre as 

relações sociais econômicas. Quanto à superestrutura jurídico-política do Estado, a ela 

compete uma dupla função: isolar os sujeitos jurídico-políticos dos agentes da produção 

distribuídos em classes; e representar a unidade de relações isoladas que é o povo-nação. 

Cabe, neste caso, à superestrutura jurídico-política do Estado, isolar e representar. Essa forma 

de existência e de manifestação da superestrutura jurídico-política do Estado reveste-se de 

contradições, na medida em que esta revela as contradições internas entre o privado e o 

público, entre os indivíduos “comuns” e pessoas políticas, entre direito privado e direito 

público, entre as liberdades políticas e o interesse geral, etc.  

É importante considerar que o Estado capitalista garante, por sua própria 

estrutura, alguns interesses econômicos para setores das classes dominadas, eventualmente 

contrários aos interesses econômicos das classes dominantes, porém, fazem isso de acordo 

com seus interesses políticos e com a dominação hegemônica. Um nítido exemplo dessas 

garantias, no âmbito do Estado capitalista, é a materialização das políticas públicas 

distributivas (sistema único de saúde e hospitais públicos, no caso do Brasil) ou as políticas 

redistributivas de cunho compensatório (cotas para estudantes em universidades públicas), 

quando estas se constituem em garantias para as classes dominadas.   

É evidente que tal “permissão” não constitui atributo espontâneo da vontade do 

Estado capitalista, senão é imposta a este pela luta política e econômica das classes que se 

encontram na condição de dominadas. Ou seja, é resultado de um conflito histórico entre 

distintos interesses de classes. Analogamente, a garantia de direitos que o Estado “concede” 

às classes dominadas visa a sua própria desorganização política e, por sua vez, essa estratégia 

                                                           
39

 Na perspectiva marxista, conforme sintetiza Miliband (1972), a classe dominante da sociedade capitalista é a 

classe que possui e controla os meios de produção e que é capaz, em virtude do poder econômico que em 

decorrência disso lhe é conferido, de usar o Estado como instrumento de dominação da sociedade.  
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é também indispensável para a hegemonia das classes dominantes. Assim, torna-se, “de fato, 

uma característica particular do Estado capitalista” (POULANTZAS, 1977, p. 186).     

Essa compreensão sobre a capacidade de o Estado capitalista “conceder” alguns 

benefícios às classes dominadas é observada também por Miliband (1972). Ao analisar a 

atuação dos governos nos países capitalistas avançados, o autor afirma “que os governos, ao 

agir em nome do Estado, têm sido de fato obrigados a agir, através dos anos, contra alguns 

direitos de propriedade a desgastar algumas prerrogativas empresariais, ao ajudar a reparar um 

pouco o equilíbrio entre o capital e o trabalho, entre a propriedade e aqueles submetidos a ela” 

(MILIBAND, 1972, p. 99).  

Como resultado, a igualdade formal do Estado capitalista produz um efeito de 

isolamento entre ele e os interesses de classe ocultando ao mesmo tempo, o sentimento de 

pertencimento de classe dos agentes induzindo-os a pensar como sujeitos plenamente 

atendidos.  

Seguindo essa compreensão, pode-se afirmar que a superestrutura jurídico-

política, por meio do direito capitalista, iguala os sujeitos ou agentes que ocupam posições 

socioeconômicas desiguais, ao atribuir um caráter meramente formal de igualdade entre todos 

na sociedade. Um exemplo de materialização dos efeitos ideológicos do estado capitalista 

pode ser encontrado nas políticas públicas de acesso ao ensino superior, quando se ocultam a 

desigualdade socioeconômica existente entre as classes ao proferirem o discurso da igualdade 

jurídica (perante a lei todos são iguais) e quando defendem o acesso ao ensino por meio da 

meritocracia, exclusivamente.  

Cumpre, pois, ao Estado capitalista a institucionalização da igualdade formal, que 

se concebe, apenas, perante algumas leis, mas conservando entre os homens ou o povo, as 

desigualdades e as injustiças sociais. Desse modo, o Estado capitalista oculta, 

sistematicamente, em nível de suas instituições políticas, o caráter de classe, isto é, enquanto 

entidade, ele macula o caráter de classe dominante. Desse modo, o Estado se torna a 

condensação material e específica das relações de forças entre classes e frações de classe.  

 

Compreender o Estado como a condensação de uma relação de forças entre 

classes e frações de classe tais como elas se expressam, sempre de maneira 

específica, no seio do Estado, significa que o Estado é constituído-dividido 

de lado alado pelas contradições de classe (POULANTZAS, 2000, p. 111).   
 

Enfim, o Estado capitalista constitui a unidade política das classes dominantes. E 

esse atributo fundamental de sua forma de organização não diz respeito apenas a um único 
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aparelho ou ramo do Estado (partidos políticos), mas também ao conjunto de seus aparelhos 

(jurídicos, ideológicos), inclusive os repressivos por excelência (exército, polícia etc.).   

 

 

3.1.1 O Estado capitalista na perspectiva neoliberal: bases conceituais, históricas e políticas 

 

 

A redução do intervencionismo estatal na esfera econômica constitui aspecto 

essencial do neoliberalismo. Suas origens - enquanto modelo econômico fundado na doutrina 

liberal -, remontam aos finais da década de 1930, quando economistas, ideólogos e políticos 

lançaram mão do antigo ideário do liberalismo econômico para orientar as políticas 

econômicas em considerável parte de países centrais do capitalismo, principalmente na 

Europa, só se consolidaria, efetivamente, ao final da década de 1970.  

O neoliberalismo consolidou-se de modo diferenciado em diversos países, em 

contraposição ao modelo econômico keynesiano
40

, hegemônico até então. A divulgação da 

ideologia neoliberal foi marcada por dois eventos importantes: o Colóquio Walter Lippmann, 

realizado em Paris no ano de 1938, e uma reunião realizada nos Alpes Suíços, 

especificamente na estação de esqui de Mont Pelerin, em 1947. Mais tarde, se criaria a 

Sociedade Mont Pelerin
41

, a casa dos think tanks
42

 neoliberais. Ao todo, se reuniram, nesse 

evento, 36 intelectuais do mundo acadêmico e de campos distintos de diversas áreas do 

conhecimento, econômico, político, jornalístico, cultural, para discutir a necessidade de 

articular um ideário político e ideológico tendo como uma das funções combater o Estado de 

Bem-Estar Social. Conforme assinala Gros (2008), o movimento ideológico neoliberal 
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 Modelo de Políticas assentadas na teoria econômica consolidada pelo economista inglês John Maynard 

Keynes. Fundamenta-se na afirmação do Estado como agente indispensável de controle da economia. Preconiza 

a ênfase no investimento público, no combate ao desemprego e na integração da classe operária. Em alguns 

países, tal política econômica deu origem ao que se chamou de Estado de Bem-Estar Social. Lessa (2013) 

assinala, no entanto, que o Estado de Bem-Estar é um mito. Trata-se de uma concepção distante da realidade e 

incapaz de descrever a essência das transformações ocorridas na relação do Estado com a economia ao longo de 

suas décadas de existência. A partir de outros estudos desenvolvidos sobre o Estado de Bem-Estar, o autor relata 

que este tipo de configuração de Estado, nas áreas sociais como saúde, moradia, educação, migrantes, crianças e 

adolescentes, serviu, de fato, aos interesses do capital. Para Lessa (2013), as transformações inerentes à 

reprodução do capital seriam fundantes da gênese e desenvolvimento deste “falso socialmente necessário” que é 

a noção de Estado de Bem-Estar. Pode-se, assim, concluir que o Estado de Bem-Estar jamais seria a negação do 

caráter de classes do Estado capitalista ou o Estado como provedor do atendimento dos direitos sociais.   
41

 Sobre esse assunto consultar Gros (2008).  
42

 A expressão think tanks designa os centros de formação de pensamento especializados, em geral ligados ao 

poder político e ao capital, mantendo vínculos com organismos internacionais. No geral, congrega especialistas 

que reúnem as demandas dos setores das classes dominantes e as expressam na forma de posições ideológicas, 

políticas públicas, leis, etc. Os think tanks são instituições presentes no processo de formulação de políticas 

públicas nos Estados Unidos e na Inglaterra desde os anos 1940. 
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desenvolveu-se por meio da formação de redes de articulação entre intelectuais, acadêmicos e 

suas publicações, empresas jornalísticas, organizações empresariais e um novo tipo de 

institutos privados de pesquisa sobre políticas públicas, os think tanks. Desde os anos de sua 

fundação, a Sociedade Monte Pelerin desempenhou um papel central no renascimento 

internacional da ideologia neoliberal. Como papel ideológico, busca manter vivo o interesse 

pela doutrina liberal e por meio da militância de seus membros a organização vem articulando 

a fundação de institutos liberais por todo o mundo.   

Diante de uma conjuntura de ataque ideológico ao sistema de regulação do 

Estado, ganharam expressão as ideias dos membros da escola austríaca de economia. No 

contexto de crise inflacionária e, consequentemente, do Estado, este foi acusado de gastar 

para além de suas possibilidades de arrecadação. A crise do Estado foi relacionada ao alto 

custo das demandas sociais (COSTA, 2006). O sistema de proteção social e de previdência 

pública foi o setor de maior ataque dos ideólogos do neoliberalismo, visto que este seria 

oneroso demais para o Estado. Os economistas alegavam que o Estado criava despesas demais 

com os gastos sociais, fator que, para eles, inibia os investimentos. Dessa forma, o ideal de 

livre mercado consistiu na mola-mestra do movimento neoliberal.  

O livro “O caminho da servidão” do economista austríaco Friedrich Von Hayek, 

discípulo de Ludwig Von Mises, tornou-se referência ao discurso e às práticas políticas, 

econômicas e sociais, inerentes ao ideário neoliberal. O texto a seguir expressa bem essa 

perspectiva política.  

 
É importantíssimo termos ampla visão da tarefa que seremos obrigados a 

enfrentar nesse campo depois da guerra, e que percebamos com clareza 

aquilo que podemos ter esperança de realizar. Um dos aspectos dominantes 

da situação imediata de após-guerra será o de que as necessidades 

específicas geradas pelo atual conflito canalizaram centenas de milhares de 

homens e mulheres para serviços especializados, os quais, durante o conflito, 

lhes permitiram ganhar salários relativamente elevados. Em muitos casos, 

não haverá possibilidade de empregar o mesmo número de pessoas nessas 

ocupações. Será necessário transferir com urgência grande parte dessas 

pessoas para outros serviços, e muitas descobrirão que as ocupações 

disponíveis serão menos bem pagas do que as que exerciam durante a guerra. 

(...). Se, pois, os sindicatos resistirem com êxito a uma redução dos salários 

de tais categorias, restarão apenas duas alternativas: ou usar a coação (isto é, 

escolher certos indivíduos e transferi-los compulsoriamente a outras funções 

menos bem  remuneradas), ou então deixar que aqueles que já não podem ser 

empregados com os salários relativamente altos percebidos durante a guerra 

permaneçam desempregados até se disporem a aceitar trabalho menos bem 

pago (HAYEK, 1990, p. 222). 
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Para os ideólogos do neoliberalismo, tanto a doutrina keynesiana quanto a 

universalização de serviços sociais vinculados à assistência, tais como a saúde, educação, 

previdência, moradia atentavam, em certo sentido, contra o bom funcionamento do modelo 

econômico capitalista. Como teses, os neoliberais defendiam um mercado que fosse 

autorregulado e sem os obstáculos oferecidos pelo Estado e ainda, que apresentasse uma 

moeda forte. Quanto ao Estado, deveria manter o controle sobre as finanças públicas e exercer 

pouca expressão aos ditames do mercado, deixando-o agir livremente para atuar na 

transferência das demandas dos serviços públicos para a iniciativa privada.  

Ressalta-se, ainda, que o neoliberalismo sempre teve dois principais objetivos 

econômicos: alcançar altos índices de crescimento econômico e buscar o controle das taxas de 

inflação. Para alcançá-los, os neoliberais elaboraram uma série de medidas de cunho 

econômico, político, social e cultural, envolvendo ações de combate às organizações sindicais 

e à legislação trabalhista.  

O argumento da doutrina neoliberal contra as organizações de trabalhadores era de 

que essas afetariam o bom funcionamento dos mercados, de modo que se tornavam obstáculos 

para a aplicação da lei econômica da oferta e procura no seio das relações trabalhistas.                    

Quanto a expectativa neoliberal Vitullo (2006) menciona que:  

 

 

[...] o enfraquecimento das organizações sindicais (nefastas corporações, 

segundo eles), junto à flexibilização da normativa trabalhista, traria 

benefícios quase que imediatos para o ciclo virtuoso que eles imaginavam: 

levariam a um aumento do desemprego e a uma conseqüente baixa dos 

salários, até estes encontrarem seu nível “natural”, o que permitiria atingir 

maiores taxas de retorno para o capital (VITULLO, 2006, p. 4).    

 

 

A experiência mais exitosa para o Estado do modelo neoliberal foi implementada 

na Inglaterra nos anos 1980, no governo de Margaret Thatcher. Sobre o modelo inglês, Gros 

(2003) afirma que:  

 

o governo aplicou todo o pacote de medidas estabilizadoras propugnadas 

pelo monetarismo (diminuição da emissão monetária, altas taxas de juros, 

decréscimo de impostos sobre ganhos elevados, eliminação de controles 

financeiros); foi duro com os movimentos grevistas, criou uma nova 

legislação antisindical, diminuiu os gastos sociais e elevou substancialmente 

o nível de desemprego; e, por fim, lançou um drástico programa de 

privatizações, que começou na habitação pública e atingiu as indústrias 

básicas, como a eletricidade, o petróleo, o aço, o gás e a água (GROS, 2003, 

p. 27).  
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Ainda conforme assinala Gros (2008), a materialização do neoliberalismo na Inglaterra foi o 

resultado de um longo processo de contrarrevolução intelectual iniciado nos anos 1930, 

durante os debates sobre a influência do keynesianismo nas ações daquele país.  

A reforma do Estado não consistiu em um fenômeno isolado; ao contrário, foi 

decorrente de uma série de mudanças nas relações econômicas e políticas internacionais, 

principalmente nas relações comerciais e na reorganização política dos países na definição de 

um novo padrão de produção capitalista. Portanto, no que diz respeito à reforma neoliberal, 

ela expressa uma recomposição das forças sociais, a concretização de um movimento 

conservador que buscou suprimir os avanços construídos a partir do modelo do Estado de 

Bem-Estar Social (COSTA, 2006, p. 155).  

Enquanto dimensão política e econômica do Estado capitalista, o neoliberalismo 

trouxe, como consequência, a alteração da ordem social interna aos países onde atua, assim 

como também alterou a autonomia estatal diante das relações exteriores.  

Nos países onde o neoliberalismo orientou a política econômica constatam-se 

poucos avanços em corrigir as desigualdades sociais e em outros, principalmente na periferia 

do capital, a pobreza e a desigualdade social se tornaram uma propagação endêmica.   

Na America Latina, vários Estados nacionais estiveram sob governos de perfis 

populistas e autoritários, circunstâncias que se materializavam em regimes ditatoriais 

espalhados em diversos países. O processo de entrada dos países latino-americanos, no âmbito 

das reformas do Estado, bem como seu alcance e profundidade são variáveis de acordo com o 

momento histórico. Conforme tem demonstrado Gros (2003), o neoliberalismo apareceu 

como um fenômeno novo na América Latina e, sobretudo, no Cone Sul, a partir da década de 

1970.  

O Chile foi o país que, em meio a uma ditadura militar, promoveu a mais radical 

ruptura político-institucional do continente, iniciando o ajuste nos anos 1970. Após o golpe de 

Pinochet, que abriu as portas para o ideário neoliberal, a sociedade chilena vivenciou um 

intenso processo de mercantilização quanto aos direitos e em setores onde era estabelecida a 

mediação estatal. Nesse sentido, o neoliberalismo, desencadeado no Chile, antecipou-se ao 

thatcherismo
43

 inglês, que, apesar de ter sido iniciado em 1979, só se efetivou, de fato, 

durante a década de 1980. Analisa Anderson (1995) que o neoliberalismo chileno se 

                                                           
43

 Designa a ideologia e a política estabelecidas pelo partido conservador britânico no período em que Margaret 

Tatcher liderou o partido e no período em que ela atuou como primeira ministra (1979 – 1990). Durante o seu 

governo defendeu o liberalismo econômico.   
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desenvolveu em meio à abolição da democracia e a instalação de uma das mais cruéis 

ditaduras militares do pós-guerra.  

Todavia, o rigor e voracidade com o qual o neoliberalismo penetrou na regulação 

social dos países, dependeram muito das condições e capacidade de organização das forças 

políticas, à medida que quanto maior fosse a abertura do Estado no atendimento às demandas 

sociais, como as políticas sociais (moradia, reforma agrária, previdência social, etc.), maior 

era o rigor das medidas dado pelo neoliberalismo. No caso específico do Chile, que ilustra 

bem esse aspecto, as instituições de participação política foram substancialmente 

enfraquecidas e, com isso, o Estado ganhou mais autonomia, facilitando desse modo, sua 

intervenção frente às reformas mais rígidas.  

Outros países iniciaram seus processos de ajustes a partir dos anos 1980, com 

reformas pontuais no sistema financeiro e nas negociações das dívidas. De fato, a maioria dos 

países latino-americanos desencadeia e avança nos ajustes e nas reformas a partir do final dos 

anos 1980 e início dos anos 1990.  

Sobre o ajuste neoliberal na América Latina, Soares (2009) entende que: 

 

[...] as formas que as políticas de ajuste assumem nos diferentes países 

poderiam ser situadas num espectro que vai desde aquelas que possuem um 

caráter mais “doutrinário” ou mais puro, no qual se aplicam estritamente os 

princípios do liberalismo econômico, até aquelas de tipo mais “pragmático”, 

quase sempre mais afeitas ao ritmo e à gradualidade determinados pelos 

interesses dominantes em cada país. As diferenças estariam dadas pela 

intensidade e pelo ritmo com que se perseguem os três objetivos comuns 

acima mencionados e pelas estratégias de desenvolvimento no longo prazo, 

em particular com relação à industrialização (SOARES, p. 24, 2009).  

 

As consequências estruturais do neoliberalismo, no continente, desencadearam 

ainda mais a distância de um horizonte transitório e de superação de crises, tanto no plano 

político-institucional quanto no social e econômico.  

Ainda conforme assinala Soares (2009), a maioria dos países latino-americanos 

sofreu retrocesso em matéria de equidade durante a chamada crise dos anos 1980 e os 

posteriores processos de ajuste estrutural, de modo que, no início dos 1990, sua distribuição 

de renda neles era ainda mais concentrada que ao final dos anos 1970.  

No plano social, se verificou o aumento das desigualdades entre classes e grupos 

sociais ao mesmo tempo que esse modelo propiciou a capacidade de consumo dos estratos 

mais elevados da sociedade e se reduziu a dos mais baixos. 
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3.2 As Políticas Públicas no Estado contemporâneo: considerações conceituais e políticas 

 

 

A pesquisa sobre o campo das políticas públicas no Brasil tem uma trajetória 

recente na agenda acadêmica do país, sendo incorporada, apenas, nas últimas décadas, 

impulsionadas pela organização de grupos de estudo no âmbito de instituições científicas. Nos 

últimos anos, a discussão acerca das políticas públicas ganhou espaço em diversos fóruns, 

com destaque na produção intelectual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Ciências Sociais (ANPOCS), da Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) e da 

Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), com a criação de grupos de trabalho e 

eixos temáticos específicos. O tema política pública ganha maior relevância nos fins dos anos 

1980, concomitante ao debate sobre a redemocratização do Brasil e a institucionalização de 

determinadas políticas sociais.  

Melo (1999) destaca três motivos que favoreceram a expansão da análise de 

políticas públicas no Brasil, particularmente, a partir da década de 1980. Em primeiro lugar, a 

agenda pública em relação à década anterior, segundo o autor, se estruturou em torno de 

questões relativas à perspectiva brasileira de desenvolvimento. Em segundo lugar, o término 

do regime militar não propiciou o fim dos obstáculos à consecução das políticas sociais, fato 

que estimulou os estudos nesse campo das políticas públicas. Em terceiro lugar, a ideia de 

reforma do Estado, como princípio orientador da agenda pública, difundida 

internacionalmente, nas décadas de 1980 e 1990, suscitou o aumento dos estudos na área.    

Conforme demonstra Arretche (2003), nas últimas décadas, houve um aumento na 

produção de dissertações e teses direcionadas para temas vinculados às políticas públicas. 

Ademais, disciplinas de políticas públicas foram criadas nas universidades em cursos de 

graduação e pós-graduação; e pesquisas passaram a ser financiadas por agências de fomento.     

A adoção de políticas públicas por governos de países desenvolvidos e em vias de 

desenvolvimento decorreu de diversos fatores.  Souza (2003) considera que o primeiro deles 

teria sido a adoção de políticas restritivas de gastos, que passou a dominou a agenda na 

maioria dos países, em especial, aqueles em desenvolvimento. O segundo fator vincula-se às 

novas concepções sobre o papel do Estado, os quais ganhou hegemonia e a substituição das 

políticas keynesianas, marcadas, principalmente, como guia das políticas públicas do Pós-

Segunda Guerra, que foram substituídas pelo foco no ajuste fiscal. Destaca-se que esse ajuste 

fiscal não consistia, apenas, na dimensão econômica, mas integrava a redefinição global do 



98 
  

  

campo político-institucional e das relações sociais. O resultado, no entanto, da crise do Estado 

capitalista movimentou economistas, ideólogos e políticos para lançarem mão do “antigo” 

conjunto de princípios do liberalismo econômico, um “retorno à ortodoxia” que deu sentido às 

ideias monetaristas e ajustes neoliberais orientadores de macro políticas econômicas a partir 

ao da década de 1970 e início dos anos 1980. O terceiro fator demonstrado pela autora incide, 

especificamente, sobre os países em desenvolvimento e de democracia mais recente, como os 

países da América Latina, que não conseguiram desenvolver políticas públicas, capazes de 

impulsionar o desenvolvimento econômico e promover, ao mesmo tempo, a inclusão social de 

grande parte da população excluída do acesso aos bens produzidos coletivamente.      

Esses componentes impõem, portanto, questões fundamentais. O que são, de fato, 

políticas públicas? Como defini-las? A definição do que seja política pública depende da 

concepção filosófica e política de quem a define. De certo modo, mesmo no campo das 

formulações críticas, não existe uma única definição sobre o que seja política pública. Para 

efeito dessa abordagem, tomam-se as perspectivas já desenvolvidas por Souza (2003), por 

considerar que: 

 

Mead (1995) entende como um campo dentro do estudo da política que 

analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Lynn (1980) a define 

como um conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos 

específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das 

atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e 

que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de 

política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A 

definição mais conhecida continua sendo a de Laswell (1936; 1958), ou seja, 

decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes 

questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz (SOUZA, 2003, p. 

12). 

                        

Pode-se, então, considerar a política pública um campo de conhecimento que 

orienta política e tecnicamente as ações dos governos (refletidas por pressões de grupos de 

interesses, na maioria das vezes, representantes do poder econômico) e que, ao mesmo tempo, 

põem em análise essas ações.      

Compreender, portanto, o desdobramento das políticas públicas, exige, antes de 

tudo, entender a sua origem enquanto campo de saber e disciplina específica. Enquanto área 

de conhecimento e disciplina acadêmica específica, a política pública se desenvolveu nos 

Estados Unidos, diferenciando-se da tradição europeia de estudos e pesquisas que se 

concentravam mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos 

governos. Nesse país, por exemplo, ao contrário, a área se desenvolveu no mundo acadêmico 
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sem estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para 

a ênfase nos estudos técnicos sobre as ações dos governos.  

Na Europa, o campo das políticas públicas se desenvolveu como resultado dos 

estudos fundamentados em teorias explicativas em torno do papel do Estado e do governo, 

entes concebidos como agentes, por excelência, das ações de políticas publicas, 

diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos.  

 

Na área do governo propriamente dito, a introdução da política pública como 

ferramenta das decisões do governo é produto da Guerra Fria e da 

valorização da tecnocracia como forma de enfrentar suas consequências. Seu 

introdutor no governo dos EUA foi Robert McNamara que estimulou a 

criação, em 1948, da RAND Corporation, organização não-governamental 

financiada por recursos públicos e considerada a precursora dos think tanks 

(SOUZA, 2006, p. 22-23). (Grifo nosso). 

 

Do ponto de vista conceitual e teórico, a política pública, nesse particular, contou 

com as contribuições de Laswell, Herbert Simon, Charles Lindblom e David Easton. Teóricos 

que construíram tipologias e formularam conceitos em torno desse campo das políticas 

públicas.   

É de Laswell a expressão policy analysis (análise de política pública) cunhada, na 

década de 1930, para designar as ações que conciliavam conhecimento científico e acadêmico 

com a produção empírica dos governos criando, ao mesmo, tempo condições para 

desenvolver o diálogo entre cientistas sociais e governo. O conceito de racionalidade limitada 

dos decisores públicos foi cunhado por Herbert Simom, em 1957, para designar a limitação 

desses agentes do poder público no tocante à informação incompleta ou imperfeita dos 

processos, bem como seus próprios interesses. Simon propõe, portanto, a maximização da 

racionalidade por um conjunto de regras e de incentivos de ajuste o comportamento dos 

agentes para o alcance dos resultados desejados.       

Por sua vez, Lindblom questionou as posições de Laswell e de Simon propondo a 

incorporação de diferentes variáveis à formulação e à análise de políticas públicas. Em sua 

perspectiva, as formulações de políticas públicas deveriam levar em consideração o papel das 

eleições, das burocracias, dos partidos políticos e dos distintos grupos de interesses.  

De acordo com Souza (2006), David Easton busca definir a política pública 

enquanto sistema que engloba as relações entre a sua formulação, os resultados e o próprio 

ambiente. Nesse sentido, conforme o autor afirma, as políticas públicas recebem inputs dos 
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partidos políticos, da mídia e de grupos de interesses, que de certo modo, repercutem nos 

resultados das ações políticas.         

Nesse campo, alguns modelos foram desenvolvidos e sistematizados para se 

compreender melhor as relações e as ações dos governos em face das demandas dos cidadãos.   

A mais conhecida tipologia sobre política pública foi construída por Theodor 

Lowi na década de 1960. Para ele, a política pública pode assumir quatro configurações 

diferenciadas: políticas distributivas, políticas redistributivas, políticas regulatórias e políticas 

constitutivas.   

Em geral, conforme menciona Frey (2000), as políticas distributivas beneficiam 

um grande número de destinatários, todavia em escala relativamente pequena; potenciais 

opositores costumam ser incluídos na distribuição de serviços e benefícios. Esse modelo tem 

como características: a) apresentar pouco conflito nos processos políticos; b) geralmente se 

materializa por meio de consenso. Essas garantem o acesso mais universal, como a gratuidade 

a um determinado sistema de saúde pública. Essa tipologia de política pública, quando 

implantada, de modo geral, é orientada para obter o máximo de aceitação dos setores a que se 

destina.  

As políticas públicas redistributivas, ao contrário, são direcionadas para o 

conflito. Geralmente, redirecionam recursos financeiros entre grupos e camadas sociais, 

resultando em num processo político permeado por conflitos. Esse tipo de política pública 

promove nova configuração no acesso aos recursos, bens ou direitos. A redistribuição do 

acesso a bens, direitos e poderes contribui para o acirramento dos debates e tensões políticas 

entre setores que já têm direitos adquiridos e os que querem adquiri-los. Essa tipologia chama 

a atenção para questões cruciais e polêmicas, como por exemplo, as políticas de cotas para 

acesso à universidade.  

As políticas regulatórias caracterizam-se por abarcar aspectos normativos, legais, 

ordens, proibições, decretos e portarias. De acordo com suas características, os processos 

políticos de conflito, de coalizão e de consenso podem ser modificados por meio delas.   

Por último, Lowi (1964) apresenta as bases das políticas constituintes ou políticas 

estruturadoras, que determinam as regras do jogo e a dinâmica da estrutura dos processos e 

conflitos políticos em que se materializam outras políticas públicas, a saber: distributivas, 

redistributivas e regulatórias. Em certo sentido, essas políticas dão forma ao regime político. 

No quadro geral das tipologias e modelos de políticas públicas, é importante 

apresentar a perspectiva influenciada pelo “novo gerencialismo público” e pelo ajuste fiscal 

que se desenvolveu como proposta para busca da eficiência no plano do Estado. Por ocasião 
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da reforma ou reconstrução do Estado, fortalecida na década de 1990, essa concepção de 

política pública ganhou fôlego, tornando-se a tônica principal nesse campo da política. 

Conforme ressalta Souza (2006, p. 34), “a ênfase na eficiência nasceu da premissa de que as 

políticas públicas e suas instituições estavam fortemente influenciadas por visões 

redistributivas ou distributivas, na linguagem de Lowi, desprezando-se a questão da sua 

eficiência”. Consistia, no entanto, numa política pública estreitamente vinculada à reforma do 

Estado colocada em funcionamento pelas vias da administração gerencial.  

Quanto à reforma administrativa do Estado, na concepção gerencial, ou na “nova 

administração pública”, suas principais características foram, assim, apontadas por Pereira
44

 

(1997), destacando as seguintes diretrizes: 

 

a) orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-cliente; 

b) ênfase no controle dos resultados através dos contratos de gestão (ao invés 

de controle dos procedimentos);  

c) fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, organizada 

em carreiras ou “corpos” de Estado, e valorização do seu trabalho técnico e 

político de participar, juntamente com os políticos e a sociedade, da 

formulação e gestão das políticas públicas;  

d) separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas, de 

caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, executoras dessas 

mesmas políticas;  

e) distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as agências 

executivas, que realizam atividades exclusivas de Estado, por definição 

monopolistas, e os serviços sociais e científicos de caráter competitivo, em 

que o poder de Estado não está envolvido;  

f) transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e 

científicos competitivos;  

g) adoção cumulativa, para controlar as unidades descentralizadas, dos 

mecanismos (1) de controle social direto, (2) do contrato de gestão em que 

os indicadores de desempenho sejam claramente definidos e os resultados 

medidos, e (3) da formação de quase-mercados em que ocorre a competição 

administrada; h) terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que 

passam a ser licitadas competitivamente no mercado (PEREIRA, 1997, p. 

42). 

  

 

De modo geral, as políticas implementadas sob essa orientação gerencial foram 

direcionadas para cortes quantitativos do funcionalismo público e para mudanças nos 

mecanismos da gestão pública, o que provocou mudanças consideráveis no caráter público 

dos serviços sociais, por meio de privatização paralela; de mercantilização, fundada na 

inserção da lógica privada nos serviços públicos, e na racionalidade da eficiência, dirigida à 

relação custo benefício das ações estatais.  

                                                           
44

 Foi ministro do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, no governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995 – 1998). 



102 
  

  

No Brasil, a orientação gerencial demarcou o processo de reforma administrativa 

do Estado, por meio de um conjunto de reformas impulsionadas pela lógica neoliberal posta 

em curso, de modo mais contundente, na década de 1990, dirigido pelo Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (Mare). Assim, no campo político e econômico, 

a década de 1990 representou um momento particular na administração pública brasileira, no 

que diz respeito às reformas do Estado. Por meio da reforma, um conjunto de mudanças 

substanciais foi promovido na estrutura da organização do Estado, intervindo, inclusive, no 

setor da educação.  

Na educação, a reforma do estado e a redução dos gastos públicos causaram 

impactos na gestão do sistema na maioria dos países latino-americanos, destacando-se a 

municipalização da educação obrigatória, mudanças no modelo de gestão e a instituição de 

sistemas nacionais de avaliação. No âmbito das reformas educacionais, a ideia básica 

consistia em tornar a gestão educacional diversificada e flexível, visando proporcionar mais 

competitividade e contenção dos gastos públicos. Os argumentos em defesa da reforma do 

Estado, pela via gerencial, apoiavam-se no discurso de que o Estado estava em crise, e a 

solução se encontrava na administração pública gerencial.  

Foi nesse contexto que a Educação Ambiental se integrou à agenda 

governamental enquanto política pública de Estado, abarcando as dimensões ambientais e 

educacionais. 

 

 

3.3 A Educação Ambiental no âmbito das políticas públicas brasileira: as ações do 

Estado, do governo, da sociedade civil e os embates políticos e conceituais 

 

 

No item 3.2 deste capítulo aborda-se a política pública, considerando-a, de modo 

abrangente, enquanto dimensão de um campo de conhecimento específico que orienta política 

e tecnicamente as ações do Estado e dos governos. Ou seja, as ações refletidas por pressões de 

grupos de interesses diversos, na maioria das vezes, representantes dos poderes econômicos e 

políticos dominantes com vistas à satisfação e ao atendimento da sociedade ou parte desta. 

Nesse aspecto, considera-se que a Educação Ambiental materializa, enquanto política pública, 

a condensação das relações de forças existentes no Estado capitalista. Ou seja, de modo 

relacional, ela é síntese de um movimento que traduz as disputas e os conflitos políticos em 

torno da educação e dos problemas ambientais existentes na sociedade.  
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Gonzaga (2008) considera que a Educação Ambiental que vem sendo produzida, 

sistematizada e difundida no Brasil, nas últimas décadas, tanto por organismos oficiais do 

Estado, por via das políticas públicas, como pelos movimentos sociais e de educação popular, 

é parte de um movimento bem mais amplo e histórico que se projetou, mundialmente, a partir 

da década de 1960 (o movimento ambientalista). A Educação Ambiental constitui-se, assim, 

em um campo de conhecimento plural e diversificado, integrado por um conjunto de agentes 

sociais, de setores específicos do Estado, do governo e da sociedade civil, com visões de 

mundo diferenciadas que exerceram e influenciaram a sua genealogia e sua dinâmica 

constitutiva. Nesse sentido, a Educação Ambiental incorpora a herança da crítica 

ambientalista, das teorias sociais críticas, das tendências pedagógicas transformadoras em 

suas perspectivas libertadora, libertária e histórico-crítica. Congrega, também, as tendências 

pedagógicas reprodutivistas da sociedade capitalista: pedagogias tradicional, tecnicista, 

neoliberal. Incorpora, ainda, fundamentos das ciências naturais e suas perspectivas 

preservacionistas e conservacionistas advindas da Europa e da América do Norte.   

Analogamente, os itinerários da Educação Ambiental, no Brasil, se desdobraram 

logo após o contexto social e político caracterizado pela repressão ditatorial, originada em 

1964, e que se encerrou, ao menos oficialmente, em 1985. Enquanto atividade pedagógica e 

política, a Educação Ambiental iniciou suas atividades na década de 1970 e se desenvolveu de 

modo mais consistente após a sociedade brasileira haver atravessado “ciclos de repressão e de 

liberalização política, que consistiam em reflexos das lutas de classe, da correlação de forças 

entre o Estado e os setores oposicionistas da sociedade civil, bem como das contradições 

inerentes ao próprio bloco no poder” (GERMANO, 1994, p. 94). Essa conjuntura não 

consistia em particularidade das relações políticas e sociais brasileiras exclusivamente, 

apresentando-se também, embora de modo diferenciado, em outros países latino-americanos, 

os quais viviam sob regimes militares ditatoriais, a exemplo da Argentina e do Chile, 

considerados os mais perversos.  

Para situá-la em sua história brasileira recente, torna-se relevante compreender a 

genealogia da Educação Ambiental no Brasil, pois, enquanto no plano político e econômico 

fortalecia-se o processo de crescimento por meio do conhecido milagre econômico
45

, no meio 

ambiente, intensificava-se cada vez mais a exploração predatória e os impactos ambientais 

decorrentes da construção de grandes obras públicas e privadas. Em meio às demandas e ao 

                                                           
45

 É a denominação dada à época ao crescimento econômico ocorrido durante o regime civil militar no Brasil. 

Paradoxalmente, esse crescimento se deu com o aumento da concentração de renda e da pobreza no Brasil.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar_no_Brasil_(1964-1985)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o_de_renda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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ritmo do chamado milagre econômico, o regime militar contrariou as preocupações 

internacionais de proteção ao meio ambiente e privilegiou o crescimento econômico a 

qualquer custo, conforme ocorreu durante a construção da Rodovia Transamazônica. Grande 

obra em termos de extensão, de recursos públicos e de impacto socioambiental, ação 

motivada, principalmente, por razões de “desenvolvimento” e de segurança nacional. Nesse 

modelo, “para o pensamento desenvolvimentista, o discurso ambiental representava um 

obstáculo ao crescimento econômico – e ao industrialismo – tido, á época, como a resposta a 

todos os problemas sociais do país” (LIMA, 2009 p. 151). O cenário político da época não era 

propício a manifestações críticas por parte da sociedade em torno do projeto 

desenvolvimentista em curso no país, na medida em que qualquer resistência a ele poderia 

consistir numa interferência indesejada ao governo e aos seus entes políticos e ideológicos 

correlacionados. Conforme Germano (1996, p. 66), “em tal contexto, todas as pessoas foram 

transformadas em inimigos potenciais do Estado”. Em decorrência, a postura autoritária do 

governo à época, contribuía, decisivamente, com a dificuldade do povo se posicionar 

politicamente contra o projeto desenvolvimentista em curso no país. 

No Brasil, assim, como em outros países da América Latina, a década de 1970 foi 

marcada por mobilizações sociais enquanto luta pela redemocratização e o fim de regimes 

ditatoriais repressivos. Paradoxalmente, foi também um período importante para o movimento 

ambientalista em função da influência das esquerdas e dos movimentos contraculturais na 

dinâmica da luta pela redemocratização do país. Mas, foi na década de 1980, com o processo 

de reabertura política e democrática, que a Educação Ambiental adquiriu status de área de 

conhecimento, ganhou corpo e expressividade e seguiu a trajetória dos novos movimentos 

sociais, dentre os quais o ambientalismo stricto sensu.  

Na época, também se expandiram os “meios de comunicação de massa”, crescia 

uma classe média urbana e alguns segmentos da sociedade tornaram-se formadores de 

opinião, propiciando, desse modo, condições objetivas para a expansão e constituição de 

várias entidades ambientalistas, as quais ganharam fôlego e se difundiram nas décadas 

subsequentes. Entretanto, essa articulação em torno da organização de entidades emerge por 

fora dos interesses do governo e do Estado, ao agregar setores da sociedade civil vinculados 

às lutas estudantis, sindicais e do campo.  
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No âmbito do Estado e no plano das políticas públicas específicas para o setor 

ambiental, considera-se que a criação da Secretaria
46

 Especial de Meio Ambiente (Sema), em 

1973, demarcou e consistiu na primeira política pública do Estado brasileiro direcionada ao 

meio ambiente. Criada em pleno regime militar, em face ao atendia ao compromisso assumido 

pelo país, por ocasião da Conferência de Estocolmo, em 1972. Ou seja, a ação do governo 

decorreu muito mais por pressão internacional, particularmente, dos organismos 

internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e suas instituições 

correlatas do que da vontade política inerente às preocupações dos dirigentes do país para 

com a problemática ambiental.  

Desse modo, a criação da Sema, enquanto setor específico para atuação na área 

ambiental,  “viria a ser o primeiro organismo federal brasileiro orientado para a gestão dos 

problemas ambientais e precursor do nascente sistema de agências estatais de meio ambiente” 

(LIMA, 2005, p. 86).  

No tocante às políticas públicas em meio ambiente relacionadas à educação, 

constata-se que elas foram tardiamente sinalizadas, só configuradas a partir de 1980, 

especificamente, por meio da Lei 6.902, de abril de 1981. O dispositivo legal estabeleceu 

novos tipos de áreas de preservação ambiental, entre as quais as Estações Ecológicas, 

destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, à proteção do ambiente 

natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista. Conforme se observa no texto 

legal,  

     

Art. 1º - Estações Ecológicas são áreas representativas de ecossistemas 

brasileiros, destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de 

Ecologia, à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação 

conservacionista (BRASIL, LEI n. 6902/81). (grifo nosso). 

 

Destaca-se que, nesse dispositivo legal, a educação é direcionada para o campo da 

ecologia, condição que demarca, desse modo, um sentido conservacionista e uma posição 

política e ideológica explícita.  No contexto, a expressão Educação Ambiental não era ainda 

usual. Salienta-se que a educação conservacionista tem como foco a preocupação com o 

ambiente não humano. Disso resulta ser também “intitulada com frequência como o estudo da 

natureza” (LAYRARGUES, 2002a, p. 89).  

                                                           
46

 Essa secretaria foi criada pelo Decreto presidencial n. 73.030, de 30 de outubro de 1973, como órgão 

autônomo da administração direta, vinculada ao Ministério do Interior e subordinada diretamente ao Ministro de 

Estado. No ano de 1990, o decreto que criou essa secretaria foi revogado por outro, o Decreto n. 99.604 de 13 de 

outubro de 1990. 
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Essa concepção de educação, traduzida em lei, é consubstanciada pela perspectiva 

naturalista, concepção advinda das correntes filosóficas e políticas predominantes no debate 

sobre o tema ambiental da época. Foi arbitrada na lei sob a égide do clima autoritário vigente 

que a impôs sem debates enquanto fundamento hegemônico sobre as questões ambientais.  

Embora não se aplicasse exclusivamente à Educação Ambiental, a concepção foi 

orientada, predominantemente, para o perfil conservacionista, tecnicista
47

, conservador, 

apolítico e acrítico, atendendo, como consequência, a setores da sociedade que imputavam um 

modelo de Estado que atendesse a interesses de grupos econômicos e políticos dominantes no 

país. A conjuntura política da época apresentava-se propícia à forte mediação do governo 

autoritário no processo de constituição do debate sobre a política ambiental brasileira, em 

detrimento da participação coletiva e do envolvimento social de modo mais amplo.  

Como ideologia política dominante, o desenvolvimentismo representou o foco 

central que orientava as discussões e as políticas no país, sendo também central para definição 

de políticas no setor ambiental. Ainda no ano de 1981, foi promulgada a Lei n. 6.938/81, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação. Na referida lei, a Educação Ambiental aparece como um dos princípios para 

subsidiar a solução de problemas ambientais, tornando-se a primeira lei a assegurar que a 

Educação Ambiental fosse incluída em todos os níveis de ensino.  

 

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana, atendidos os seguintes princípios
48

: (...) X - educação ambiental a 

todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando 

capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente (BRASIL, 

LEI n. 6938/81). (Grifo nosso).  

                                                           
47

 Pedagogia que se fundamenta numa psicologia educacional que valoriza indiscriminadamente a técnica em 

detrimento do pensar filosófico. Nesta corrente, professores e alunos se constituem em executores do processo 

educativo. No tocante a educação e a escola, suas funções são preparar indivíduos tecnicamente competentes 

para atuar no mercado de trabalho. Metodologicamente, a educação tecnicista empreende valor às tecnologias da 

educação, ao método da instrução normativa e ao sistema modular de ensino.   
48

 Esta Lei apresenta dez princípios, sendo a educação ambiental o último a ser apresentado. São eles: I - ação 

governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio 

público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; III - planejamento e fiscalização do uso dos 

recursos ambientais; IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; VI - incentivos ao estudo e à 

pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; VII - 

acompanhamento do estado da qualidade ambiental; VIII - recuperação de áreas degradadas; IX - proteção de 

áreas ameaçadas de degradação. 

 
  



107 
  

  

 

Com base ema uma análise atenta da lei, constata-se que a melhoria e a 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, conforme se apresenta no texto, objetiva 

assegurar, no país, as condições ao desenvolvimento econômico em primeiro plano. Ou seja, 

estabelece-se uma relação de subordinação da qualidade ambiental propícia às condições do 

desenvolvimento econômico. No mesmo sentido, a Educação Ambiental desempenha um 

papel inteiramente subalterno.  

Ainda sobre essa lei, constata-se que, em sua regulamentação, por meio do 

Decreto n. 88.351, de 1º de junho de 1983, a educação é orientada para o estudo da ecologia, 

literalmente, conforme se observa no artigo 1º.   

 

Art. 1º Na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, cumpre ao 

Poder Público, nos seus diferentes níveis de governo: [...] VIl - orientar a 

educação, em todos os níveis, para a participação ativa do cidadão e da 

comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para que os currículos 

escolares das diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da 

ecologia (BRASIL, DECRETO N. 88.351/1983). 

 

Nesse dispositivo legal, assim como na Lei n. 6.902/81, a educação é também 

direcionada para o campo da ecologia, condição que ratifica o sentido conservacionista de 

base naturalista, bem como a posição política e ideológica disseminada na época.   

Todavia, essa intencionalidade estava plenamente coerente com o modelo 

econômico e político institucional posto em curso no país. Por sua vez, o direcionamento 

dessa ação coaduna, legitimamente, com as funções do Estado capitalista, conforme se 

posiciona Poulantzas (1977), ao afirmar que esse tipo de Estado atende aos interesses 

políticos da classe dominante. Compreendem-se, portanto, que as políticas públicas para o 

setor se situam num tipo de Estado em que ele se afirma como centro do poder político das 

classes dominantes, na medida em que é também fator de organização da sua luta política.    

As observações suscitadas pela análise dos documentos revelam o fato de que o 

desenvolvimento da Educação Ambiental no Brasil teve como momento precursor, 

primeiramente, em instâncias estatais de meio ambiente, e não em instâncias do sistema 

educacional brasileiro. As ações do governo, no âmbito das políticas educacionais para a 

Educação Ambiental, foram tímidas e tardias, conforme identificou (LIMA, 2005). E, ainda 

assim, as ações estavam voltadas para o atendimento dos interesses desenvolvimentistas em 

curso no país. 
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Outra importante ação do Estado brasileiro, no que diz respeito à política pública 

para a Educação Ambiental, foi contemplada na Constituição Federal de 1988. Vale salientar 

que a Educação Ambiental não foi contemplada na CF na seção I, intitulada “Da educação” 

que apresenta dez artigos específicos para esse campo: do art. 205 até o art. 214. A inclusão 

da Educação Ambiental, nessa seção, teria representado um avanço para a área enquanto 

política pública de Estado, visto que todos esses artigos definem as atribuições do Estado, da 

família e da sociedade em relação à educação.   

Partindo do entendimento de que a educação é direito de todos e dever do Estado, 

a EA foi incluída no capítulo VI, do artigo 225 da CF de 1988, que trata da questão ambiental, 

assegurando a sua promoção em todos os níveis de ensino e a conscientização pública de 

preservação do meio ambiente, conforme se observa:  

 

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. § 1.º Para assegurar a efetividade desse 

direito, incumbe ao poder público: (...) VI - promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente (...) (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

1988). (Grifo nosso). 
 

 

Nesse sentido, a lei assegura a promoção da Educação Ambiental em todos os 

níveis de ensino, consolidando, assim, por meio de uma política de Estado, a inserção desse 

campo na esfera da legislação.   

Outro aspecto que merece registro é o fato de que alguns organismos 

internacionais exerceram direta e indiretamente forte influência nos rumos da Educação 

Ambiental brasileira, sobressaindo a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) além de instituições 

financeiras multilaterais, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o 

Banco Mundial (MB). E por parte da sociedade civil brasileira os movimentos sociais, 

Organizações Não Governamentais (ONGs) ambientalistas, instituições científicas, 

educacionais e empresas privadas envolvidas com o financiamento ou o desenvolvimento de 

ações educativas voltadas à temática do meio ambiente. Devido a fortes pressões, conforme 

Lima analisa (2005), apareceram, em um primeiro momento, “recomendações diplomáticas” 

que se expressavam também como pressões políticas e econômicas por parte das agências 

multilaterais de financiamento, de governos de outros países e as próprias relações comerciais 

internacionais.  



109 
  

  

Evidencia-se, portanto, o interesse dos agentes internacionais em influenciar as 

autoridades brasileiras no processo de condução das relações políticas e econômicas da 

questão ambiental no Brasil e, por consequência, sobre os rumos da Educação Ambiental no 

país (LIMA 2005). Sobre a trajetória da institucionalização da política pública na área 

ambiental, Lima (2009) considera que foram decisivas, no primeiro momento, as pressões dos 

organismos internacionais sobre o governo para instituir órgãos e políticas públicas 

ambientais, as ações da sociedade civil e as iniciativas pioneiras de escolas e educadores 

ambientais.       

Sob a influência da Declaração Mundial sobre Educação para Todos - 

consensuada em Jomtien, Taylandia, no ano de 1990 - da qual o Brasil é signatário, o 

Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria nº 678/1991, instituiu que a educação 

escolar contemplasse a Educação Ambiental permeando todos os currículos dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, ação que antecedeu a característica transversal do tema meio 

ambiente (BRASIL, MEC, 2002). Essa medida integrou o conjunto de reformas que viriam a 

ser implantadas na educação brasileira a partir da década de 1990, por meio de um processo 

que “resultou na reestruturação do ensino no Brasil nos seus aspectos relativos à organização 

escolar, à redefinição dos currículos, à avaliação, à gestão e ao seu financiamento” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 199). Esse movimento de reformas, levado a cabo, inicialmente, pelo 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, acompanhou a tendência mundial de 

orientação neoliberal. Conforme identifica Carnoy (2004), as reformas educacionais postas 

em prática, nesse período, tinham como objetivos alinhar o sistema educativo nacional às 

mudanças estruturais que vinham ocorrendo no setor econômico em nível global.  

 

Um objetivo importante, tanto da reestruturação econômica como das 

reformas educacionais, tem sido alinhar melhor suas economias com as 

novas forças globais que demandam maior competitividade internacional, 

flexibilidade da força de trabalho. A economia global está se deslocando, 

rapidamente, no sentido de atividades baseadas em conhecimento humano 

sofisticado, o que torna especialmente importante as opções que tem a 

política educacional para assistir as economias nacionais, de modo a que 

participem dos ganhos potencialmente elevados da produção e dos serviços 

fundamentados no conhecimento (CARNOY, 2004, p. 11). 

 

Anteriormente, a política de governo para o setor se daria com outras iniciativas. 

Especificamente, no ano de 1992, foram criados os Núcleos de Educação Ambiental, pelo 

Ibama; os Centros de Educação Ambiental, pelo Ministério da Educação – MEC; e o 

Programa Nacional de Educação Ambiental – Pronea, em conjunto pelo Ministério da 
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Educação - MEC e Ministério do Meio Ambiente – MMA, em 1994. Ainda no campo da 

educação e no tocante às políticas públicas para a Educação Ambiental são apresentados, em 

1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais, definidos pela Secretaria de Ensino 

Fundamental do MEC, documento em que o "meio ambiente" apresenta-se como um tema 

transversal, consolidando politicamente, no campo da Educação Ambiental, as influências 

diretas da Declaração Mundial sobre Educação para Todos que expressam os interesses dos 

organismos
49

 multilaterais com a educação. 

Uma análise crítica sobre o conteúdo explícito nos referenciais curriculares revela 

a existência de uma articulação entre eles e as perspectivas orientadas pelo modelo de 

competências, considerado uma das ideias centrais no processo de reforma educacional dos 

anos 1990.   

 

Pode-se dizer que os Parâmetros Curriculares Nacionais representaram uma 

tentativa oficial de avanço em relação à longa inércia estatal, mas não a 

garantia do direito de todos à educação ambiental, na medida em que não 

passaram, conforme exegese do Conselho Nacional de Educação – CNE, de 

meras orientações oficiais destinadas aos sistemas de ensino (MACEDO 

FILHO, 2010, p. 157). 

 

Analisando, criticamente, as ações políticas referentes aos PCNs, é possível 

identificar que a concepção de sustentabilidade e de meio ambiente está orientada pela 

perspectiva que privilegia as soluções técnicas e não políticas e sociais. Essa é, pois, a visão 

preconizada pelas conferências internacionais que discutiram as dimensões de 

desenvolvimento e de meio ambiente, amparando-se na matriz discursiva da ecoeficiência, 

segundo a qual o desenvolvimento sustentável seria alcançado por intermédio das tecnologias 

ditas eficientes e ecologicamente “corretas”.  

Conclui-se, portanto, que a Educação Ambiental no âmbito das políticas públicas 

brasileiras: 

 

 Constituem-se na síntese de um movimento que, no interior do Estado 

capitalista, revela as disputas e os conflitos políticos em torno da educação e do debate 

ambiental na sociedade como um todo. 

 Num primeiro momento, por meio da Lei n. 6.902/81, a Educação Ambiental 

foi direcionada para o campo da ecologia, orientada pela abordagem conservacionista, o que 

                                                           
49

 HADDAD, Sérgio (Org.). Banco Mundial, OMC e FMI: O impacto nas políticas educacionais. São Paulo: 

Cortez, 2008. p. 17-28 
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demarcou, nesse sentido, sua concepção política e ideológica explicita. 

 O desenvolvimento da Educação Ambiental no Brasil, bem como sua gestão se 

deu, inicialmente, por instâncias estatais especificas de meio ambiente e não em instâncias do 

sistema educacional brasileiro. 

 As ações do Estado e do governo no âmbito das políticas educacionais para a 

Educação Ambiental foram tímidas e tardias e se voltavam para o atendimento dos interesses 

desenvolvimentistas do país. 

 

A compreensão da Educação Ambiental, nos processos históricos da sociedade, 

ajuda a entender o seu desenvolvimento enquanto prática educativa e de política educacional; 

igualmente auxilia na compreensão do momento presente e em suas projeções futuras, na 

medida em que serve de um específico campo da educação que aprofunda o discernimento 

acerca dos processos socioambientais materializados na sociedade contemporânea. 
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4 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE: AS PRÁTICAS DISSEMINADAS E A CONCEPÇÃO 

PREDOMINANTE  

 

 

Este capítulo identifica e analisa a Política de Educação Ambiental da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, relacionando-a a Política Nacional de 

Educação Ambiental (Pnea), Lei n. 9.795/99. A análise decorre de pesquisa documental, 

tomando, como procedimento de coleta de dados, a consulta de documentos institucionais da 

UFRN, a saber: o Plano de Desenvolvimento Institucional; o Plano de Gestão 2011-2015; a 

Lei n. 9.795/99 que trata da Política Nacional de Educação Ambiental (Pnea) e o Decreto 

Federal n. 4.281/2002 que regulamenta a Lei n. 9.795/99. Além desse aporte legal, 

subsidiaram a nossa análise as informações contidas nos documentos UFRN em números 

2012, o Relatório de Gestão 2001 e o Relatório de Gestão 2012, além de informações do 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), referentes às ações de 

extensão.      

À luz do materialismo histórico e dialético e do referencial crítico e marxista, 

analisou-se o desenvolvimento da Educação Ambiental no Brasil enquanto campo de 

conhecimento e de política pública específica, apresentando seus percursos históricos, os 

embates e os conflitos estabelecidos, bem como a disputa conceitual e ideológica existente na 

área durante o seu processo de formação. Nessa análise, no primeiro momento, colocaram-se, 

em evidência, as ações do Estado, do governo e da sociedade civil, bem como a concepção 

predominante disseminada no campo da Educação Ambiental. Num segundo momento, a 

Política Nacional de Educação Ambiental é posta em análise identificando sua concepção, 

seus limites e os desafios para a efetivação como política pública de Estado no Brasil. O 

capítulo foi encerrado coma análise da política de Educação Ambiental da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte procurando mediações entre a política institucional e as 

questões que estão subjacentes ao debate socioambiental na sociedade contemporânea. Esse 

procedimento de análise – fundamentado no materialismo histórico dialético - inclui as 

relações políticas, econômicas e de poderes do Estado capitalista, as quais interferem de modo 

impactante na agenda da política e da gestão da Universidade; o papel que assume a 

Universidade no cenário da globalização contraditória em curso e as reais necessidades da 

sociedade vigente; o papel dos agentes sociais específicos (Estado, governo, sociedade civil) 

envolvidos na constituição da Educação Ambiental e na sua afirmação enquanto política 
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pública de Estado; bem como os interesses subjacentes à lógica do mercado. Nesse item, 

procura-se desvendar as contradições, os conflitos e os processos que medeiam a Política de 

Educação Ambiental da UFRN.  

 

 

4.1 A Política Nacional de Educação Ambiental (Pnea) Lei n. 9.795/99: concepção, 

limites e desafios para a sua efetivação  

 

 

No que diz respeito à formulação de políticas públicas e programas específicos 

para a Educação Ambiental, no âmbito da iniciativa governamental, a aprovação da Política 

Nacional de Educação Ambiental por meio da Lei n. 9.795/99 – conjuntamente com seu 

decreto regulamentador, Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 - representa a consolidação 

de um processo de inclusão da dimensão ambiental no campo educacional. Nesse aspecto, a 

aprovação da Pnea assume um caráter de política pública de Estado. Esse processo 

transcorreu, paulatinamente, ao longo de duas décadas antes da aprovação da lei, que, em 

certo sentido, foi favorecida pela disseminação de uma relativa consciência ecológica entre 

parte da sociedade, ainda que seu conteúdo, hegemonicamente, se volte para o ambiente 

natural. Conforme se observa, a concepção de Educação Ambiental presente na lei traz, em 

sua base, um caráter eminentemente naturalista. Nesse aspecto, o conteúdo - conjunto de 

valores sociais, de conhecimentos e das habilidades do sujeito - apregoado na lei assume uma 

função meramente utilitarista e pragmática, conforme se constatam em seu artigo 1º.     

 

Art. 1º. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade (BRASIL, LEI N. 9.795/99). (Grifo nosso). 

 

Tal concepção prevalecente na lei é resultado de um momento histórico e político 

da qual a própria lei materializa os conflitos existentes no tocante ao atendimento de 

interesses específicos. É comum que, num Estado capitalista, a concepção de determinada 

política pública seja definida por um sistema centralizador representante da maioria, seja do 

parlamento ou do partido hegemonicamente estabelecido.  

Assim como ocorre nos processos de formulação e de implementação de políticas 

públicas no Brasil, a disputa de grupos diferenciados pelo atendimento a seus interesses, no 
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caso da Pnea não foi diferente; o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente, 

que formam o Órgão Gestor (OG), instância executiva da Pnea (1999-2010), foram 

intensamente disputados por grupos com interesses e projetos de sociedade divergentes.  

Analisando a Pnea, Layrargues (2002a) identifica alguns pontos que podem 

expressar limitações e equívocos na lei, impedindo, de fato, a sua efetivação. O autor 

destaca: a) a ausência de oposição política no tocante à formulação da Pnea; b) a ausência de 

organização social coletiva dos educadores ambientais que pudesse disputar o seu conteúdo; 

c) a inexistência de base científica para a Educação Ambiental; d) a identificação de um 

campo político ideológico dos modelos de Educação Ambiental. Por esses fatores, o autor 

tem o entendimento de que houve precocidade na lei, embora esse entendimento não seja 

consensual no âmbito do debate sobre Educação Ambiental no país.  

A primeira versão do texto foi apresentada em 1993, na Câmara dos Deputados, à 

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, como projeto de Lei n. 

3.792, de autoria do deputado federal Fabio Feldmann. O texto da lei já parte de um relativo 

consenso, em um contexto sem oposição política, seja no todo do projeto ou até mesmo em 

partes deste. Diferentemente de outras políticas públicas na área ambiental como as de meio 

ambiente, biodiversidade, florestal, recursos hídricos, pesqueiros, resíduos sólidos, que 

envolvem interesses contraditórios, por serem questões que tendem a criar um ambiente de 

polarização no debate pelo fato de existirem, de um lado, representantes do mercado; e de 

outros representantes dos interesses coletivos. De fato, o conteúdo proposto no texto da lei 

específica para Educação Ambiental não afetava os interesses do mercado e do capital, não 

consistia, pois, em entraves para o desenvolvimento de atividades mercantis. Não havia como 

contrariar os setores do mercado uma lei que sugere e atribui responsabilidades, mas não 

estabelece obrigações, normas e sanções punitivas a quem desrespeitá-la. Por outro lado, 

embora o país já contasse com setores educacionais envolvidos com a Educação Ambiental e 

os seus conflitos de concepção existentes internamente (como as Redes de Educação 

Ambiental), esses setores não estavam nacionalmente organizados de tal maneira a viabilizar 

uma luta nacional para disputar ponto a ponto as concepções da lei e suas finalidades na 

sociedade brasileira. Quanto à Pnea, não houve polarização no embate sobre o conteúdo da 

lei, assim como tem ocorrido, historicamente, na tramitação de projetos de leis que auferem 

interesses conflitantes. Por exemplo, na tramitação do projeto do Plano Nacional de 

Educação (PNE), desde a criação do projeto de lei até a sua aprovação em forma de lei pelo 

Congresso Nacional, consistiu de intensos debates, conflitos e articulação política entre 

grupos, organizações representativas de natureza científicas, profissionais, setores patronais, 
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partidos políticos, governos, ainda que tenha prevalecido a tendência produtivista e privatista 

em sua concepção.       

Assim, mesmo que existisse, no seio das redes de Educação Ambiental e dos 

movimentos de educação popular, o empenho por uma lei específica para a Educação 

Ambiental, não ocorreu o diálogo ou qualquer mediação das entidades. A lei foi imposta 

desde sua primeira versão apresentada, não contando com nenhuma organização social 

envolvida com Educação Ambiental que fizesse frente ou mobilizasse a sociedade para 

disputar o projeto de Lei n. 9.795/99.  

Segundo Layrargues (2002a), a lei estava desprovida de base científica e, nesse 

aspecto, é pertinente questionar: qual seria a verdadeira contribuição da Educação Ambiental 

no enfrentamento da degradação ambiental? O autor afirma que a inclusão da dimensão 

ambiental na educação tinha como premissa a ideia de que a Educação Ambiental atuaria 

numa lógica causal e linear entre o aumento de uma “consciência ecológica” e a diminuição 

da “degradação ambiental”. Nessa concepção, ao se incluir a Educação Ambiental em todos 

os níveis de ensino, se estaria, ao mesmo tempo viabilizando, por meio das práticas 

educativas, a solução para os problemas ambientais.     

Visto sob esse prisma, parece apresentar-se quase como um clamor à urgência 

expondo a necessidade de enfrentamento da crise ambiental que se difunde na sociedade 

contemporânea. Assim, a Educação Ambiental desponta e se projeta como uma via 

promissora no sentido de viabilizar as mudanças comportamentais, necessárias à relação 

entre sociedade e natureza e, por meio desse processo, alcançar a mudança desejada. Nessa 

lógica, “a instituição de uma Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil 

representaria uma conquista definitiva, uma vitória contra a degradação ambiental atestada 

pela política pública que reconhece a urgente necessidade dessa prática educativa” 

(LAYRARGUES, 2002a, p. 6).  

Outro aspecto essencial que pode ser observado na lei n. 9.795/99 é a concepção 

que permeia a Educação Ambiental, a qual, segundo Layrargues (2002a) parte de dois 

pressupostos:  

 

(a) a Natureza é agredida pelo ser humano, e não explorada por ações 

produtivas; e (b) a Sociedade é o lugar da harmonia, ela não abriga conflitos 

sociais. Mas da mesma forma que alguns indivíduos são explorados pelo 

capital, e não propriamente agredidos, a natureza também é explorada, e 

não simplesmente agredida. O desvio semântico da "exploração" para a 

"agressão", oportuno talvez para um público infantil, foi responsável pela 

consolidação de uma visão deturpada da relação entre Sociedade e 



116 
  

  

Natureza, posto que se identificam as causas da crise ambiental nesta 

relação, e não nas relações  sociais em si - produtivas e mercantis -, que a 

precedem (LAYRARGUES, 2002a, p. 10).   

 

 

De fato, pode-se observar no texto dessa lei uma concepção naturalista de 

Educação Ambiental, uma vez que a tônica que é dada se dirige mais à dimensão da natureza 

do que à sociedade no tocante à relação entre sociedade e natureza. Nesse sentido, busca se 

aproximar mais das soluções técnicas ou de cunho moral do que da preservação da natureza.  

Todavia, lembra Layrargues (2006, p. 91) que o dispositivo legal incorpora 

“características reprodutivistas que revelam o papel ideológico dos aparelhos de Estado”. 

Vale considerar, também, o caráter unilateral em sua construção, que não contou com a 

participação social de educadores e militantes da área; foi resultado da iniciativa de, apenas, 

um parlamentar. Não houve, ainda, conforme identifica Layrargues (2006), um planejamento 

de metas ou planos para essa política.  

Consistiu ainda em um empecilho o fato de não assegurar outros mecanismos 

legais que poderiam garantir o financiamento da Pnea, visto que essa alternativa estaria 

prevista no seu artigo 18, mas foi vetado pelo poder executivo. Esse artigo apresentava como 

redação: “devem ser destinados a ações em Educação Ambiental, pelo menos vinte por cento 

dos recursos arrecadados em função da aplicação de multas decorrentes do descumprimento 

de legislação ambiental”. Referia-se, assim, a fontes de recursos financeiros que poderiam 

favorecer, em termos materiais, a disseminação de práticas educativas, assegurando desse 

modo, a autonomia da Educação Ambiental frente às suas demandas. Essa iniciativa de veto 

do governo foi amplamente criticada por educadores ambientais, bem como por 

pesquisadores do campo, conforme analisa Layrargues (2002a): 

 

Diante do cenário de escassez de verbas em geral e do reduzido orçamento 

público para a área ambiental, a educação ambiental teria conquistado não 

apenas o direito de existir, mas, sobretudo, conquistado os meios de existir. 

Nesse sentido, o veto ao artigo 18 representa a perda da autonomia - não 

apenas financeira, mas também política -, porque está condenada a vincular-

se e a subordinar-se a outros setores e interesses da área ambiental que 

contemplem a educação ambiental entre suas atribuições, mas sempre de 

modo marginal, complementar (LAYRARGUES, 2002a, p. 11). 

        

O veto ao artigo 18 revela outra contradição e posição política e ideológica do 

governo em face da importância da Educação Ambiental. À medida que a Lei n. 9.795/99 se 

apresenta como “um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo 

estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 
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em caráter formal e não-formal”, não se garantem os recursos necessários para a sua 

condição de existir enquanto política pública de Estado efetiva.  

Em termos legais, os recursos para o desenvolvimento da Educação Ambiental, 

no país, seriam também alocados pelos fundos de meio ambiente e de educação nos níveis 

Federal, Estadual e Municipal, medida essa que seria estimulada pelo Órgão Gestor da Pnea.  

Desse modo, o Estado brasileiro não assume, por meio de políticas efetivas, as 

condições materiais de financiamento das ações no que diz respeito a esse campo da 

educação. Nesse aspecto, o Estado capitalista age como um ente que constitui, portanto, a 

unidade política das classes dominantes, se eximindo e se afastando, assim, do atendimento 

da vontade e dos interesses coletivos.   

Acrescenta-se, ainda, às limitações de recursos e as dificuldades de 

financiamento da Educação Ambiental e o fato de que a formulação das diretrizes 

curriculares para a Educação Ambiental não foram apresentadas no tempo previsto, 

conforme preconizava o Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. De acordo com o decreto, 

as diretrizes seriam estabelecidas num prazo de oito meses após a sua publicação. Somente 

em 15 de junho de 2012, é que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental são apresentadas à sociedade, ou seja, mais de 12 anos após a aprovação da Pnea. 

A homologação das diretrizes ocorreu por ocasião da Conferência Rio+20.  

Os aspectos elencados somam-se aos limites e aos desafios para a consolidação 

da Educação Ambiental no país, uma vez que a importância institucional da Educação 

Ambiental recai num desprezível campo de ação do governo, em face dos problemas 

socioambientais manifestados na sociedade brasileira.  

 

 

4.2 As contribuições do campo acadêmico para o fomento de políticas em Educação 

Ambiental  

 

 

Conforme discutido em capítulo anterior, a degradação do meio ambiente e as 

persistentes injustiças sociais - entendidas como expressões do projeto iluminista de 

construção da modernidade, processo que ergueu as bases do modo de produção capitalista - 

tornaram-se a centralidade dos problemas socioambientais e a consequente emergência do 

debate ambiental e social na sociedade contemporânea. A reflexão e o debate sobre o meio 

ambiente envolvem, politicamente, as dimensões do Estado e da sociedade civil. Tal processo, 
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combinado às ações políticas de agentes sociais específicos imprimiram forma ao denominado 

movimento ambientalista, cuja atuação política influenciou a construção da Educação 

Ambiental e sua conformação enquanto política pública do Estado brasileiro.  

No Brasil, o percurso de construção da Educação Ambiental - enquanto campo de 

conhecimento e práxis política da educação - contou com a participação de diversos setores 

da sociedade, dentre eles, o acadêmico, cujo envolvimento é reflexo das ações de diversas 

instituições educativas. Nesse aspecto, tem sido estratégica e relevante essa participação no 

debate e na disputa na formulação de políticas e programas para Educação Ambiental nas 

últimas décadas.  

A partir da segunda metade da década de 1990, foram postas em andamentos 

diversas iniciativas governamentais com o objetivo de promover a Educação Ambiental no 

âmbito do ensino fundamental. Tais iniciativas contaram com a contribuição do setor 

acadêmico por meio da articulação e envolvimento de grupos de estudos e de pesquisas na 

área Educação Ambiental.  

Num esforço de identificar as modalidades de inserção da Educação Ambiental na 

prática pedagógica das escolas no país, o Censo Escolar
50

, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entre 2001 e 2004, incluiu questões, 

em seu questionário, sobre a Educação Ambiental nas escolas de ensino fundamental no 

Brasil. A pesquisa objetivava identificar como as práticas se desenvolviam, ou seja, se eram 

por meio de: a) projeto; b) como forma transversal nas disciplinas; c) como disciplina 

específica. Havia, na ocasião, a expectativa de que especialistas de universidades federais de 

cada região do país desenvolvessem, em conjunto com o Inep e Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), uma estrutura metodológica básica para levar a 

efeito pesquisas mais aprofundadas em municípios brasileiros.  

A análise dos dados dessa pesquisa foi feita pelo Instituto de Estudos Trabalho e 

Sociedade (IETS), sob a coordenação direta da Coordenação Geral de Educação Ambiental 

(CGEA\MEC). O resultado do estudo foi divulgado pelo Inep, em agosto de 2005, com o 

seguinte título: Um Retrato da Presença da Educação Ambiental no Ensino Fundamental 

Brasileiro: O percurso de um processo acelerado. A análise tornou possível verificar que, em 

2001, 61,2% das escolas do ensino fundamental declararam trabalhar com Educação 

Ambiental e, em 2004, esse percentual atinge os 94% das escolas. A partir desses dados, 

                                                           
50

 É um levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional realizado todos os anos. Esse 

levantamento é coordenado pelo Inep e realizado em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de 

Educação e contam com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. 
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pode-se concluir que a inserção das escolas universalizou-se, no que tange à Educação 

Ambiental. Todavia, essa constatação da universalização da inserção da Educação Ambiental 

nas escolas não permitiria conhecer, a fundo, quais práticas eram desenvolvidas em nome da 

Educação Ambiental. Nesse sentido, os autores do relatório ponderam: 

 

quando aqui se realizam afirmações e considerações sobre a presença da EA 

nas escolas ou quando se menciona o acesso à EA, o significado é simples e 

restrito: acesso à Educação Ambiental– ou a sua presença – significa o 

número de matrículas em escolas que declaram ter alguma modalidade de 

EA ou de tratamento da temática do meio ambiente como um tema social 

contemporâneo (VEIGA; AMORIM; BLANCO, 2005, p. 10).       

 

Essa análise dos dados disponíveis nos censos escolares (2001 e 2004) foi 

apresentada ao GT Educação Ambiental, na 28ª Reunião Anual da (Anped), em 2005, quando 

foi compartilhada com especialistas de diversas universidades do país. Verificou-se, na 

ocasião, a carência de indicadores quantitativos que pudessem mensurar a evolução da 

inserção da Educação Ambiental no sistema de ensino, além da preocupação em avançar nos 

estudos de abordagem qualitativa de modo que fosse possível verificar o quanto o censo 

representava para a avaliação em políticas públicas. O resultado do estudo apresentado abriu 

caminho para outras indagações no GT da Anped, conforme destaca Trajber e Mendonça 

(2006): 

 

Mas que Educação Ambiental é esta praticada nas escolas? Quais são as 

práticas pedagógicas utilizadas pelas escolas para inserir Educação 

Ambiental no currículo? Que mudanças estão ocorrendo no cotidiano escolar 

em decorrência dessa inserção? Há um impacto significativo dessas práticas 

na comunidade? (TRAJBER; MENDONÇA, 2006, p. 16) 

    

Dessa problematização, resultou a possibilidade de se continuar investigando, de 

modo mais abrangente e mais detalhado para obter informações que possibilitassem responder 

a alguns dos questionamentos apresentados. Sabia-se que o censo consistia em um documento 

restrito na medida em que, ao se fundamentar numa pesquisa quantitativa, não seria possível 

analisar as mudanças de atitudes ou ações transformadoras no interior das escolas. Todavia, a 

pesquisa “ofereceu pistas para identificar algumas contradições entre a teoria e a prática 

pedagógica” (TRAJBER; MENDONÇA, 2006, p. 16).   

Como proposta de se manter a continuidade da pesquisa e, assim, ampliar a escala 

de investigação, se pensou em desenvolver uma etapa in loco para saber como as escolas 

praticavam a Educação Ambiental. Em continuidade, a CGEA/MEC convidou cinco 
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universidades federais, uma em cada região do país, estabelecendo como critério de escolha 

das instituições aquelas que tinham, naquele momento, experiência em Educação Ambiental e 

cujos coordenadores e/ou responsáveis já tivessem participado de algumas atividades 

referentes às políticas públicas na área. Desse modo, se poria em andamento o projeto 

intitulado: O que fazem as escolas que dizem que fazem Educação Ambiental?  

Integraram a equipe da pesquisa, junto à CGEA/MEC, o IETS e as universidades 

federais do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte e Fundação Rio 

Grande. Essas instituições construíram “uma estrutura metodológica contendo os critérios de 

escolha dos municípios e das escolas, o questionário semi-estruturado e um roteiro de 

observação para a realização das pesquisas” (TRAJBER; MENDONÇA, 2006, p. 17).  

Em 2006, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, representando a 

CGEA/MEC, apresentou os resultados parciais dessa etapa no Grupo de Trabalho de 

Educação Ambiental da Anped, em sua 29ª reunião anual, momento em que o tema suscitou, 

mais uma vez, interesse da academia em relação à continuidade do projeto. O 

desenvolvimento da pesquisa foi crucial na medida em que possibilitou ampliar a investigação 

sobre a realidade da Educação Ambiental no âmbito do ensino fundamental no país, além de 

trazer, para o campo de análise, questões que incidem sobre: as relações existentes entre o 

MEC e as secretarias estaduais e municipais de educação; as escolas e a comunidade; as 

escolas públicas e privadas; as escolas da capital e do meio rural; a discussão envolvendo a 

Educação Ambiental como disciplina específica; as contradições observadas nos respondentes 

etc. Como resultado expressivo da investigação, considera-se que é fundamental para o 

desenvolvimento de políticas públicas e programas educacionais na área, bem como é 

essencial a contribuição teórica para esse campo de conhecimento. Lamosa e Loureiro (2011, 

p. 284) consideram que o resultado da pesquisa seria fundamental para o desenvolvimento de 

uma próxima etapa do projeto, posição defendida também por Trajber e Mendonça (2006).    

 

Esse entusiasmo nos dá condições de aperfeiçoar, conjuntamente com o GT 

de Educação Ambiental da Anped, as especificações para a próxima etapa, 

onde pretendemos envolver de forma mais abrangente as universidades num 

trabalho mais focalizado, aprofundado, diversificado e mais qualitativo – 

além de iniciarmos um processo de construção de indicadores para a 

Educação Ambiental, envolvendo também a Diretoria de Educação 

Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que, com o MEC, forma o 

Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (TRAJBER & 

MENDONÇA, 2006, p. 17). 
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Percebe-se, portanto, que havia, no âmbito do setor acadêmico que estuda sobre a 

temática no Brasil, um entusiasmo para a continuidade da pesquisa. O desenvolvimento da 

pesquisa, na etapa seguinte permitiria o aprofundamento do conhecimento em torno da 

realidade da Educação Ambiental existente nas escolas, condição efetivamente importante 

para a elaboração e implantação de políticas públicas para o setor. Assim, conforme Lamosa e 

Loureiro (2011), o projeto não teve continuidade e as pesquisas não avançaram.  

De modo mais incisivo, os autores afirmam que a interrupção do projeto é 

sintomática do desinteresse e das dificuldades da gestão, no âmbito do MEC em promover 

políticas públicas voltadas para o conhecimento e para estruturação desse campo nas 

instituições escolares (LAMOSA & LOUREIRO, 2011).     

Mesmo que o estudo anteriormente mencionado não aponte para o 

aprofundamento sobre o tipo de Educação Ambiental desenvolvida nas escolas, ele sinaliza 

que, durante os anos 2000, houve um aumento considerável de atividades educativas 

vinculadas ao assunto. Por sua vez, a disseminação de práticas educativas nesse campo no 

âmbito das escolas impulsionou, no mesmo período, a produção de pesquisa sobre o assunto, 

fato que contribuiu de forma relevante para que se conhecessem, de modo mais específico, 

algumas particularidades existentes no que diz respeito à Educação Ambiental desenvolvida 

pelo país. 

Esse percurso foi possível porque pesquisadores dessa temática, alocados em 

diversas instituições, se organizaram em coletivos, redes e grupos de pesquisas, promovendo 

intercâmbios entre diversas universidades brasileiras e publicando os resultados em fóruns, 

congressos, simpósios e revistas científicas. Em decorrência, a consolidação de redes e grupos 

de pesquisa nesse campo, nos últimos anos, vem possibilitando que pesquisadores e 

professores participem de eventos científicos, promovendo a publicação e visibilidade do 

conhecimento produzido. Condição imprescindível para o processo de ampliação da pesquisa 

na área e disseminação dos fundamentos teóricos que podem subsidiar o trabalho docente no 

campo da Educação Ambiental no Brasil.  

Alguns pesquisadores que têm se dedicado ao estudo da produção acadêmica no 

Brasil reconhecem a existência de um movimento crescente nas pesquisas sobre o tema. É o 

que constata o trabalho de Reigota (2007), que faz um esforço em delinear o estado da arte 

sobre a Educação Ambiental no país. Constatação semelhante pode ser verificada no trabalho 

de Carvalho & Oliveira Farias (2011) que faz um balanço da produção científica em 

Educação Ambiental de 2001 a 2009, pesquisa que tem como foco de análise os trabalhos 

apresentados na Anped, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e 
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Sociedade (Anppas) e Epea. A pesquisa permitiu constatar, nos trabalhos apresentados, a 

variedade de assuntos e ênfases temáticas, o perfil dos autores e sua titulação, além do vínculo 

institucional e de sua localização por regiões brasileiras.  

Nesse processo de desenvolvimento da Educação Ambiental, destaca-se o setor 

acadêmico (por meio de suas instituições específicas de estudos e pesquisas) que também é 

parte do movimento e da geração intelectual que tenta construir um lócus científico em seu 

âmbito para a Educação Ambiental. Na produção desse conhecimento, tem se destacado o 

Grupo de Trabalho em Educação Ambiental – GT 22 da Anped, aprovado em 2002, e a 

Anppas, em que a temática da Educação Ambiental também é contemplada em um Grupo de 

Trabalho. Esta última congrega PPGs, Centros e Núcleos de Pesquisa, que iniciou suas 

atividades oficialmente em 2002, como resultado da iniciativa de um conjunto de PPGs que 

se organizava com intuito de responder à demanda de produção científica, na comunidade 

acadêmica, nos programas vinculados aos estudos ambientais dentro das associações 

científicas já existentes. A relação ambiente-sociedade é a área de concentração que a 

Anppas objetiva articular no âmbito dos programas de pós-graduação e instituições de 

pesquisas a ela vinculadas.    

Junto às associações anteriormente mencionadas, como lócus científico de debate 

sobre pesquisas, práticas e experiências em Educação Ambiental, os Epeas, vêm sendo 

realizados desde 2001, em São Paulo. Os Epeas são encontros organizados por universidades 

públicas do estado de São Paulo. Delas, participam a Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), a Universidade Estadual Paulista (Unesp/SP/Rio Claro) e a Universidade de São 

Paulo (USP), Campus de Ribeirão Preto. O encontro partiu da articulação do Grupo de 

Pesquisa "A Temática Ambiental e o Processo Educativo" do Programa de Pós-Graduação em 

Educação do Instituto de Biociências da Unesp/Rio Claro, juntamente com os Programas de 

Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais e Educação, da UFSCar, e o Grupo de 

Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Ambiental, do Laboratório Interdisciplinar de 

Formação do Educador (LAIFE) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto/USP. 

Conforme demonstra Carvalho & Oliveira Farias (2011), o Epea vem se 

consolidando como evento de referência na área de Educação Ambiental e tem sido objeto de 

vários estudos. Realiza-se a cada dois anos e já conta, atualmente, com sete encontros, 

realizados: 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013.      

Importa, ainda, salientar com uma produção considerável na área, o primeiro 

curso de Mestrado em Educação Ambiental reconhecido pela Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, iniciado em 1994, e o curso de 

Doutorado, iniciado em 2006, ambos vinculados à Fundação Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG, programas voltados diretamente para produção de conhecimento na área. A 

proposta do programa fundamenta-se na perspectiva interdisciplinar e conta com a integração 

de docentes vinculados aos diferentes cursos ou unidades de curso que compõem a nova 

estrutura organizacional da instituição. As entidades estão à frente da criação de Programas 

de Pós-Graduação, de redes e grupos de pesquisas e têm se constituído, nos últimos anos, em 

um espaço predominante da pesquisa e debate em torno da área Educação Ambiental. Nesse 

sentido, “por meio desses estudos é possível identificar as tendências das pesquisas, 

reconhecendo as práticas cotidianas da Educação Ambiental desenvolvidas no contexto 

escolar” (GONZALEZ-GAUDIANO & LORENZETTI, 2009, p. 193). 

Portanto, como efetiva contribuição do setor acadêmico, considera-se relevante o 

fato de que suas ações desenvolvidas contribuem para identificação da pluralidade de visões 

e perspectivas teóricas existentes, para a sistematização do conhecimento produzido, bem 

como para a publicização dos estudos e pesquisas realizados sobre o tema. A identificação da 

pluralidade e de visões teóricas diversificadas nas práticas e na abordagem sobre a Educação 

Ambiental desenvolvida pelo país possibilita também que se identifique a concepção e a 

matriz teórica hegemônica que orienta as ações concernentes a esse campo.  

Verifica-se, então, nesse percurso, uma conjunção de fatores, como a concepção 

predominante naturalista de meio ambiente, a participação quase que exclusiva de 

profissionais oriundos da biologia como educadores ambientais, o predomínio de órgãos 

ambientais do Estado na elaboração das políticas e programas de Educação Ambiental, como 

também a ausência de fundamentos sociológicos no campo das políticas e programas 

governamentais. Todas essas questões incidem sobre as práticas educativas disseminadas, 

bem como sobre a concepção de Educação Ambiental hegemônica, delineada nas últimas 

décadas no país.  

Diversos estudos efetivados, no Brasil, apontam que existem, no campo, o 

predomínio da perspectiva que se convencionou chamar de Educação Ambiental 

conservadora ou comportamentalista, vertente que tem se traduzido como a referência mais 

legítima nas práticas em Educação Ambiental disseminadas pelo país.   

A pesquisa de Guimarães (2003), no âmbito do Doutorado, partiu da premissa de 

que existia fragilização nas práticas pedagógicas de Educação Ambiental e que isso, 

reafirmava a hegemonia de uma proposta conservadora de Educação. Mais ainda, que a 
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hegemonia se configurava em campos de disputa, entre as práticas, em torno do conceito de 

sustentabilidade que permeia diferentes propostas educacionais.  

Em outro estudo, Gonzaga (2008) revela que experiências pedagógicas em 

Educação Ambiental são desenvolvidas em diferentes lugares e aportando-se em concepções 

teórico-metodológicas diversas, que ora se entrelaçam e ora divergem. Tais práticas se 

envolvem em disputas conceituais e ideológicas na busca por novas identidades e afirmação 

social. Contudo, hegemonicamente, visualiza-se no interior das práticas escolares, conforme 

tem demonstrado Guimarães (2003) e Gonzaga (2008) o predomínio da Educação Ambiental 

conservadora ou comportamentalista, cujas características mais expressivas são: 

 

o seu enfoque, quanto ao tratamento da questão ambiental, apresenta uma 

compreensão naturalista e conservacionista da crise ambiental; aborda uma 

visão reducionista, biologizante ou fragmentada da questão ambiental; 

compreende a natureza como algo exterior que rodeia a vida humana. No 

que diz respeito ao seu enfoque na relação da sociedade com a natureza, 

destaca-se a inexistência ou pouca ênfase na problematização dos processos 

históricos e sociais com a crise ambiental; apresenta dicotomia entre as 

dimensões sociais e naturais na problemática ambiental (...). Persegue a 

realização pessoal e tem o meio ambiente como forma de propiciar conforto 

e bem estar. A educação nessa perspectiva é voltada para o “eu” na sua 

dimensão individual, isolado da sociedade, foca-se em vivências práticas 

em contato direto com a natureza como um fim em si mesmo; destaca-se 

pela despolitização do fazer pedagógico; a educação é um meio para salvar 

a natureza; na maioria das vezes, apóia-se em pedagogias 

comportamentalistas ou alternativas de cunho místico; a perspectiva crítica 

é inexistente; realiza-se com pouca incorporação ou inexistência de 

princípios e práticas interdisciplinares; a educação é bancária (GONZAGA, 

2008, p. 72). 

  

Quando essa concepção se reporta à relação sociedade e natureza, ignora a 

interdependência existente entre os processos sociais e a crise ambiental, e na prática, produz 

certa dicotomia entre as dimensões sociais e naturais na compreensão da problemática 

ambiental. No mesmo sentido, Lima (2009) identifica que:  

 

a Educação Ambiental conservacionista se expressa de maneira 

individualista e comportamentalista por compreender que a gênese dos 

problemas ambientais está mais relacionada à esfera individual, moral e 

privado do que a esfera coletiva, pública e política e, nesse sentido, 

voluntária ou involuntariamente, se associa a uma interpretação liberal ou 

mesmo neoliberal da crise ambiental (LIMA, 2009, p. 155).  

 

Como consequência, essa vertente favorece, no processo educativo, a 

disseminação da postura acrítica e apolítica dos indivíduos em face dos conflitos 
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socioambientais existentes. Muitas vezes, tais práticas buscam, enquanto finalidade do 

processo educativo nesse campo, a realização pessoal e tomam o meio ambiente como forma 

de propiciar conforto e bem-estar. Com bastante pertinência, Layrargues (2004, p.12) destaca 

que “essa vertente enfatiza a dimensão ecológica em detrimento das demais contextualizações 

do problema ambiental, promovendo o entendimento da estrutura e funcionamento dos 

sistemas ecológicos, mas ignorando a sua interface com a dinâmica social”. Em contraposição 

a essa tendência, a Educação Ambiental crítica, cuja epistemologia se fundamenta na 

perspectiva dialética, na teoria social crítica e no marxismo, analisa as questões ambientais a 

partir da visão socioambiental, incorporando a essa vertente componentes que os olhares 

disciplinares e especializados das ciências naturais desprezam em suas análises. Nesse campo, 

se inscrevem os modelos de desenvolvimento econômico e social; os interesses e conflitos 

divergentes de classes na relação com o meio ambiente; os padrões culturais e ideológicos da 

sociedade e as injunções econômicas e políticas que dominam, historicamente, e que incidem, 

decisivamente, na formação e na reprodução dos valores da sociedade capitalista.  

Por fim, como contraponto ao conteúdo das concepções de Educação Ambiental, 

hegemonicamente estabelecidas no chão da escola e em outros espaços educativos, as 

contribuições do campo acadêmico colocaram no cerne do debate os fundamentos da crítica e 

da ação política no enfrentamento da problemática socioambiental. Sem dúvida, esse legado, 

mesmo que não tenha ocupado os devidos espaços de decisão nas instâncias de formulação de 

políticas públicas para o setor, influenciou importantes ações na consecução de iniciativas 

governamentais no campo Educação Ambiental, conforme se pode constatar nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental de 2012. Essas diretrizes, embora ainda 

não representem, plenamente, os anseios do setor crítico, que atua no campo acadêmico e nos 

movimentos de educação popular, trazem consideráveis perspectivas para o desenvolvimento 

de ações inovadoras nesse setor. Todavia, as concepções que apresentam não são atributos das 

forças conservadoras que militam e atuam nos espaços de decisão da política educacional 

brasileira, como o MEC e suas instâncias correlatas. Ao contrário, tais diretrizes resultam das 

lutas, dos embates e dos tensionamentos políticos e ideológicos em torno das finalidades e dos 

objetivos da Educação Ambiental na sociedade atual. Como aspecto importante, ressalta-se 

que as diretrizes trazem, em seu conjunto, o reconhecimento do papel transformador e 

emancipador atribuído a esse campo em sua perspectiva crítica. Conforme se verifica no seu 

artigo 6º:  

a Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a interface 

entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, 
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superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito 

presente na prática pedagógica das instituições de ensino (BRASIL, 2012).     

 

É necessário, portanto, reconhecer que as conquistas obtidas na esfera das ações 

políticas para esse campo vêm ocorrendo por meio da articulação e do envolvimento de 

diversos setores, dentre os quais, destaca-se o acadêmico, que tem compreendido a Educação 

Ambiental enquanto componente político, indispensável à educação.  

Em relação à importância das Universidades na inserção da Educação Ambiental 

como campo da educação emergente, Vasconcellos et al. (2009) consideram que:  

 

a importância das universidades brasileiras pode ser estudada sob o ponto de 

vista da valorização dos estudos ambientais nos seus diferentes campos: das 

ciências biológicas ao tecnológico, como na engenharia ambiental; social, 

como no direito ambiental e na análise de impactos sobre o meio ambiente; 

no campo das ciências humanas, onde se situa a educação. 

 

Os autores evidenciam que, nas últimas décadas, houve um progressivo aumento 

da produção de Teses e Dissertações sobre Educação Ambiental, circunstância que situa a 

universidade como lócus privilegiado de produção de conhecimento na área por meio de 

estudos e pesquisas. Com esse potencial, no entanto, não se pode afirmar que as universidades 

desenvolvem políticas institucionais que fomentem estratégias e ações para o enfrentamento 

da crise socioambiental por meio de suas políticas específicas.   

Conforme relatório
51

 da Rede Universitária de Programas de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis - Rupea (2005), a falta de políticas institucionais nas 

universidades voltadas para o setor foi apontada como um obstáculo para o desenvolvimento 

da Educação Ambiental nas universidades. Nesse setor, a política de gestão para a área 

ambiental e Educação Ambiental é apontada como ação de menor incidência. Tal constatação 

indica que as Universidades não apreciam a política de Educação Ambiental como política 

institucional relevante para a promoção da discussão, estudo e pesquisa sobre temas 

socioambientais subjacentes ao meio social onde a Universidade está inserida.     

O estudo da Rupea revela que, quanto às ações de Educação Ambiental, a maior 

ênfase ocorre nas atividades de pesquisa (86%), extensão (45%), ensino (28%) e, por último, 

a política de gestão (36%). A partir do mapeamento das informações relativas às estruturas e 

                                                           
51

 No mapeamento feito pela Rupea foram envolvidas 14 universidades públicas e 8 privadas. As instituições se 

distribuem entre 11 Estados da Federação e nas cinco Regiões do País. Os responsáveis pelo preenchimento do 

formulário se apresentaram, na maioria dos casos, como docentes e/ou pesquisadores que coordenam ou 

pertencem a grupos de Educação Ambiental. Dado o período em que o estudo foi desenvolvido, uma nova 

pesquisa poderia apontar outros resultados.  
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aos espaços educadores de Educação Ambiental, no âmbito das universidades analisadas, 

pode-se depreender que tais ações estão relacionadas mais diretamente às atividades de 

pesquisa, ensino e extensão e, com menor frequência, às atividades de gestão ambiental. 

Compõem os grupos de Educação Ambiental estudantes e docentes, profissionais, 

especialistas, pesquisadores, técnicos-administrativos e outras pessoas que atuam em outros 

órgãos (governamentais e não governamentais) externos às universidades.  

Esses dados indicam que as atividades de Educação Ambiental desenvolvidas nas 

Universidades estão realizando mais pelo esforço e envolvimento de determinados setores 

(professores, bases de pesquisas, projetos de extensão) específicos que das políticas 

institucionais das Universidades como parte da gestão.  

 

 

4.3 A política de Educação Ambiental na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

Neste item, analisa-se a política de Educação Ambiental da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, tendo, como pano de fundo, as diretrizes da Política Nacional de 

Educação Ambiental (Pnea), Lei n. 9.795/99.  

Em primeiro plano reconhece-se que, nessa política, se insere e parte de uma 

universidade que ocupa, inegavelmente, lugar de destaque no processo de desenvolvimento do 

estado do RN. Enquanto instituição social e política, a UFRN organiza e dissemina 

conhecimentos científicos, artísticos, culturais e tecnológicos que repercutem na vida social 

do estado e da região como um todo.  

É mister, também, antes de analisar a política de Educação Ambiental da UFRN, 

entender, o que é a universidade e qual o papel que ela desempenha, historicamente, diante na 

ordem social vigente. Esse entendimento faz-se necessário, uma vez que o método que orienta 

a análise inter-relaciona, dialeticamente, a sociedade, o Estado capitalista, a política pública, a 

universidade, o meio ambiente e a Educação Ambiental.  

Admite-se que a sociedade é pensada como um todo social – definida, 

essencialmente, pela existência de organizações, instituições e leis que regem a vida dos 

indivíduos e suas relações mútuas - e a universidade é uma de suas partes constitutivas. 

Assim, a UFRN integra a sociedade brasileira e, como tal - em uma perspectiva social e 

histórica - não está desvinculada dos processos de formação da nação e de suas inter-relações. 

Esse entendimento é importante para que se compreendam as relações e as mediações 
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existentes entre os interesses da sociedade capitalista e de suas políticas públicas, na medida 

em que estas, de modo relacional, incidem, qualitativamente, na conformação da universidade 

como um todo.    

Analisando a política de Educação Ambiental da UFRN, considera-se pertinente 

abordar, ainda que de modo breve, as condições em que a Educação Ambiental são concebidas 

e materializadas no Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que a UFRN está inserida neste 

ente e, como tal, reflete social e politicamente as suas influências.  

Conforme preconiza a Lei n. 9.795/99 (Pnea), recai sobre os Estados, o Distrito 

Federal e os municípios, o dever de definir diretrizes, normas e critérios para a Educação 

Ambiental, visando garantir, em cada esfera da federação, melhores condições para sua 

execução. Do mesmo modo, a competência desses entes em legislar concorrentemente sobre 

aspectos da educação, cultura, ensino e desporto foi preconizada pela Constituição Federal de 

1988, por meio do artigo 24, inciso IX. No entanto, a pesquisa de Macedo Filho (2010) 

identificou que não foi atribuída a devida atenção a esse componente educacional na esfera do 

poder público do estado do Rio Grande do Norte.  

A ausência de lei estadual e a indefinição de uma política efetiva para Educação 

Ambiental nesse estado, circunstância identificada anteriormente por Macedo Filho (2010), 

inviabiliza ou dificulta qualquer ação das instâncias públicas no tocante ao desenvolvimento 

de atividades para esse campo. Trata-se de ações que pudessem se desenvolver no âmbito do 

sistema formal de ensino por meio das redes escolares da educação básica. A letargia do 

poder público no tocante à garantia do direito à Educação Ambiental corrobora, 

indiscutivelmente, para que a Política Nacional de Educação Ambiental não se efetive. A esse 

respeito, se posiciona Macedo Filho (2010):   

 

O silêncio legislativo diante do direito/dever de instituição de uma Política 

Estadual de Educação Ambiental no Rio Grande do Norte é o resultado de 

uma decisão política por um não-fazer, mesmo quando ao Poder Público 

compete a incumbência legal de agir comissiva na  defesa da qualidade 

ambiental. Essa decisão, incompatível com a vontade coletiva - subjacente 

Política Nacional de Educação Ambiental - de conservação do meio 

ambiente, atende, apenas, aos interesses econômicos das classes sociais 

dominantes, relacionados à intenção de perpetuar a exploração 

indiscriminada do patrimônio natural, do Rio Grande do Norte, até a sua 

completa exaustão (MACEDO FILHO, 2010. p. 251). 

 

O autor argumenta que a não institucionalização de uma política de Educação 

Ambiental nessa esfera do Estado configura um ato omissivo do poder público, cujos 

desdobramentos assumem repercussões negativas para o desenvolvimento dessa dimensão da 
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educação, como prática educativa integrada em todos os níveis e modalidades de ensino 

conforme preconiza a legislação.   

Em função do quadro socioambiental existente, a necessidade de ações específicas 

para Educação Ambiental no estado do Rio Grande do Norte é real. Notadamente, fora da 

capital, há uma precariedade da oferta de serviços de saúde e de abastecimento de águas. Nas 

maiores cidades do estado, sobretudo, na região metropolitana, esses problemas são 

potencializados. Incide na destinação inadequada de esgotos domésticos, de resíduos sólidos, 

de resíduos industriais e de serviços de saúde. Soma-se a isto a coleta de lixo ineficaz e suas 

consequências nas cidades; a expansão imobiliária sobre áreas verdes e dunas; o aumento da 

frota de automóveis sem a estrutura viária devida e sua consequente poluição atmosférica, 

sonora, visual. Todos esses problemas constituem temas geradores de discussão que podem 

ser apreendidos a partir da perspectiva socioambiental, na medida em que eles integram as 

contradições da sociedade capitalista, que, antes de tudo, é imperativa a sua superação. Esse 

quadro socioambiental é, apenas, parte da realidade do estado do Rio Grande do Norte. Desse 

modo, não é difícil pensar o desafio que está posto à Educação Ambiental nesse estado, 

circunstância que põe aos gestores e poderes públicos a necessidade de fomento de políticas 

públicas ambientais e educativas efetivas para o setor.     

Entretanto, quando se observa a ação prática dos governos e de determinadas 

instituições específicas, constata-se que, em referência a determinadas leis, pouco ou quase 

nada do que consta em seu conteúdo, enquanto política pública, é, de fato, implementado em 

termos práticos. A consolidação de um campo de conhecimento específico na educação - 

Educação Ambiental – e a sua consequente afirmação como política pública de Estado 

fomentou novas demandas para as instituições educativas, notadamente para as Instituições de 

Ensino Superior (IES).  

Essas demandas implicam, necessariamente, para a UFRN - enquanto IES com 

maior potencial formativo e de produção de conhecimento científico do estado do Rio Grande 

do Norte - o dever de definir estratégias, diretrizes, normas e critérios para a Educação 

Ambiental por meio de sua política institucional. Política essa efetivada não só no âmbito da 

universidade, mas também fora dela por meio de suas ações no âmbito da pesquisa e da 

extensão.   

Assim, inicia-se uma discussão sobre a Universidade e o papel que, 

historicamente, vem sendo atribuído a essa instituição na sociedade. Essa discussão faz-se 

necessária, uma vez que a nossa análise é sobre política de Educação Ambiental da UFRN 

que é parte constituinte.  
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Quanto à universidade, a referência adotada aqui é de uma instituição que inicia 

suas atividades ainda no medievo dedicando-se aos estudos da medicina, da filosofia e da 

teologia, e, depois, passa a se preocupar com o estudo de conhecimentos voltados para o 

progresso das forças produtivas capitalistas. Trata-se, portanto, de uma das instituições mais 

importantes para as sociedades modernas, que, desde a sua constituição até os dias atuais, 

representa o lócus privilegiado da produção de conhecimento.  

Enquanto instituição social, a universidade é uma criação específica do ocidente. 

No tocante à sua origem, erige-se envolvida pelas relações de poder político que ora se 

vinculou à chancela do poder laico, ora ao poder eclesiástico. Oliveira (2007, p. 120) assinala 

que diversos acontecimentos sociais e políticos interferiram e estimularam o nascimento das 

universidades na Europa. Teria contribuído para o início de sua existência, o desenvolvimento 

das cidades, das corporações de ofício, o desenvolvimento do comércio, além do 

aparecimento do mercador.  

Ao longo de sua trajetória, o grande desafio da universidade foi o conhecimento. 

Como lócus do saber universal, a universidade foi essencial na construção das sociedades 

modernas. Emergiu, inicialmente, na Itália com a Universidade de Bolonha, na França com a 

Universidade de Paris, e no Reino Unido com a Universidade de Oxford, no início do século 

XIII, disseminando-se, posteriormente, por toda a Europa a partir do século XVI, e nos 

séculos XIX e XX, propagou-se a todos os continentes.    

A Universidade sempre foi lugar de estudo, de reflexão, de questionamento, de 

transmissão e produção de conhecimento. Posteriormente, ao longo do século XIX, a 

universidade, em seu escopo e em suas atribuições, exerceu um papel significativo na 

consolidação dos Estados nacionais. A Universidade consolidou-se e tornou-se aceita como 

uma instituição renomada para as sociedades, mesmo que, contraditoriamente, sua existência 

carregue a marca da seletividade, da meritocracia, do status e da hierarquia. Historicamente, 

ela exprime a lógica de funcionamento e a estrutura da sociedade da qual faz parte. “Tanto é 

assim que vemos no interior da instituição universitária a presença de opiniões, atitudes e 

projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade” (CHAUÍ, 2003).  

Essa breve compreensão sobre a natureza constitutiva da universidade, enquanto 

instituição social de história secular faz-se necessária para situar a Universidade brasileira e, a 

UFRN, em particular, junto à instituição social (universidade) que se consolidou como a mais 

importante da sociedade contemporânea.   
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Diante do exposto, volta-se para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

de modo que seja possível conhecê-la, minimamente, já que ela é lócus sob o qual o objeto de 

estudo em análise está subjacente. 

 A sede da UFRN está localizada na cidade do Natal, estado do RN, tendo sido 

criada, em 1958, e federalizada em 1960. No quadro geral das universidades brasileiras, a 

UFRN está situada entre as dez maiores do país. Nos últimos anos, a instituição vem criando 

espaços de produção de pesquisas nas áreas estratégicas para a ciência e a tecnologia, por 

meio de institutos científicos específicos (nas áreas de física, computação, química, 

neurociências e medicina).   

Conforme se constata no documento UFRN EM NÚMEROS (2012), essa 

instituição se expandiu, consideravelmente, em termos de ensino, pesquisa e extensão nos 

últimos anos. O crescimento corresponde à oferta de cursos de Graduação Presencial, 

Graduação a Distância, Graduação Tecnológica, Mestrado e Doutorado e ao quadro de 

servidores: professores efetivos, professores substitutos e Técnico-Administrativos. Os dados 

referentes aos anos de 2001 e 2011, apresentados nos quadros 01 e 02 demonstram a expansão 

da instituição nesses últimos anos. Crescimento impulsionado pelo Programa de 

Reestruturação das Universidades (Reuni).  

 

Quadro 1 – Dados de cursos oferecidos e de alunos 

matriculados e concluintes referentes ao ano de 2011 e 2001. 

(compilação a partir do relatório UFRN em números 2012 e 

Relatório de gestão 2001). 

Cursos Oferecidos N° de cursos Alunos 

Matriculados 

Ano  2011 2001 2011 2001 

Graduação Presencial 120 50 25.430 17.866 

Graduação à 

Distância 

7 ------ 2.793 ------ 

Graduação 

Tecnológica 

2 ------ 134 ------ 

Pós-Graduação M/D 84 40 3.849 3.109

 

Total 213 90 32.206 22.331 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE (2012). 

 

 

                                                           

 Envolve também alunos de Pós-Graduação Lato sensu. Nesse período a UFRN oferecia 60 cursos de 

especialização Lato sensu. 
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Quadro 2 – Dados referentes ao número de servidores efetivos 

no ano de 2011 (compilação a partir do relatório UFRN em 

números 2011). 

Número de servidores efetivos 

Ano 2011 2001 

Professores efetivos 1.918 1.445 

Professores substitutos 191 202 

Técnicos administrativos 3.202 3.289 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE (2012). 

 

Atualmente, a UFRN se estende a 7 campi, sendo 2 em Natal – Campus Central e 

Campus da Saúde – e 5 no interior: Campus de Caicó – CERES; Campus de Currais Novos – 

CERES; Campus do Cérebro – Instituto de Neurociências; Campus de Macaíba – Escola 

Agrícola de Jundiaí e Campus de Santa Cruz – Faculdade de Ciência da Saúde do Trairi. 

Alcança 62 municípios com ações de extensão universitária em 20 polos presenciais de apoio 

a educação a distância, 13 localizados no Rio Grande do Norte e mais 7 em outros estados: 

Paraíba, Pernambuco e Alagoas.  

Nos últimos anos, a UFRN vem promovendo mudanças na estrutura curricular dos 

cursos, incorporando a ideia de currículos flexíveis. Essa experiência foi iniciada por meio do 

curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT), o qual permite a construção de 

currículos ancorados no princípio da especialização progressiva e dissociado de formação 

profissional específica. Tal modelo em andamento na UFRN possibilita ao estudante a 

adaptação de seu percurso formativo de acordo com os seus interesses.  

Em relação às áreas de pesquisa e de pós-graduação, a UFRN coordena o maior 

grupo de projetos de pesquisa e de cursos de pós-graduação no estado do Rio Grande do 

Norte, sendo responsável por 45% das matrículas no Ensino Superior e por 92% das 

matrículas nos cursos de pós-graduação stricto sensu.  

Os dados apresentados atribuem à UFRN o status da Universidade de maior 

alcance social no Estado do Rio Grande do Norte, no Norte e Nordeste do país. Todavia, sua 

expansão vem sendo criticada por setores da própria instituição, na medida em que não 

acompanha o amplo debate sobre a Universidade brasileira relativa a questões relevantes e de 

interesse social. Algumas críticas se remetem a decisões importantes, como a implantação da 
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Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), ação veementemente criticada pelo 

Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior (SINTEST).   

Nessa realidade, a análise da Política de Educação Ambiental da instituição 

implica a compreensão de que a Universidade e o ensino superior constituem algo 

privilegiado dos - indivíduos e organizações – que veem o mundo como um imenso e 

promissor mercado (SGUISSARDI, 2002). Há que se reconhecer, antes de tudo, o cerco de 

interesses a que a Universidade brasileira está plenamente submetida, e que suas funções
52

 se 

confundem muito com o que vem sendo chamado de universidade empreendedora, 

universidade corporativa e universidade-empresa ou, até mesmo, com universidade 

prestadora de serviços. 

Nesse quadro contraditório - em que a Universidade está sitiada, conforme 

Menezes (2001) - a política de Educação Ambiental é analisada por meio de seus documentos 

institucionais, a saber, o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Plano de Gestão.   

A análise dessa política, a partir dos documentos referenciais, principalmente, o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI – 2010 - 2019) e o Plano de Gestão (2011 – 

2015) deve, sobretudo, à percepção de que eles possuem um grande potencial na formulação 

de estratégias para a definição da política institucional da universidade.     

Sobre o PDI, o Ministério da Educação (MEC) orientou a sua primeira 

formulação contendo as instruções para elaboração em junho de 2002, por meio da Resolução 

nº 10/2002 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE). Na 

resolução, o PDI constitui um dos documentos necessários ao credenciamento, transferência, 
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 Dizem respeito às funções que vêm sendo atribuídas à Universidade na sua relação com a sociedade. Tais 

visões são sempre acompanhadas do discurso do comprometimento da Universidade com a sociedade. Constata-

se uma convergência nos fundamentos e nos interesses desses movimentos. A Universidade Empreendedora se 

fundamenta numa nova concepção de Universidade. Para os militantes dessa vertente, cabe a Universidade atuar 

como um núcleo do empreendedorismo. Assim ela busca construir no âmbito das dimensões ensino, pesquisa e 

extensão a base para o fomento do empreendedorismo na Universidade a partir da criação de um ambiente 

empresarial na cultura da Universidade.  Para o desenvolvimento de tal feito no âmbito das Universidades é 

requerido a criação de disciplinas voltadas para o ensino de empreendedorismo em todos os cursos na graduação 

e na pós-graduação; o incentivo a criação de empresas juniores; a instalação de incubadoras de empresas; o 

fortalecimento das fundações universitárias, além de outras ações. A Universidade Corporativa corresponde a 

um modelo de aprendizagem organizacional a serviço da empresa. Esta vertente busca instaurar, por meio da 

aprendizagem organizacional, um conjunto de competências profissionais, técnicas e gerenciais consideradas 

indispensáveis ao funcionamento das organizações. Sobre esse tema consultar MEISTER, Jane. Educação 

corporativa: A gestão do capital intelectual através das universidades corporativas. São Paulo: Makron Books, 

1999. Na Universidade Empresa, atribui-se relevância à Universidade principalmente pelo seu potencial de 

produção de conhecimento para o processo produtivo. Valoriza-se a ênfase no desenvolvimento de tecnologias 

de ponta que possa estar à frente das tecnologias já desenvolvidas. No Brasil, a Secretaria de Inovação (SI) – 

vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior - é o setor “articulador e de 

formulador de políticas que possibilitem o melhor uso de recursos públicos no atendimento às necessidades do 

setor produtivo no que se refere à formação de mão de obra qualificada para a inovação e de criação de 

mecanismos que facilitem a transferência de tecnologia da academia às empresas.  
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estatutos e regimentos de IES, autorização de cursos de graduação, reconhecimento, 

renovação de cursos superiores, normas e critérios para supervisão do ensino superior do 

Sistema Federal de Educação Superior (BRASIL, 2002, p. 1). Assim, estabelecem os artigos 

6º e 7º da resolução: 

 

Art. 6º O Plano de Desenvolvimento Institucional, que se constitui também 

em compromisso da instituição com o Ministério da Educação a ser 

apresentado pela mantenedora, deverá ser desenvolvido juntamente com a 

mantida e preparado para um período de 5 (cinco) anos (...). Art. 7º o Plano 

de Desenvolvimento Institucional, que se constitui em compromisso da 

instituição com o MEC, é requisito aos atos de credenciamento e 

recredenciamento de instituições de ensino superior e poderá ser exigido 

também no âmbito das ações de supervisão realizadas pela SESu/MEC 

(BRASIL, 200, p. 2-3). 

 

A orientação são redefinidas em dezembro de 2004 por meio da Secretaria de 

Educação Superior - Sesu, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e do Sistema 

de Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino Superior – Sapiens/MEC, que 

apresentam diretrizes para a elaboração do PDI. (documento em anexo).   

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período 

de 5 (cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição de Ensino 

Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de  trabalho, à missão a 

que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua 

estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou 

que pretende desenvolver. A elaboração do PDI deverá explicitar o modo 

pelo qual o documento foi construído e a interferência que exercerá sobre a 

dinâmica da Instituição, tendo como pressuposto o atendimento ao conjunto 

de normas vigente (BRASIL/MEC, 2004, p. 2). [Grifo nosso].  

 

Por sua vez, as diretrizes apontam, nitidamente, a possibilidade de a Universidade, 

“autonomamente” expressar a sua missão, diretrizes pedagógicas que orientam as suas ações e 

as atividades que desenvolve e/ou pretende desenvolver. Em face da sua liberdade e a 

autonomia
53

 relativas de ação e em consonância com o que estabelece a Pnea, Lei n. 9.795/99, 

a UFRN pode definir políticas de alcance social que tomem como foco ações para a área de 

Educação Ambiental, conforme estabelece a própria Pnea:   

 

                                                           
53 Em tese, conforme estabelece o art. 207 da Constituição Federal de 1988, as universidades gozam de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.   
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Art. 3º 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; (BRASIL, LEI 9.795/99). (Grifo nosso). 

   

Em decorrência, as diretrizes determinadas pela Pnea demandam grandes desafios 

e responsabilidades à universidade no que diz respeito ao atendimento das necessidades 

sociais e ao cumprimento do que preconiza a legislação sobre a Educação Ambiental. Nesse 

sentido, a Universidade pode desenvolver um conjunto de ações por meio de linhas inter-

relacionadas voltadas para o atendimento à Pnea e às demandas da sociedade de modo mais 

amplo.  

A Pnea aponta, portanto, para a diversidade de diretrizes, as quais são 

consideradas importantes: a) a Educação Ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal; b) a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em 

todos os níveis e em todas as disciplinas; c) a autorização e supervisão do funcionamento de 

instituições de ensino e de seus cursos, nas redes pública e privada estariam condicionadas à 

oferta de Educação Ambiental. 

Conforme previsto no projeto dessa pesquisa, a análise sobre a política de 

Educação Ambiental da UFRN iniciaria, necessariamente, pela análise do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e, seguidamente, pela análise do Plano de Gestão (2011 

– 2015) e, depois, pelas ações desenvolvidas por meio de projetos. A primeira tarefa consistia 

em observar os objetivos do PDI, procurando resgatar, no seu conteúdo, informações que 

pudessem se traduzir em definição de políticas para a área de Educação Ambiental, já que 

esse documento, institucionalmente, elenca: a missão a que a universidade se propõe; as 

diretrizes pedagógicas que orientam suas ações; a sua estrutura organizacional; e as atividades 

acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver. Leva-se em consideração o fato 

de que o PDI apresenta uma definição do papel da universidade na contemporaneidade; sua 

visão de futuro; os objetivos; as metas globais; o projeto pedagógico institucional, o qual 

aponta para as suas políticas de ensino (graduação, graduação a distância e pós-graduação); a 

política de pesquisa; a política de extensão; a política de gestão; e a responsabilidade social da 

universidade. Portanto, em linhas gerais, o PDI 2010-2019 - é o plano estratégico que define 

os rumos da UFRN em termos de seu desenvolvimento e suas metas. O PDI explicita a 
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missão, os objetivos institucionais e o Projeto Pedagógico Institucional orientador da política 

da UFRN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010).  

É pertinente, antes de tudo, identificar a missão institucional, bem como o seu 

papel diante da sociedade. Tal entendimento é relevante porque, geralmente, quando uma 

missão é tomada por uma organização ou instituição, ela corresponde ao que esta se propõe a 

fazer, e para quem. Em princípio, a missão da universidade se dirige, genericamente, à 

sociedade como um todo, conforme explicita o PDI (2010):    

 

a missão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como instituição 

pública, é educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e 

difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, 

comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, 

a democracia e a cidadania (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2010, p.10,). 

 

Além da missão, busca-se apreender como a UFRN concebe o papel de uma 

Universidade - enquanto instituição social na sociedade contemporânea. Essa compreensão 

fez-se necessária a essa análise uma vez que a política de Educação Ambiental da UFRN tem 

relação com o papel que ela atribui a uma Universidade na sociedade. Por sua vez, o papel de 

uma Universidade, concebido pela UFRN, coaduna com a sua própria concepção de 

universidade.   

Como se observa, no PDI da UFRN, o documento corrobora a ideia de que a 

produção do conhecimento passou a ser um diferencial de riqueza e de poder entre as nações. 

Analogamente, esse entendimento repercute na concepção de Universidade que a UFRN 

concebe para a sociedade contemporânea. A ideia de flexibilidade como exigência 

imprescindível no ambiente produtivo e social – ambiente marcado pela necessidade de 

incorporação de novas tecnologias e de processos destinados ao desenvolvimento de novos 

produtos e serviços demandados pelos governos e empresas – é um imperativo que se agrega 

a concepção de Universidade concebida pela UFRN. Soma-se a isto o reconhecimento da 

UFRN de que se vive a era da sociedade do conhecimento. No documento, a terminologia 

sociedade do conhecimento é tomada de modo acrítico, sem que se empreendam esforços para 

compreender a natureza ideológica a qual o termo está completamente envolvido. Nesse 

aspecto, a terminologia sociedade do conhecimento “emerge como fundamento 

epistemológico condicionando à universidade o papel produtora de conhecimentos de valor 

econômico e de um consenso” (MARI, 2009, p. 167). Em sentido análogo, Duarte (2001) 

considera que a chamada sociedade do conhecimento é uma ideologia produzida pelo 
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capitalismo, portanto, um fenômeno no campo da reprodução ideológica do capitalismo. 

Quanto à sociedade do conhecimento, Chauí (2003, p. 24) considera que ao se tornarem 

forças produtivas, o conhecimento e a informação fizeram parte do próprio capital, que passa 

a depender disso para a sua acumulação e reprodução. 

 A posição da UFRN é que a atual sociedade – sociedade do conhecimento - 

concebe a educação e a produção do conhecimento como lócus “estratégico na construção de 

sociedades mais democráticas e igualitárias com desenvolvimento socialmente justo e 

ambientalmente sustentável” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2010, p.28). Assim, caberia a educação, promover a formação de indivíduos 

criativos, capazes de criar conhecimento a partir de informações disponíveis e exercer, de 

forma ampliada e crescente, sua cidadania (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2010). 

O exercício da cidadania, tal como está concebido no documento, se confunde 

com adaptar-se, envolver-se, manipular conhecimentos - para fins instrumentalistas – ou seja, 

significa mais que adquirir e produzir conhecimento. É exatamente esse o sentido do exercício 

da cidadania, concebido pela sociedade do conhecimento. Esse posicionamento caminha na 

contramão do que defende a Educação Ambiental crítica, visto que a cidadania, concebida por 

essa vertente, não se subordina aos interesses e à lógica imanente ao capital. Cidadania, na 

perspectiva de Educação Ambiental crítica, pressupõe, conforme destacam Castro e Baeta 

(2002), o acesso ao conhecimento, a valores e habilidades relativos à realidade, conforme os 

aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais; direito a formas de organização de 

pessoas, a partir da consciência de direitos e deveres, como estágios de participação nas 

esferas de poder na sociedade; direito ao acesso a mecanismos e locais de negociação, de 

diálogo, de debate e de trocas de ideias. O exercício da cidadania pode ser entendido, também, 

enquanto condições potenciais de os sujeitos participarem, efetivamente, da vida política da 

sociedade em que vivem, seja na esfera das organizações da sociedade civil, seja ou das 

instituições do poder público.  

Quanto ao papel da Universidade na sociedade, paradoxalmente, o texto do PDI 

reconhece que:  

 

[...] a universidade do século XXI precisa encontrar e elaborar respostas a 

esse conjunto de novos desafios, que serão incorporadas às funções 

assumidas e acumuladas historicamente de preservar a cultura e o 

conhecimento universal, de propiciar formação profissional e de produzir 

ciência e tecnologia socialmente relevantes (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p. 28).   
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Após a identificação, no PDI, da missão da UFRN e o papel atribuído à 

universidade, passa-se a se analisar o item correspondente ao Perfil Institucional. Nele o 

documento apresenta: o histórico e a situação atual; a organização administrativa e a estrutura 

física; os indicadores de desempenho; a análise situacional; e os programas estratégicos. 

Nesse tópico, apenas, no quesito análise situacional, foi identificada a menção referente à 

Educação Ambiental.  

Consta, no PDI, que existem, na UFRN, programas de gestão de resíduos, 

controle de qualidade da água fornecida para consumo humano na UFRN, controle de 

zoonoses, eficiência energética e comunicação e educação ambiental. O próprio documento, 

no entanto, reconhece que a UFRN ainda não instituiu um Sistema
54

 Integrado de Gestão 

Ambiental, “que possa identificar os problemas ambientais da instituição e estabelecer um 

plano de melhoria contínua na atenuação ou eliminação desses problemas por meio de uma 

Política Ambiental da UFRN” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2010, p. 22).  

Analisando os objetivos contidos no PDI, que, dentre outros aspectos, estão 

centrados na missão da UFRN. Assim, para compreendê-los, é preciso alcançar sua essência, 

analisar as relações, os processos e as estruturas, focando as representações ideológicas ou 

teóricas construídas sobre o objeto em estudo, segundo o prisma do materialismo histórico 

dialético. 

Os objetivos contidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

UFRN, para o período de 2010 a 2019, são os seguintes:  

 

 
1 - redimensionar as estratégias de operação do conhecimento, para que a 

interdisciplinaridade e a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão sejam 

realizadas conforme as necessidades contemporâneas da formação técnico-

científica e as exigências do novo sentido do conhecimento;  

2 - incorporar, às práticas docentes, uma visão epistemológica que dê conta 

da natureza complexa dos saberes formais e informais, científicos e 

tradicionais, e que promova o deslocamento do foco da atividade de ensino-

aprendizagem para a compreensão do ato pedagógico como um processo de 

formação do educador e do educando;  

3 - potencializar o princípio da flexibilidade e preparar docentes, técnico-

administrativos e discentes para interações multiculturais, necessárias à 

mobilidade interna e externa, mediante o aproveitamento de estudos e o 

trânsito entre cursos, programas e campi da UFRN, e de outras instituições 

de Ensino Superior, nacionais e internacionais; 
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 De acordo com o PDI 2010 - 2019, a implantação de um Sistema Integrado de Gestão Ambiental é parte das 

ações da UFRN a serem desenvolvidas em sua política de gestão. 
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4 - preparar docentes, técnico-administrativos e discentes para serem capazes 

de selecionar e de se apropriar das novas tecnologias de informação e de 

comunicação no processo de ensino-aprendizagem e nas atividades da 

pesquisa e da extensão;  

5 - fortalecer a atuação da UFRN em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento do Rio Grande do Norte, da região Nordeste e do País; 6 - 

aperfeiçoar a gestão universitária, consolidando o processo de planejamento 

e avaliação e dos sistemas de informação, com tecnologia de última geração, 

para que atendam as áreas administrativa, acadêmica e de recursos humanos, 

com eficiência, eficácia e efetividade;  

7 - incorporar às práticas acadêmicas e às ações administrativas o 

princípio de sustentabilidade: ambientalmente correto, economicamente 

viável, socialmente justo e culturalmente aceito (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010).  

 

 

De modo geral, os objetivos do documento coadunam-se com a perspectiva de 

universidade da sociedade do conhecimento, sociedade na qual, no contexto da globalização, 

a produção do conhecimento tornou-se um diferencial de riqueza e de relação de poder entre 

as nações.   

As estratégias do conhecimento subordinam-se às necessidades da formação 

técnico-científica e às exigências do novo tipo de conhecimento concernente à própria lógica 

da sociedade do conhecimento. As noções de flexibilidade, mobilidade interna e externa, bem 

como o fortalecimento da utilização das novas tecnologias de informação e comunicação no 

processo de ensino e aprendizagem e o fortalecimento da atuação da UFRN, em áreas 

estratégicas para o desenvolvimento do RN, da região e do país, constituem os objetivos 

primordiais de sua política institucional.     

Apenas, o último objetivo do documento faz menção ao princípio de 

sustentabilidade. Nesse item, o documento recomenda que as práticas acadêmicas e as ações 

administrativas devem incorporar o princípio de sustentabilidade a partir dos preceitos 

ambientalmente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito.  

Se, de fato, for considerada a tendência produtivista e mercadológica, imanente às 

pressões a que a universidade está submetida, com prevalência da lógica do capital - 

salientando as constantes parcerias
55

 entre a UFRN e conglomerados do mercado - na 

verdade, tais designações se aproximam muito mais do conceito de desenvolvimento 

sustentável. Na observação de Lima (2009), esse conceito é produto do aprofundamento e 

cruzamento da crise do desenvolvimento com a crise ambiental. Enquanto discurso, o 
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 Por exemplo, o Projeto Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte. O projeto se dá com a parceria 

da UFRN, Jornal Tribuna do Norte, Salamanca Capital Investments, Sistema FIERN, Sistema FECOMERCIO e 

Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura da UFRN (FUNPEC), com apoio do Banco do Brasil, 

Assembléia Legislativa do Estado do RN, COSERN e Governo do Estado do Rio Grande do Norte.    
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desenvolvimento sustentável propõe substituir o discurso do desenvolvimento econômico 

difundido e experimentado nos países da periferia do capital, justamente porque este não 

atendeu às expectativas e promessas de desenvolvimento, progresso e bem-estar social 

prometidos.   

Sobre o termo Desenvolvimento Sustentável, ele realiza, com eficiência, o trabalho 

de ilusão ideológica na sociedade capitalista. Assim, Latouche (2004, p. 3) comenta: 

 

o Desenvolvimento Sustentável “consiste em criar um consenso entre as 

partes antagônicas graças a um obscurecimento do julgamento e à anestesia 

do senso crítico das vítimas, quando, na verdade, as expressões acumulação 

de capital, exploração da força de trabalho, imperialismo ocidental ou 

dominação planetária descrevem melhor o desenvolvimento e a 

globalização, e provocariam, genuinamente, um reflexo de rejeição por parte 

daqueles que estão do lado errado da luta de classes e da guerra econômica 

mundial. [...]. Ele, um dia, acabaria vítima de suas próprias contradições, de 

seus fracassos, de seu caráter insuportável e, em decorrência, do 

esgotamento dos recursos naturais. [...]. O desenvolvimento sustentável tira 

de nós toda e qualquer perspectiva de saída. Ele nos promete 

desenvolvimento por toda a eternidade. 

 

Sem dúvida, o conceito de Desenvolvimento Sustentável carrega consigo um 

discurso ideológico aportado no desenvolvimentismo mercadológico, uma vez que o seu 

pressuposto é o próprio desenvolvimento econômico. É, portanto, um conceito que está 

plenamente em consonância com as intenções de instituições multilaterais, tais como o Fundo 

Monetário Internacional - FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio - 

OMC e até com a Unesco56 há algumas décadas. Nota-se que, muitas vezes, o conceito vem 

revestido de outras expressões, que, de modo sutil, dão outra tônica à ideia central como 

ambientalmente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito.  

Constata-se, pois, no que diz respeito aos objetivos do PDI, que não é possível 

depreender uma política institucional ou de gestão efetiva para Educação Ambiental na 

UFRN, como parte da agenda política institucional da Universidade.  

Ainda como parte do presente estudo, procedeu-se a analise do Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) contido no PDI. O PPI constitui um instrumento de 

planejamento que determina os fins e os meios da ação pedagógica da Universidade. Ele 

resulta de decisões políticas e administrativas traduzindo as vontades e os conflitos 

estabelecidos nas instâncias de decisão da Universidade. Enquanto projeto pedagógico, 

propõe estratégias para as ações acadêmicas numa realidade futura. Nesse aspecto, o 
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Referência à Unesco, que lançou 2005-2015, como a década da „Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável‟.  
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documento é um dos instrumentos que impulsiona o cumprimento dos objetivos do PDI, no 

que se refere à dimensão pedagógica da UFRN.  

 

O Projeto Pedagógico Institucional da UFRN configura-se como documento 

de referência institucional para a execução da política acadêmica que oriente 

a reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, da 

política de Pós-Graduação que conduza ao aperfeiçoamento dos programas 

ministrados, da política de Pesquisa que possibilite a inserção efetiva da 

Universidade na realidade socioeconômica e cultural do Estado e da política 

de Extensão que traduza o real compromisso social da Instituição com a 

comunidade local e regional (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2010, p. 54). 

 

 

O PPI configura um documento institucional para a execução da política 

acadêmica, da política de pós-graduação e da política de Extensão. As atividades pedagógicas 

são orientadas pelo princípio da flexibilidade, pelas competências demandadas pelo mundo do 

trabalho e pelos desafios colocados pela “sociedade do conhecimento” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010). Nesse aspecto, verifica-se, também, que, 

no projeto pedagógico, a ênfase recai sobre o discurso da “sociedade do conhecimento”. A 

nossa postura quanto a essa valorização dos preceitos da “sociedade do conhecimento”, é de 

que o conhecimento, sob essa ótica, é assumido, principalmente, por sua utilidade 

instrumental e por sua capacidade de formação de sujeitos para a adaptação às inovações 

tecnológicas. Nela, tanto o conhecimento quanto a ciência, cada vez mais, se constituem em 

fatores centrais da produção capitalista.  

 A estrutura do PPI é composta por 5 eixos de atuação: política de ensino; política 

de pesquisa; política de extensão; política de gestão; e responsabilidade social.  

Constata-se que, nos eixos da política de ensino, de pesquisa e de extensão, não é 

possível apreender intencionalidades de ações que incidam em política de Educação 

Ambiental da UFRN. Apenas no eixo responsabilidade social é que se visualiza uma menção 

à Educação Ambiental, conforme se observa: 

 

Desde 2003 a UFRN vem investindo em recursos humanos e financeiros 

para minimizar os impactos negativos ao meio ambiente causados em suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. A UFRN mantém programas de 

gestão integrada de resíduos, controle de qualidade da água fornecida para 

consumo humano, arborização do Campus Central, controle de zoonoses, 

eficiência energética, comunicação e educação ambiental 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p. 

67).     
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Todavia, a Educação Ambiental, referenciada no texto, diz respeito às atividades 

de Educação Ambiental desenvolvidas pela Diretoria
57

 de Meio Ambiente (DMA) da UFRN, 

cujo setor coordena e executa o Programa de Educação Ambiental (Proea) e o Projeto Sala 

Verde da UFRN.  

O Projeto Sala Verde da UFRN é coordenado pela DMA e tem como proposta 

oferecer à comunidade um acervo bibliográfico, fornecido pelos Ministérios do Meio 

Ambiente e da Educação, bem como o acesso à internet para pesquisa orientada sobre a área 

ambiental. O projeto é uma iniciativa da Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do 

Meio Ambiente (DEA/MMA). Conta, ainda, com a colaboração do Comitê pela 

Democratização da Informática do Rio Grande do Norte – CDI-RN. Dentre as principais 

atividades desenvolvidas no projeto, identificam-se cursos e oficinas que envolvem os temas 

ambientais.  

Além desses dois projetos, o Departamento de Administração Pessoal (DAP) da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp) desenvolve duas ações – por meio dos 

programas
58

 “Fazendo o nosso papel” e “Descarte o copo descartável, adote uma caneca”. 

Quanto ao primeiro projeto, visa adotar medidas para reduzir o consumo desnecessário de 

papel no departamento. Nesse aspecto, o projeto orienta que os servidores utilizem sempre o 

papel reciclado, usem frente e verso das folhas, aproveitem os papéis que seriam jogados fora 

na confecção de blocos para anotações e utilizem e-mail para comunicação interna e externa. 

Já o segundo projeto tem como objetivo avaliar o nível de consumo de copos descartáveis e 

possibilitar uma mudança de comportamento na formação de uma “consciência crítica”. 

Entende-se que essas práticas são tímidas e coadunam com as posturas educativas 

conservadoras e comportamentalistas, que apostam no entendimento de que só “cada um 

fazendo a sua parte” é suficiente para se atingir uma sociedade equitativamente justa e 

ambientalmente sadia. São tímidas no sentido de apostar na mudança comportamental dos 

indivíduos e sem problematizar a natureza da produção e do consumo de bens na sociedade.   

Essa concepção de Educação Ambiental enseja mudanças comportamentais nos 

indivíduos, supondo que a crise ambiental é originada independente e desconexa de práticas 

sociais, de relações econômicas e políticas da sociedade.   

Quanto ao Proea, seu objetivo consiste em:  

                                                           
57

 A DMA é vinculada à Superintendência de Infraestrutura da UFRN (SIN). 
58

 Esses programas integram a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), programas do Ministério 

do Meio Ambiente que objetiva promover a internalização dos princípios de sustentabilidade socioambiental 

nos órgãos e entidades públicos.  
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proporcionar elementos a cada membro da comunidade universitária para 

uma conscientização gradativa da estreita relação de interdependência 

sociedade/natureza, de maneira a levá-lo à adoção de uma postura 

responsável perante a problemática ambiental, com prioridade sobre as 

atividades que geram impacto ao ambiente nos Campi da UFRN 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

 

A principal ação desse projeto tem como ênfase a implantação de um processo de 

gerenciamento de resíduos sólidos no Campus Central da UFRN, priorizando a coleta seletiva 

de lixo. Entende-se que a iniciativa fica muito distante de uma política de Educação 

Ambiental, fundamentada na perspectiva crítica e socioambientalista, visto que, em termos 

práticos, ela se coaduna com os preceitos do desenvolvimento sustentável, ao colocar, como 

cerne de sua preocupação, as soluções técnicas para os complexos problemas ambientais. É 

contraditório quando essas iniciativas se assumem como proposta pedagógica, pois, no tipo de 

ações desenvolvidas, não se identifica o caráter crítico, já que elas recaem no reducionismo 

pragmático e instrumentalista. Isso porque não possibilita, por meio do processo educativo, a 

conscientização crítica e reflexiva sobre a questão ambiental subjacente. Considera-se que tal 

atividade - coleta seletiva de lixo, como uma atividade que tem seu fim em si mesmo, - tem 

sintonia com o discurso ecológico oficial, pois este propõe posturas menos políticas e mais 

técnicas para o enfrentamento das questões ambientais (LAYRARGUES, 2002b). Nesse 

aspecto, o fundamento da ecoeficiência, inscrito na lógica da racionalidade econômica, 

agrega-se às ações desenvolvidas. A resolução de problemas ambientais, por meio das 

soluções técnicas, ecoeficientes, e de modo pragmático, ao tomar a coleta seletiva como uma 

atividade-fim, em vez de torná-la um tema gerador de debates e discussões sobre as causas e 

consequências do lixo na sociedade contemporânea, se reduz, mecanicamente, a uma 

atividade desprovida da dimensão política sobre o assunto. Esse tipo de atividade 

desqualifica, profundamente, o que denomina de Educação Ambiental. A busca da eficiência, 

por meio dos resultados, que se traduz na racionalidade econômica e instrumental, não pode 

ser confundida com consciência ecológica e, muito menos, com uma proposta de 

responsabilidade social, conforme anuncia o PPI, elencado no PDI da UFRN. Portanto, o 

legado que essa concepção de Educação Ambiental pode deixar é a diluição das questões 

socioambientais à dimensão técnico-gerencial dos problemas ambientais, deslocando, para a 

esfera da ecoeficiência, as possibilidades de se promover o debate pelo prisma 

socioambiental. Assim, as práticas operam segundo a lógica formal, sem procurar 

compreender as mediações estruturais que implicam o problema. Buscar compreender as 
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mediações estruturais significa desvendar as causas dos problemas e, por meio de uma práxis, 

intervir na realidade. Conforme assinala Mészáros (2005), as soluções não devem ser formais, 

mas essenciais.  

A ausência da crítica política e de uma análise estrutural profunda sobre os 

problemas socioambientais contribui para que as práticas atinentes denominadas Educação 

Ambiental reforcem a perpetuação da lógica produtiva e instrumental, do sistema social 

vigente. Nesses casos, conforme o posicionamento de Gonzaga (2010), as consequências 

dessas experiências em Educação Ambiental são ainda mais graves para a natureza e a 

sociedade, pois o sistema educativo (que inclui o poder público e todos os seus meios; o 

processo ensino-aprendizagem; o material disponibilizado no processo educativo; o tempo 

requerido para a experiência) movimenta muita estrutura para tal fim, mas se esvazia de 

sentido e perde a oportunidade de exercitar uma prática educativa crítica, transformadora e 

emancipatória. Como salienta Mészáros (2005), “apenas a mais ampla das concepções de 

educação nos pode ajudar a perseguir o objetivo de uma mudança verdadeiramente radical, 

proporcionando instrumentos de pressão que rompam a lógica mistificadora do capital”.  

No que diz respeito a uma agenda política que contenha a formulação e 

implementação de uma política para a Educação Ambiental, a UFRN não expressa 

intencionalidades, no sentido de promoção de uma política efetiva coerente com o que 

estabelece a Pnea e com as demandas reais da sociedade brasileira, do Rio Grande do Norte e 

de Natal. Essa ausência do fomento de políticas em Educação Ambiental, no âmbito dos 

poderes públicos, contribui para que a Educação Ambiental, enquanto política pública de 

Estado da sociedade brasileira, assegurada pela Constituição Federal de 1988 e pela Pnea, não 

se efetive, ao contrário, corrobora para que não se garanta o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e sustentável, de acesso comum à coletividade e indispensável à 

sadia qualidade de vida da população.  

Após a análise do PDI, e, em conformidade com os objetivos dessa pesquisa, 

direciona-se para o Plano de Gestão (2011 – 2015). Nele, identificam-se e analisam-se as 

diretrizes que configuram a política de Educação Ambiental no âmbito da UFRN.  

O Plano de Gestão, para o período 2011 – 2015, foi aprovado pelo Conselho 

Superior (Consuni), em 9 de dezembro de 2011 e apresenta os programas estruturantes e as 

linhas prioritárias que orientarão a gestão da UFRN no período que lhe é correspondente. À 

luz das políticas, das diretrizes e das metas definidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI (2010-2019), os compromissos programáticos, assumidos, no processo de 
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escolha da atual administração, são atualizados, sistematiza e operacionalizados 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012).  

Em consonância com a Conferência Mundial Sobre Educação Superior, realizada 

pela Unesco, em Paris, e pela 4ª Conferência
59

 de Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento Sustentável, o Plano de Gestão da UFRN traça as diretrizes estruturantes e 

as metas para sua gestão. Nesse aspecto, o documento põe em relevo o papel atribuído às 

Universidades federais, no que diz respeito aos objetivos estratégicos do Plano Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação e no Programa Ciência sem Fronteiras.  

No escopo da análise situacional, e, em conformidade com o PDI, o Plano de 

Gestão (2011 – 2015) aponta para algumas necessidades, dentre as quais, sobressai 

necessidade de implantação de um Sistema Integrado de Gestão Ambiental.  

 

Em relação ao ambiente de trabalho na UFRN, há necessidade de atualização 

do Plano Diretor do Campus central e de elaboração dos Planos Diretores 

dos demais campi da UFRN, de modo a adequar os espaços de trabalho, de 

convivência, arte, cultura, lazer e alimentação. Do mesmo modo, é 

necessário adequar o planejamento e a gestão da mobilidade urbana, 

permitindo acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida e a 

implantação de um sistema integrado de gestão ambiental, que possa 

identificar com eficiência os problemas ambientais da Instituição e 

estabelecer um plano de melhoria contínua. É importante também a 

formulação de um plano para a segurança de pessoas em todos os campi da 

UFRN e a adequação do Plano de Gestão de Segurança Patrimonial, 

compatível com a atual dimensão e complexidade da UFRN. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 

28). [Grifo nosso].  

 

Verifica-se, pois, na análise situacional, a inexistência de intencionalidade quanto 

ao fomento de uma política específica para a Educação Ambiental, no âmbito da UFRN. 

Assim, com relação ao item Meio ambiente e qualidade de vida, o documento esboça um 

conjunto de ações que são direcionados para: 

 

melhoria do bem-estar, meio ambiente e qualidade de vida em todos os 

turnos de funcionamento da UFRN, com a implantação de modelo integrado 

e participativo de gestão ambiental e de mobilidade e a oferta de espaços 

adequados e suficientes de trabalho, convivência, lazer e alimentação nos 

campi da UFRN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012, p. 55).  

                                                           
59 A 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação foi realizada, em maio de 2010, em atendimento 

à convocação de um decreto presidencial para discutir uma política de Estado para ciência, tecnologia e inovação 

com vistas ao desenvolvimento sustentável no país. 
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Conforme o que está apresentado no documento, a efetivação dessas ações se 

daria por meio de diversas linhas de ação, dentre as quais, merecem atenção: a) Implantação 

de um sistema integrado de gestão ambiental por meio da execução de programas de melhoria 

contínua de mitigação ou de eliminação de impactos ambientais; b) Ampliação e 

fortalecimento da Educação Ambiental, com ações contínuas de capacitação, sensibilização e 

mobilização da comunidade universitária.  

Quanto ao primeiro item, foi visto que a própria Universidade reconhece que 

ainda não implantou o referido sistema de gestão ambiental. Portanto, verifica-se que, nesse 

quesito do documento, existe uma subordinação da Educação Ambiental, enquanto política, à 

política ambiental da UFRN. Política de gestão ambiental e política de Educação Ambiental 

não são dimensões equivalentes. A primeira, quando fundamentada na lógica do 

Desenvolvimento Sustentável, opera mais pela racionalidade produtiva, almejando, dessa 

forma, a racionalização e otimização dos recursos, porque visa, prioritariamente, aos ganhos 

econômicos. Tende a dedicar mais atenção às consequências que as causas.   

Pode-se constatar, também, após a análise do Plano de Gestão da UFRN, que, 

assim como não foi possível depreender, no seu PDI, uma política institucional efetiva, com a 

formulação e a implementação de política para a Educação Ambiental, relacionado com o que 

a Pnea, Lei n. 9.795/99, no âmbito do Plano de Gestão também foi inexequível.   

No que diz respeito a uma agenda política que contemple a formulação e 

implementação de uma política para a Educação Ambiental, a UFRN não expressa 

intencionalidades, no tocante ao atendimento de uma política efetiva para esse campo, 

coerente com o estabelecido na Pnea.  

Ainda que não seja possível depreender que exista na UFRN, no âmbito da agenda 

política da instituição, uma política institucional efetiva para Educação Ambiental, que 

contemple o planejamento, a organização administrativa (envolvendo recursos humanos, 

financeiros, materiais tecnológicos) necessários à sua efetivação, envolvendo as etapas de 

formulação, implementação e avaliação, foi possível identificar algumas ações que dizem ser 

de Educação Ambiental. A identificação e análise dessas ações integram os objetivos dessa 

pesquisa.  

As informações sobre as ações desenvolvidas na UFRN foram obtidas por meio 

da publicação das ações de extensão da Pró-Reitoria de Extensão. Identificam-se e analisam-

se as ações desenvolvidas na UFRN nos últimos cinco anos, correspondente aos anos de 2010 

até 2014. Num primeiro momento, organizaram-se informações com base nas ações 
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desenvolvidas na UFRN que incluem, em seu título, o assunto Educação Ambiental. Num 

segundo momento, identificam-se os títulos dos projetos, a unidade proponente (setor a que o 

projeto está vinculado) o tipo de ação (se corresponde a projeto, programa, evento, curso ou 

outro tipo de atividade), o local de realização e a fonte financiadora. Constata-se que, no 

período analisado, foram desenvolvidas 25 ações, sendo que, três ainda se encontram em 

vigência. Um resumo das ações foi organizado e apresentado nos quadros 3, 4, 5, 6, e 7.  

Não é objetivo dessa pesquisa, fazer uma análise profunda sobre as concepções e 

os resultados alcançados em cada projeto identificado, porquanto esse procedimento 

necessitaria de outra pesquisa específica para tal fim. A análise foi feita a partir da consulta 

das informações publicadas, por cada ação de extensão, no âmbito do Sigaa. Ao termino da 

apresentação dos quadros expõe-se a análise das informações neles contidas.  

  

Quadro 3 – Projetos de extensão operando em 2014 
Ano Título Unidade Proponente Ação Local Fonte  

2014 Educação Ambiental no MCC Museu Câmara 

Cascudo 
Projeto Natal Autofinanciado 

2014 Projeto de Educação 

Ambiental PLANTE 

ENQUANTO É TEMPO 

Departamento de 

Políticas Públicas 
Projeto Natal Edital 

UFRN/Proex 

16/2013 (Projetos 

para 2014) 
2014 Produção e consumo 

sustentável - construção 

sustentável como espaço de 

Educação Ambiental 

Departamento de 

Engenharia de 

Produção 

Programa Natal Externo 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, 2014. 

 

 

Quadro 4 – Projetos de extensão desenvolvidos em 2013 
Ano Titulo Unidade Proponente Ação Local Fonte  

2013 Educação Ambiental: 

sociedade, natureza e os 

desafios da sustentabilidade 

Superintendência de 

Infraestrutura 
Curso Natal Autofinanciado 

2013 Educação Ambiental como 

instrumento para prevenção 

contra incêndio e pânico 

Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Projeto Natal Edital 

UFRN/Proex Nº 

5 - 2012 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, 2014. 
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Quadro 5 - Projetos de extensão desenvolvidos em 2012 
Ano Titulo Unidade Proponente Ação Local Fonte  

2012 Educação Ambiental e Saúde 

da Criança 
Departamento de 

Fisioterapia 
Evento Natal  Autofinanciado 

2012 Educação Ambiental: 

fundamentos, princípios e 

práticas 

Superintendência de 

Infraestrutura 
Curso Natal Autofinanciado 

2012 Educação Ambiental e 

sustentabilidade – turma/2 
Superintendência de 

Infraestrutura 
Curso Natal Autofinanciado 

2012 Educação Ambiental e 

sustentabilidade 
Superintendência de 

Infraestrutura 
Curso Natal Autofinanciado 

2012 Análises Genotóxicas e 

Educação Ambiental 

(Trabalhando a queima da 

castanha de caju) 

Departamento de 

Biologia Celular e 

Genética 

Curso João 

Câmara - 

RN  

Financiamento 

externo 

2012 Educação Ambiental: desafios 

para a sustentabilidade 
Superintendência de 

Infraestrutura 
Curso Natal Sem 

financiamento 
2012 Projeto de Educação 

Ambiental PLANTE 

ENQUANTO É TEMPO 

Departamento de 

Políticas Públicas  
 

Projeto Natal Financiamento 

interno (Edital 

UFRN / Proex Nº 

02/2011)  
2012 Educação Ambiental como 

ferramenta prática na gestão 

das principais zonas úmidas 

de Caicó-RN 

Ceres - Departamento 

de Geografia 
Projeto Caicó - 

RN  
Financiamento 

interno (Edital 

UFRN/Proex Nº 

02/2011)  

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, 2014. 

 

 

Quadro 6 - Projetos de extensão desenvolvidos em 2011 
Ano Titulo Unidade Proponente Ação Local Fonte  

2011 Educação Ambiental no 

Parque 
Departamento de 

Botânica, Ecologia e 

Zoologia 

Evento Natal Sem 

financiamento 

2011 Educação Ambiental: 

fundamentos, princípios e 

práticas (turma 1) 

Superintendência de 

Infraestrutura 
Curso Natal Sem 

financiamento 

2011 Minicurso Educação 

Ambiental: fundamentos, 

princípios e práticas - turma 3 

Superintendência de 

Infraestrutura 
Curso Natal  Sem 

financiamento 

2011 Educação Ambiental: 

fundamentos, princípios e 

práticas - turma 2 

Superintendência de 

Infraestrutura 
Curso Natal Sem 

financiamento 

2011 Educação Ambiental: 

conscientizar para preservar a 

vida no planeta 

Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Projeto Natal Financiamento 

interno (Edital 

UFRN / Proex Nº 

01/2010)  
2011 Educação Ambiental como 

fator de desenvolvimento 

sustentável do turismo: um 

estudo de caso da Mina Brejuí 

Ceres - Depto 

Ciências Sociais e 

Humanas 

Projeto Currais 

Novos  
Financiamento 

interno (Edital 

UFRN / Proex Nº 

01/2010)  
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Quadro 6 (Continuação) - Projetos de extensão desenvolvidos em 2011 
2011 O teatro como meio 

facilitador do processo de 

Educação Ambiental 

Ceres - Departamento 

de Geografia 
Projeto Caicó - 

RN  
Financiamento 

interno (Edital 

UFRN / Proex Nº 

01/2010)  

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, 2014. 

 

 

Quadro 7 - Projetos de extensão desenvolvidos em 2010. 
Ano Titulo Unidade Proponente Ação Local Fonte  
2010 Exposição: Viver E Conviver 

Com Educação Ambiental 
Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Evento Areia 

Branca - 

RN  

Sem 

financiamento 

2010 EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 

CONSCIENTIZAÇÃO E 

SENSIBILIZAÇÃO 

Ceres - Depto 

Ciências Sociais e 

Humanas 

Curso Currais 

Novos - 

RN 

Sem 

financiamento 

2010 Educação Ambiental E Em 

Saúde: Uma Proposta Para 

Centros De Educação Infantil 

Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Projeto Natal Sem 

financiamento 

2010 Educação Ambiental: 

conscientizar para preservar a 

vida no planeta 

Departamento de 

Microbiologia e 

Parasitologia 

Projeto Natal Financiamento 

interno (Edital 

UFRN/Prograd/P

ropesq/Proex Nº 

02/2009) 
2010 Educação Ambiental e a 

Conscientização da População 
Ceres - Depto 

Ciências Sociais e 

Humanas 

Projeto Currais 

Novos - 

RN  

Financiamento 

interno (Edital 

Prograd/Propesq/

Proex Nº 

02/2009) 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, 2014. 

 

 

Analisando as ações de extensão desenvolvidas na UFRN, foi possível constatar: 

a) As ações são diversificadas. O tema Educação Ambiental perpassa, de modo 

transversal, diversas áreas de conhecimento e ramos de atuação das ciências sociais e 

humanas; ciências naturais; biomédicas; engenharias; dentre outras áreas que constituem a 

dimensão científica da Universidade. Isso reforça a ideia já anunciada de que o tema 

ambiental deixou de ser uma questão restrita a estudiosos e profissionais desse campo, 

embora a temática seja explorada sob óticas distintas e com proposições diversificadas e, 

muitas vezes, divergentes, no que diz respeito ao seu papel e a inserção na sociedade. Como 

prática social, as ações desenvolvidas englobam múltiplas visões sobre a crise ambiental, 

múltiplas interpretações sobre as causas dos problemas ambientais, múltiplos entendimentos 

da relação homem natureza, múltiplos interesses pelo meio ambiente, múltiplas visões sobre 

os conceitos do campo ambiental e da Educação Ambiental e múltiplas estratégias na 

definição do enfretamento da problemática ambiental. É possível perceber, a despeito dessa 

diversidade constitutiva, que existe, no núcleo teórico, que orientam essas práticas, uma 
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concepção de Educação Ambiental, cujas bases foram forjadas no debate que influenciou a 

constituição desse campo no país. A perspectiva conservadora e comportamentalista de 

Educação Ambiental, cuja prática atua na relação da mudança comportamental dos 

indivíduos.           

b) As ações desenvolvidas, em face da complexa problemática ambiental no país, 

na região e no estado do RN, são tímidas e incipientes. Na dimensão extensão, quanto à 

Educação Ambiental, as ações desenvolvidas não conseguem adentrar, plenamente, nas 

demandas sociais. Quanto ao alcance geográfico, constata-se que a maior parte das ações 

foram realizadas no âmbito da cidade de Natal. Em face do raio de atuação, esse alcance é 

limitado.     

c) Os dados obtidos nos permitem afirmar que diversas ações foram 

desenvolvidas sem que fossem empreendidos recursos financeiros para tal fim, o que 

denuncia a falta de planejamento. De um total de 25 ações desenvolvidas no período de 2010 

até 2014, 8 delas foram desenvolvidas sem qualquer recurso financeiro proveniente da 

instituição. Identifica-se que outras ações foram desenvolvidas com recursos próprios do setor 

proponente, não contando com recursos específicos para tal fim, conforme demonstra o 

gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Demonstração das fontes de financiamento das ações de extensão. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Conforme anunciado, a ausência de uma política institucional para Educação 

Ambiental - que contemple recursos humanos, financeiros e materiais tecnológicos 

necessários à sua efetivação, como parte da agenda política da UFRN - dificulta e limita as 

possibilidades de os agentes sociais que atuam na Universidade desenvolverem ações voltadas 
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para esse setor. Tal constatação justifica outras implicações no que diz respeito às ações 

desenvolvidas.  

d) As ações são desenvolvidas esporadicamente, de modo temporário (na maioria 

das vezes apenas enquanto dura o projeto de extensão, período, geralmente equivalente a 1 

ano de atividade) e, metodologicamente, sem a articulação coletiva entre os setores 

proponentes.  

Constitui-se assim, numa contradição institucional, haja vista as características do 

cenário da globalização. As necessidades reais (contribuição da Universidade com as 

mudanças da sociedade considerando a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a 

democracia e a cidadania) são mistificadas em serviço de um sistema de dominação, cujo 

projeto de Universidade caminha, paralelamente, aos interesses de mercado.  

As ações de Educação Ambiental, numa perspectiva crítica e socioambientalista, 

constituem-se num campo político de transformação da realidade social e ambiental. A 

inserção da problemática ambiental como componente socioambiental da política de 

Educação Ambiental lançaria as questões ambientais para o debate na esfera política, 

portanto, tais questões remeter-se-iam às decisões de interesses coletivos. Como 

consequência, o fomento da Educação Ambiental abriria espaço para questionamentos para 

além das preocupações eminentemente ambientais. As preocupações da Educação Ambiental 

crítica - enquanto dimensão política da educação – se voltam aos problemas socioambientais 

juntamente com os valores e os pressupostos da sociedade capitalista. Desse modo, no âmbito 

de uma Universidade – e em conformidade com a Pnea - caberia às ações de Educação 

Ambiental desenvolvidas na instituição: capacitar recursos humanos; promover o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas na área; produzir e divulgar material educativo; 

discutir e avaliar as ações desenvolvidas; e no tocante às ações de estudos e pesquisas: 

incorporar a dimensão ambiental, de modo interdisciplinar, nos processos e etapas formativas; 

difundir conhecimentos e informações sobre a questão ambiental; por meio de espaços 

formativos e de participação, promover a inserção de pessoas na discussão, formulação e 

execução de ações vinculadas à temática ambiental.  

Comprova-se, no entanto, que tais ações não constituem a política institucional da 

UFRN, principalmente, no que tange à sua preocupação com as questões ambientais e, 

especificamente, com a política de Educação Ambiental. É importante salientar que na 

Universidade – enquanto parte constitutiva do Estado e da sociedade capitalista – prevalece 

no interior de suas relações a visão acadêmica e científica dominante, que se fortalece e se 
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materializa por meio de ações de grupos gestores e políticos dominantes. Nesse sentido, é 

pertinente a observação de Leff (2004).   

 
Embora as universidades e instituições de educação superior gozem de 

autonomia formal [...], suas atividades acadêmicas são afetadas pelos valores 

dominantes da sociedade na qual estão inscritas [...] deste modo, o mercado 

define vocações e cria interesses profissionais que internalizam a função 

eficientista, produtivista e utilitarista da racionalidade econômica 

dominantes na formação do „capital humano‟ (LEFF, 2004, p. 202).    

 

Recorrendo-se a Poulantzas (1977), foi retomada a discussão sobre a missão da 

UFRN que consta no seu PDI. Enquanto instituição pública e dimensão constitutiva do Estado 

capitalista, a UFRN oculta o caráter político de classes, que é preconizar que sua missão 

corresponde às ações de educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e difundir 

as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a 

justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p. 10).  

A aparente intenção da UFRN em se comprometer com a justiça social, com a 

sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania inscreve-se em sua dimensão de 

aparelho ideológico, que oculta sistematicamente esse caráter político de classes. Assim, os 

interesses mercadológicos (diluídos pela ideologia da sociedade do conhecimento), se 

mistificado na aparente neutralidade dessa instituição de ensino superior enquanto ente que 

atende e difunde, em primeiro plano, os interesses específicos de classes.  

Diante da análise documental processada, comprova-se que a política de Educação 

Ambiental na UFRN: não se articula com as diretrizes da Pnea; o PDI demonstra 

independência e autonomia em relação a esta, desconsiderando a sua importância enquanto lei 

específica para o setor. Do pondo de vista da abrangência geográfica, limita-se a ações do 

campus central (Natal); não se expande para aos demais campi e municípios que os abrigam; 

Carece de articulação com órgãos ambientais (Ibama, Idema) e com prefeituras. Comprova-

se, ainda, a existência de movimentos políticos institucionais interessados em se confrontar 

com questões que incidem sobre os pressupostos e interesses das tendências de mercado, 

como por exemplo, os interesses dos que apostam numa Universidade do tipo empreendedora, 

corporativa e universidade-empresa. Assim, a falta de uma política institucional específica 

para a Educação Ambiental não contribui para que, de fato, ações, nesse campo, sejam 

desenvolvidas de maneira articulada e com participação mais efetiva dos agentes sociais 

específicos dessa instituição.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

 

Neste item, vale destacar que o processo de construção do conhecimento, a partir 

do desvendamento de um fenômeno estudado, constitui-se em um campo aproximativo e 

aberto a novos entendimentos. Os caminhos percorridos, no processo de formulação dessa 

Tese, reafirmaram o entendimento sobre as origens da crise socioambiental da sociedade 

contemporânea. O processo de análise evidencia uma crescente influência dos condicionantes 

econômicos e políticos inerentes ao modo de produção capitalista - e aos avanços científicos e 

tecnológicos, essenciais a sua reprodução ampliada - que engendraram múltiplos problemas 

socioambientais, extraordinariamente, complexos para ser enfrentados e solucionados. Em 

face da necessidade de reprodução ampliada e de produção de mais-valia, esse modelo vem se 

apropriando, sem trégua, do capital produzido e dos potenciais naturais do meio ambiente 

com a justificativa do progresso e do desenvolvimento. Assim, enquanto processo social 

dialético, a crise socioambiental transformou-se em um dos maiores problemas vividos pela 

sociedade contemporânea, fomentando-se, como consequência, ma série de movimentos 

políticos e sociais em torno de suas causas. Desse modo, a problemática ambiental penetrou 

nas comunidades, potencializou e disseminou uma consciência ecológica, razão do 

engajamento político de setores da sociedade, dentre os quais o movimento ambientalista e, 

nos passos de sua trajetória, a Educação Ambiental.  

Esse processo permitiu que a Educação Ambiental se erguesse como herdeira 

mais próxima das lutas ambientais, circunstância que, nas duas últimas décadas, impulsionou, 

no país, um conjunto de ações direcionadas ao fomento de políticas e de práticas em 

Educação Ambiental, consolidando-se, assim, esse campo na política pública de Estado. A 

institucionalização desse campo, como política pública de Estado, cristalizou a necessidade de 

se constituir em um meio efetivo e estratégico para pôr a problemática socioambiental 

enquanto foco de discussão na esfera da educação. Por sua vez, a Pnea posicionou a Educação 

Ambiental como componente essencial e permanente da educação nacional, atribuindo o 

dever de se tornar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades de ensino 

formal e não-formal. A lei atribuiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o dever 

de definir diretrizes, normas e critérios para a Educação Ambiental, de modo a garantir, em 

cada uma dessas esferas da federação, melhores condições para a execução da Política 

Nacional de Educação Ambiental no país. Desse processo, resultou que a consolidação da 
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Educação Ambiental, como política pública de Estado, fomentou novas demandas para as 

instituições educativas, notadamente, para as Instituições de Ensino Superior (IES). E, mais 

recentemente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental (apresentadas 

em 2012), respaldada pela CF de 1988 e pela Pnea, impôs um grande desafio às 

Universidades, uma vez que atribuem às Instituições de Ensino Superior o dever de promover, 

em sua gestão, ações de ensino, pesquisa e extensão, orientadas pelos princípios e objetivos da 

Educação Ambiental. Essa atribuição tornou-se um marco importante porque o 

desenvolvimento de políticas em Educação Ambiental, por parte dessas instituições, promove 

a inserção da temática socioambiental e, por sua vez, por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, fortalece o vínculo entre a Universidade e a sociedade.  

Enquanto parte dessa pesquisa, analisaram-se, ainda, as ações desenvolvidas pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no que diz respeito à dimensão da política de 

Educação Ambiental em face das demandas socioambientais da sociedade contemporânea. A 

análise foi feita a partir da inserção da instituição a uma totalidade e suas contradições 

imanentes, cujo movimento envolveu as dimensões: sociedade, Estado, meio ambiente, 

relações econômicas e políticas, globalização, educação e Universidade. Assim, no âmbito 

dessa instituição, a análise dos dados pesquisados, por meio de documentos institucionais 

(Plano de Desenvolvimento Institucional - 2010-2019; Plano de Gestão 2011-2015; e ações de 

extensão cadastradas no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - Sigaa), 

comprovou as principais hipóteses, previamente anunciadas, quando do início do processo de 

investigação. Dentre as quais, pode-se confirmar que: a) as iniciativas e ações de Educação 

Ambiental desenvolvidas na UFRN decorriam do esforço individual de setores 

departamentais (por meio de grupos de pesquisa e ações de extensão) de forma desarticulada 

com outras ações existentes na Universidade; b) as ações de Educação Ambiental se 

concretizavam com pouca ou nenhuma interlocução com outras instituições do estado; c) a 

ausência de uma política efetiva de financiamento específico para a Educação Ambiental, 

seja no âmbito da federação, seja no âmbito da UFRN, dificulta as ações voltadas para esse 

setor. 

 

 Em linhas gerais, as ações existentes, nesse campo, são pontuais, temporárias e 

específicas, desenvolvidas por setores ou departamentos, grupos de pesquisas e por meio de 

projetos de extensão. 
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 As ações de extensão são desenvolvidas sem a coesão, o planejamento, a 

abrangência, a articulação e o suporte institucional que se espera encontrar numa efetiva e 

clara política institucional de uma Universidade. 

 Diversas ações de extensão foram desenvolvidas sem que fossem 

empreendidos recursos financeiros para tal fim. 

 

A forma fragmentada e desarticulada com que as ações são desenvolvidas 

constitui um limite ao mesmo tempo que se torna também um desafio para que a UFRN 

implemente, objetivamente, uma política de Educação Ambiental, capaz de ser acompanhada 

e avaliada enquanto política pública, tanto nos marcos dos objetivos da Política Nacional de 

Educação Ambiental quanto das demandas pautadas na perspectiva socioambiental crítica. 

Esses aspectos somam-se aos limites e aos desafios para a consolidação da Educação 

Ambiental no país, uma vez que a importância institucional desse componente recai num 

desprezível campo de ação das instituições e dos governos, frente aos problemas 

socioambientais manifestados na sociedade contemporânea.  

Somam-se, ainda, como aspectos complicadores, o fato de não haver, no que diz 

respeito à Política Nacional de Educação Ambiental, uma política de financiamento efetiva 

para o setor, bem como a ausência, durante muitos anos, de diretrizes curriculares, 

dispositivo que só se efetivou em 2012, em plena Conferência Rio+20. Nesse aspecto, a 

ausência do fomento de políticas públicas de alcance mais amplo, no âmbito dos poderes 

governamentais e das instituições, contribui para que a Educação Ambiental, enquanto 

política pública do Estado brasileiro, não se efetive. Essa condição corrobora para que não se 

garanta o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e 

coletivo, necessário à sadia qualidade de vida da população.   

Quanto às ações de extensão, conferidas à Educação Ambiental, depreendem-se 

aspectos relevantes. A despeito dessa atividade, participam docentes, estudantes e técnico-

administrativos, desenvolvendo as funções de pesquisadores, bolsistas, voluntários e 

especialistas.   

No que diz respeito à concepção dessas ações, constata-se que predomina a prática 

da Educação Ambiental conservadora, na medida em que as práticas desenvolvidas coadunam 

com a vertente que enseja mudanças comportamentais nos indivíduos, supondo que os 

problemas ambientais são originados dissociados das práticas sociais. Essa perspectiva 

acredita que, focando as ações nos indivíduos, isto é, assumindo a ideia de que “cada um 

fazendo a sua parte” é suficiente para se atingir uma sociedade equitativamente justa e 
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ambientalmente sadia. Na prática, essa vertente adota a metodologia da resolução de 

problemas ambientais locais, de modo instrumentalizado, pragmático, tornando a atividade 

um fim em si mesmo, em vez de tornar o problema um tema gerador de discussão. Abordada 

por esse viés, essa prática se distancia da formação da cidadania para o exercício da vida 

pública.    

Tem-se a clareza de que essa perspectiva é inócua de sentido crítico, porquanto 

pretende solucionar os problemas ambientais sem problematizar e confrontar com a realidade 

social, procurando, pois, moldar a mentalidade e o comportamento dos indivíduos, 

conservando e preservando o meio físico, mas sem transformar as mesmas condições sociais 

(relações políticas, econômicas e culturais) que tanto agridem o meio físico quanto oprimem 

os indivíduos.   

Torna-se, portanto, evidente que não se pode depositar, exclusivamente, à 

universidade a responsabilidade por resolver os problemas da sociedade, incluindo os de 

natureza socioambiental. Mas, essa instituição pode ocupar, inegavelmente, um lugar 

estratégico no que diz respeito ao enfrentamento desses problemas na sociedade.   

O que diferencia, qualitativamente, a Universidade de outras instituições é a sua 

condição de produzir, sistematizar, disseminar e transmitir o conhecimento historicamente 

produzido. Porém, essa diferença qualitativa só tem sentido se for viabilizada em condição de 

aderência social, pondo em prática o princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão. São, nessas condições, que se constata a importância da Educação Ambiental 

para as Universidades brasileiras, em particular a UFRN. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, respaldadas pela 

CF de 1988 e pela Pnea, Lei n. 9.795/99, impõem um grande desafio às Universidades, uma 

vez que atribuem às Instituições de Ensino Superior o dever de promovem sua gestão, suas 

ações de ensino, pesquisa e extensão orientadas pelos princípios e objetivos da Educação 

Ambiental. Essa atribuição é importante porque o desenvolvimento de políticas em Educação 

Ambiental, por parte das Universidades, promove a inserção da temática socioambiental, 

fortalecendo, cada vez mais, por meio das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, o 

vínculo entre a Universidade e a sociedade.  

Na dimensão da extensão universitária, partimos do reconhecimento do seu valor 

para a Universidade e para a sociedade brasileira, na qual se integra, principalmente, em um 

ambiente em que as contradições da globalização se tornam evidentes ante os problemas 

socioambientais e de exclusão social em face aos direitos elementares de sustentação da vida. 
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Portanto, não tem sentido à Universidade o seu papel contemplativo, omissivo, tampouco, 

observadora da lógica contraditória do capital.   

Como política da Universidade pública, no campo da Educação Ambiental, a 

dimensão do ensino deve se constituir em fonte de reflexão, de análise, de produção e de 

difusão do conhecimento científico. Para isso, o ensino não pode ser pautado pela simples 

reprodução mecânica de conteúdos sem que suscite reflexões como exercício da crítica em 

torno das questões socioambientais. O posicionamento deve ser crítico. O que significa dizer 

que as reflexões e as críticas advêm de confrontos entre diferentes teorias e visões de mundo 

que impregnam o próprio objeto do conhecimento. Deve-se permitir a reflexão de que a 

própria produção do conhecimento é contraditória, em seu processo, envolvendo discórdia, 

relações de poder, interesses econômicos. Mas, deve também se pautar nas relações 

democráticas horizontais, cujo exercício docente possibilite produzir conhecimento novo, 

trabalhar, criticamente, as teorias existentes, refletir sobre a ação e avaliar, conjuntamente, a 

prática docente.    

Na dimensão pesquisa, a Educação Ambiental não deve se pautar por modelos 

mensuráveis da realidade, cujo prisma busca conferir neutralidade axiológica no processo de 

investigação, conforme concebe a pesquisa empirista de base positivista. Isto porque as 

inúmeras mediações que compõem o real não são percebíveis ao pesquisador a todo o tempo. 

Os desafios e problemas socioambientais da sociedade contemporânea exigem soluções 

urgentes e radicais, pois a natureza dos problemas não é tão simples. É por isso que a 

Educação Ambiental, como práxis na Universidade, valoriza a pesquisa, já que ela é a forma 

mais importante de produção do conhecimento científico. Todavia, a nossa postura é de que a 

pesquisa não deve se constituir em fatores estratégicos de poder econômico nem alimento 

científico para nutrir conglomerados industriais e suas possibilidades mercantis. A pesquisa 

não deve se mercantilizar, tampouco ceder às pressões das agências de financiamento. O seu 

compromisso não deve ser com o mercado, mas sim com as necessidades reis da sociedade 

que a financia.  

Tomando, como referência, o momento atual da sociedade, a globalização 

contraditória, a exclusão social, os graves problemas e os conflitos socioambientais (que se 

materializam, notadamente, nas mudanças climáticas; na redução da biodiversidade; no 

acentuado nível de poluição em centros urbanos, afetando, consideravelmente, o ar, o solo e a 

água; a expansão da fronteira agrícola no campo, além da expansão imobiliária em direção a 

ecossistemas), as Universidades podem desenvolver ações e processos coletivos de fomento 

de políticas e programas de Educação Ambiental que propiciem:   
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 A inserção da Educação Ambiental na formulação, execução e avaliação dos 

projetos pedagógicos de cursos de graduação voltados à formação de professores, de modo 

que a concepção de Educação Ambiental supere a distribuição temática pelos diversos 

componentes curriculares. 

 O desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de Educação Ambiental. 

 Subsidiar os sistemas educativos da rede básica, no que diz respeito à 

formulação e execução de políticas e de programas para Educação Ambiental. 

 A formação de professores em todos os níveis, acompanhada de um processo 

de discussão e reformulação de currículos, visando assegurar a inserção da Educação 

Ambiental nos processos formativos. 

 A formação continuada de professores que atuam na educação básica no campo 

da Educação Ambiental. 

 A discussão, a reflexão e a publicização das ações, dos estudos e das pesquisas 

desenvolvidas por meio da Educação Ambiental.  

 A articulação entre as diferentes ações desenvolvidas na Universidade que 

tenham como foco a Educação Ambiental.  

 A aproximação e apoio da Universidade às iniciativas e experiências locais e 

regionais das instituições, redes e movimentos sociais que atuam no campo da Educação 

Ambiental. 

 A produção e divulgação de material educativo.  

 A difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão 

ambiental. 

 O acompanhamento e a avaliação das ações de extensão. 

 

Por ora, concluindo esta etapa, considera-se pertinente deixar, para reflexão, 

novos questionamentos; dentre eles: se há um sentido possível para a universidade diante dos 

problemas socioambientais circunscritos nas contradições da sociedade em que ela se situa? 

Como uma Universidade pode se preocupar com as questões socioambientais que incidam, 

negativamente, na qualidade de vida da sociedade e, em particular, no estado onde ela se 

situa? É possível desenvolver políticas de Educação Ambiental que confronte os interesses 

instrumentalistas do capital interiorizados na lógica de gestão institucional da Universidade?   

 



159 
  

  

REFERÊNCIAS  

 

ALBUQUERQUE, Antonio Carlos Carneiro de. O socioambientalismo na perspectiva da 

sociedade civil latino-americana. In: FERREIRA, Leila da Costa (Org.). A questão 

ambiental na América Latina: Teoria social, interdisciplinaridade. Campinas: Editora 

Unicamp, 2011.  

ALVES, Giovanni. Ocupar Wall Street... e depois? In: HARVEY, David et al. Occupy. 

Tradução João Alexandre Peschanski. São Paulo: Boitmpo: Carta Maior, 2012.   

______. Crise da globalização e lógica destrutiva do capital: notas sobre o sócio-metabolismo 

da barbárie. Katálysis, Florianópolis, v.7, jan-jun. 2004. 

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir & GENTILI, Pablo 

(Orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1995, pp. 09-23. 

ARENDT, Hanah. A condição humana. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. 

ARRETCHE, Marta T. S. Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de 

coordenação e autonomia. São Paulo Perspec.,  São Paulo,  v. 18,  n. 2, jun.  2004.  

_______. Políticas sociais no Brasil: descentralização em um Estado federativo. Rev. bras. Ci. 

Soc.,  São Paulo,  v. 14,  n. 40, jun.  1999.    

ARRUDA, M. P. S. de Educação e sustentabilidade: o projeto Educação Ambiental no 

Ensino Básico do Brasil – Muda o mundo, Raimundo!. 2001. Dissertação (Mestrado) - 

Programa de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.  

BATISTA, M. do S. A temática ambiental na educação superior: políticas, gestão 

acadêmica e projetos de formação nos cursos da Universidade Do Estado Do Rio Grande do 

Norte. 2011. 194f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal, 2011. 

______. Políticas públicas de Educação Ambiental: a gestão do Programa Municipal de 

Educação Ambiental de Mossoró (RN).  2010. 161f. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70 LDA, 2008. 

BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 

científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004.    

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Brasília. 

MEC/CNE. 2012.   

______. Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. 

Diário Oficial da república Federativa, Brasília, DF, 25 jun, 2002. 



160 
  

  

______. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da 

república Federativa, Brasília, DF, 28 abr. 1999 

______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN: apresentação dos temas transversais – educação 

ambiental. Brasília, 1997.  

______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN: meio ambiente e Saúde. Brasília, 1997. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Diário Oficial da 

República Federativa, Brasília, 5 out. 1988. 

______. Decreto nº 88.351, de 01 de junho de 1983. Regulamenta a Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial da 

república Federativa, Brasília, DF, 01 jun, 1983. 

______. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Diário Oficial da República Federativa, Brasília, DF, 2 set. 1981. 

______. Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981. Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, 

Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da República 

Federativa, Brasília, DF, 28 abr. 1981.  

BRUGGER, Paula. Educação ou adestramento ambiental? Florianópolis: Letras 

Contemporâneas, 1999.  

CABRAL NETO, A.; MACEDO FILHO, F. D.; BATISTA, M. S. S. (Orgs). Educação 

ambiental: caminhos traçados, debates políticos e práticas escolares. Brasília: Líber Livro 

Editora, 2010. 240 p. 

CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciências para uma vida sustentável. São Paulo: Cultrix, 

2002.  

______. O que é alfabetização ecológica. In: CAPRA F. Princípios de alfabetização 

ecológica. São Paulo: Rede Mulher de Educação, 1993.  

CARNOY, Martin. A educação na América Latina está preparando sua força de trabalho 

para as economias do século XXI? Brasília: Unesco/BRASIL, 2004. 

______. Estado e teoria política. (equipe de trad. PUCCAMP) 2ª ed. Campinas: Papirus, 

1988.  

CARVALHO, Izabel Cristina de Moura. OLIVEIRA FARIAS, Carmen Roselaine de. Um 

balanço da produção científica em educação ambiental de 2001 a 2009. Revista Brasileira de 

Educação. v. 16 n. 46 jan.|abr. 2011. 

______. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 2. ed. São Paulo: Cortez, 

2006. (Coleção Docência em Formação).  



161 
  

  

______. A invenção do sujeito ecológico: identidade e subjetividade na formação dos 

educadores ambientais. In: SATO, M.; CARVALHO, I. C. (Org.). Educação ambiental: 

pesquisa e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

______. A questão ambiental e a emergência de um campo de ação político-pedagógica. In: 

LOUREIRO, C. F. B. et al. Sociedade e meio ambiente: a educação ambiental em debate. 3. 

ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e 

cultura. Vol. São Paulo: Paz e Terra, 1997.  

CASTRO, Ronaldo de Souza; BAETA, Ana Bianchini. Autonomia intelectual: condição para 

o exercício da cidadania. In: LOUREIRO, C. F. B. et al. Sociedade e meio ambiente: a 

educação ambiental em debate. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.  

CHAO, Cheng Hsin Nery. Universidade e Educação Ambiental. 2005. 230f. Tese 

(Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005. 

CHAUÍ, Marilena. A universidade pública sob nova perspectiva. Rev. Bras. Educ.,  Rio de 

Janeiro ,  n. 24, Dec.  2003 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782003000300002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27  Fev.  2013.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782003000300002. 

CHESNAIS, F. SERFATI, Claude.  “Ecologia” e condições físicas da reprodução social: 

alguns fios condutores marxistas.  In: Revista Crítica Marxista, n. 16. p. 1 – 40. São Paulo: 

Boitempo, 2003. ISSN 0104 – 9321 

______. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. 

CHOMSKY, Noam. O lucro ou as pessoas? neoliberalismo e ordem global. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2010. 

COSTA, Lucia Cortes da. Os impasses do estado capitalista: uma análise sobre a reforma do 

Estado no Brasil. São Paulo: Cortez, 2006.  

CURY, Maurice. Introdução. In: PERRAULT, Gilles (Org.). O livro negro do capitalismo. 

3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.  

DAVIS, Mike. Planeta Favela. Tradução de Beatriz Medina. São Paulo, Boitempo, 2006.  

DECLARAÇÃO DA ONU SOBRE O MEIO AMBIENTE HUMANO. In: DIAS, Genebaldo 

Freire. Educação ambiental: princípios e práticas 9. ed. São Paulo: Gaia, 2004.  

DEMO, Pedro. Metodologia Científica em Ciências Sociais. São Paulo: Editora Atlas, 1995. 

______. Participação e meio ambiente: uma proposta educativa preliminar. Brasília: Sema, 

coord. Comunicação Social e Educação Ambiental, 1985. 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas 9. ed. São Paulo: Gaia, 

2004.  



162 
  

  

DUARTE, Newton. As pedagogias do “aprender a aprender” e algumas ilusões da assim 

chamada sociedade do conhecimento. In: Reunião anual da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação, 24, 2001, Caxambu, MG. Anais... Caxambu, MG, 2001. 

DUPAS, Gilberto. O mito do progresso ou progresso como ideologia. São Paulo: Editora 

UNESP, 2006.  

FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de, A política de avaliação de políticas públicas. RBCS, São 

Paulo, v. 20, n. 59, out. 2005.  

FERRARO JUNIOR, A. L. Recifes, arquipélagos, faróis e portos: navegando no oceano de 

incertezas da educação ambiental. In: LOUREIRO, C. F. B. et al. Pensamento complexo, 

dialética e educação ambiental. São Paulo: Cortez, 2006. 

FERREIRA, Leila da Costa. Ideias para uma sociologia da questão ambiental no Brasil. 

São Paulo: Annablume, 2006. 

FOLADORI, Guilermo. O capitalismo e a crise ambiental. In: OUTUBRO: Revista do 

Instituto de Estudos Socialistas. São Paulo, n. 5, p. 117, 2001. 

FOSTER, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2005.  

FRANCO, José Luiz de Andrade. A história ambiental no Brasil e os seus clássicos. Soc. 

estado.,  Brasília,  v. 18,  n. 1-2, Dec.  2003 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69922003000100018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  04  Mai  2013.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922003000100018. 

FRANK, André Gunderand  FUENTES, Marta. Dez teses acerca dos movimentos sociais. 

Lua Nova [online]. 1989, n.17, pp. 19-48. ISSN 0102-6445. 

FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da 

análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e políticas públicas, Brasília, n. 21, 

jun, 2000.   

FROMM, Erich. Ter ou ser? Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO. Brasília, DF, Brasil. Disponível em 

<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao> Acesso em: 10 jan. 2014.  

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. Situação mundial da infância 

2012: crianças em um mundo urbano. 2012. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GALBRAITH, John Kenneth. Entrevista concedida à Folha de São Paulo. São Paulo, 02 nov. 

1997. p. 8. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/11/02/dinheiro/23.html. 

Acesso em: 10 jan. 2014. 

GERMANO, José Willington. Estado militar e educação no Brasil: 1964-1985. 2. ed. São 

Paulo: Cortez, 1994.  

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/11/02/dinheiro/23.html


163 
  

  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  5. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 

2010.  

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. Rev. Bras. Educ.,  Rio 

de Janeiro, v. 16, n. 47, ago.  2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782011000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 27 jun.  2013.  

______. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, ONGs e redes solidárias. 

2. ed. São Paulo: Cortez, 2008.  

GOLDBLATT, D. Social theory and the environment. Cambridge: Polity Press, 1996.   

GOLDEMBERG, José. O caminho até Joanesburgo. In: TRIGUEIRO, André. (Org.). Meio 

ambiente no século XXI: 21 especialistas falam da questão ambiental nas suas áreas de 

conhecimento. Rio de Janeiro: Ed. Sextante, 2003. 

GONZAGA, Magnus José Barros. Educação ambiental: uma análise de experiências em 

escolas públicas de natal (RN) In: CABRAL NETO, Antonio. (Org). Educação ambiental: 

caminhos traçados, debates políticos e práticas escolares. Brasília: Líber Livro Editora, 2010. 

240 p. 

______. Educação Ambiental: um estudo de experiências em escolas municipais de Natal. 

2008. 160 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2008. 

GONZÁLEZ-GAUDIANO, Edgar; LORENZETTI, Leonir. Investigação em educação 

ambiental na América Latina: mapeando tendências. Educação em Revista, Belo Horizonte, 

v.25, n. 03, p.191-211, dez. 2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

46982009000300010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 11  Nov.  2013.  

GROS, Denise Barbosa. Considerações sobre o neoliberalismo como movimento ideológico 

internacional. Rev. ENSAIOS SEE., Rio Grande do Sul. v. 29 n. 2. Dez. 2008. Disponível 

em: http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/2188/2580. Acesso em:  27  fev.  

2013.  

______. Institutos Liberais e neoliberalismo no Brasil da Nova República. Porto Alegre: 

Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser, 2003.- (Teses FEE; n. 6), 

252p. 

GRUPPI, Luciano. Tudo começou com Maquiavel: as concepções de Estado em Marx, 

Engels, Lênin e Gramsci. 16. ed. Porto Alegre: L&PM, 2001.  

GUERRA, A. F. S. Um panorama da inserção da educação ambiental na Região Sul. Rev. 

eletrônica Mestr. Educ. Ambient., Rio Grande, v. especial, p. 28-45, dez 2008. Disponível 

em: <http://www.remea.furg.br/edicoes/volesp08/art3vesp.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2010. 

GUIMARÃES, Mauro. Armadilha paradigmática na educação ambiental: In: LOUREIRO, C. 

F. B. at al. Pensamento complexo, dialética e educação ambiental. São Paulo: Cortez, 

2006. 

http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/2188/2580


164 
  

  

______. Educadores ambientais em uma perspectiva crítica: reflexões em Xerém. 2003. 

179f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) - Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. 

______. Educação ambiental: no consenso um debate?. Campinas: Papirus, 2002.  

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e cidadania planetária. São Paulo: 

Cortez, 1999. (Guia da Escola Cidadã, 3). 

HADDAD, Sérgio (Org.). Banco Mundial, OMC e FMI: O impacto nas políticas 

educacionais. São Paulo: Cortez, 2008. p. 17-28. 

HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O federalista. In: WEFFORT, 

Francisco C. (org). Federalista. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1985. 

HARVEY, David. et al. Occupy. Tradução João Alexandre Peschanski. São Paulo: Boitmpo: 

Carta Maior, 2012.   

______. O enigma do capital: e as crises do capitalismo. Trad. João Alexandre Peschanski. 

São Paulo: Boitempo, 2011. 

HAYEK, F. O caminho da servidão.  Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990. 221 p. 

HECK, Egon; LOEBENS, Francisco; CARVALHO, Priscila D. Amazônia indígena: 

Conquistas e Desafios. Estud. av., São Paulo, v.19, n. 53, abril de 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142005000100015&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 28 abril 2014.  

HOBBES, Thomas. O Leviatã. In: Col. Os pensadores. São Paulo, Nova Cultural, 1991. 

HOBSBAWM, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007.  

______. Era dos extremos: o breve século XX: 1914 – 1991. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2001. 

IANNI, Octavio. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

JACOBI, Pedro. Prefácio. In: LOUREIRO, C. F. B. et al. Pensamento complexo, dialética e 

educação ambiental. São Paulo: Cortez, 2006. 

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de Filosofia. 3 ed. Revista e 

ampliada. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2001. 

KONDER, Leandro. O futuro da filosofia da práxis. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1992.  

KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.   

______. Dialética do concreto. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.   

LAMOSA, Rodrigo de Azevedo C.; LOUREIRO, Carlos Frederico B.. A educação ambiental 

e as políticas educacionais: um estudo nas escolas públicas de Teresópolis (RJ). Educ. 



165 
  

  

Pesqui.,  São Paulo ,  v. 37, n. 2, p. 279-292, Ago.  2011.  Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022011000200005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  27  abr  2014.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022011000200005. 

LATOUCHE, Serge. O desenvolvimento é insustentável. Boletim IHU On Line, São 

Leopoldo, RS, ano IV, ed. 100, p. 2, 10 maio 2004. Entrevista concedida pelo autor. 

Disponível em: <http:// www.unisinos.br>. Acesso em: 15 maio 2007. 

LAYRARGUES, P. P. Muito além da natureza: educação ambiental e reprodução social. In: 

LOUREIRO, C.F.B. et al. Pensamento complexo, dialética e educação ambiental. São 

Paulo: Cortez, 2006. 

______. (Coord.). Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: Ministério do 

Meio Ambiente, 2004.  

______. A conjuntura da institucionalização da Política Nacional de Educação 

Ambiental.  OLAM: Ciência e Tecnologia, v. 2, n.1, 2002a, 15 p. (Formato CD-ROM). 

______. O cinismo da reciclagem: o significado ideológico da lata de alumínio e suas 

implicações para a educação ambiental. In: LOUREIRO, C. F. B. et al. Educação ambiental: 

repensando o espaço da cidadania. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002b 

______. Educação para gestão ambiental: a cidadania no enfrentamento político dos conflitos 

socioambientais. In: LOUREIRO, C. F. B. et al. Sociedade e meio ambiente: a educação 

ambiental em debate. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002c.  

LEFEBVRE, Henri. Marxismo. Tradução de William Lagos. Porto Alegre: L&PM, 2011. 

LEFF, Henrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 3. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 

______. Ecologia, capital e cultura: racionalidade ambiental, democracia participativa e 

desenvolvimento sustentável. Blumenau: Edifurb, 2000. 

LEIS, Héctor Ricardo.; D‟ AMATO, José Luis. O ambientalismo como movimento vital: 

análise de suas dimensões histórica, ética e vivencial. In: CAVALCANTI, Clovis. (Org.). 

Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. 5. ed. São Paulo: 

Fundação Joaquim Nabuco, 2009.  

LESSA, Sergio. Capital e Estado de Bem-Estar: o caráter de classe das políticas públicas. 

São Paulo: Instituto Lukács, 2013.   

LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Educação ambiental crítica: do socioambientalismo às 

sociedades sustentáveis. Educ. Pesqui.,  São Paulo ,  v. 35, n. 1, Apr.  2009 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022009000100010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  27  fev. 2014.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022009000100010. 

______. Formação e dinâmica do campo da educação ambiental no Brasil: emergência, 

identidades e desafios. 2005. 207f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022009000100010


166 
  

  

______. Crise Ambiental, educação e cidadania: os desafios da sustentabilidade 

emancipatória. In: LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. (Org.). 

Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002.  

LOMINGI, Fernando Papaterra. O Federalista: remédios republicanos para males 

republicanos.  In: WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os Clássicos da Política: Maquiavel, 

Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, “O Federalista”. São Paulo, Ática, 2006. v. 1. 

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. et al . Contribuições da teoria marxista para a 

educação ambiental crítica. Cad. CEDES,  Campinas ,  v. 29, n. 77, Abr.  2009 .   Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

32622009000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  27 fev.  2013.   

______. et al. Repensar a educação ambiental: um olhar crítico. São Paulo: Cortez, 2009.  

______. Complexidade e dialética: contribuições à práxis política e emancipatória em 

Educação Ambiental. Rev. de Ciências da Educação: educação e sociedade, Campinas, v. 

27, n. 94, p. 131-152, jan./abr. 2006a.  

______. Pensamento complexo, dialética e educação ambiental. São Paulo: Cortez, 2006b. 

______. Trajetória e fundamentos da educação ambiental. São Paulo: Cortez, 2004.  

______. et al. Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 2. ed. São Paulo: 

Cortez, 2002a. 

______. et al. Sociedade e meio ambiente: a educação ambiental em debate. 3. ed. São 

Paulo: Cortez, 2002b.  

LÖWY, Michael. Crise ecológica, capitalismo, altermundialismo: um ponto de vista 

ecossocialista. Margem esquerda, ensaios marxistas. Boitempo Editorial, São Paulo, n. 14, 

2010. 

______. A Teoria da Revolução no Jovem Marx. Petrópolis: Vozes, 2002. 

LOWI, Theodor. Four Systems of Policy, Politics, and Choice.  Public Administration 

Review, 32: 298-310. 1972. 

______. American Business, Public Policy, Case Studies and Political Theory,  World 

Politics, 16: 677-715. 1964. 

LUXEMBURG, Rosa. A acumulação do capital: contribuição ao estudo econômico do 

imperialismo. Apresentação de Paul Singer. Traduções de Marijane Vieira Lisboa e Otto 

Erich Walter Maas. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1985. (Os economistas). 

MACEDO FILHO, Francisco Dutra de. Educação ambiental: mediações sociais e política e 

a indolência do Poder Público à sua inclusão no ensino formal. 2010. 328f. Tese (Doutorado 

em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010.  

MACHADO, João. Internacionalização do capital: uma fase perversa. São Paulo em 

perspectiva, n. 3, 1998.  



167 
  

  

MARI, Cezar Luiz de. Sociedade do conhecimento: ideologia acerca da ressignificação do 

conhecimento. Perspectiva, Florianópolis, v. 26, p. 619-638. 2009. 

MARTÍNEZ ALIER, Joan. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de 

8valoração. Tradução Maurício Waldman. São Paulo: Contexto, 2012. 

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I, volume II. Tradução de 

Reginaldo Sant‟Anna. 26. ed.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.  

______. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857 – 1858: Esboços da crítica da 

economia política. São Paulo: Boitempo, 2011a.   

______. O capital: crítica da economia política. Livro I, volume I. Tradução de Reginaldo 

Sant‟Anna. 28. ed.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011b.  

______. Contribuição à crítica da economia política. Tradução de Florestan Fernandes, 2. 

ed.  São Paulo: Editora Expressão Popular, 2008. 

______. Manuscritos Econômico-Filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 2001. 

______. O capital: crítica da economia política. Tradução de Reginaldo Sant‟Anna. 15. ed.  

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.  

______. Teses sobre Feuerbach. In: MARX, Karl.; ENGELS, F. A ideologia alemã. 7. ed. 

São Paulo: Hucitec, 1989a.   

______; ENGELS, F. A ideologia alemã. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 1989b.   

MEDEIROS, Marjorie da Fonseca e Silva. Programa Trilhas Potiguares: caminhos de 

conhecimento e de transformação. Mestrado (Dissertação) em Educação) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 

MEISTER, Jane. Educação corporativa: A gestão do capital intelectual através das 

universidades corporativas. São Paulo: Makron Books, 1999.  

MELO, Marcus André. Estado governo e políticas públicas. In: MICELI, Sergio (Org.). O 

que ler na ciência social brasileira. São Paulo: Sumaré; ANPOCS; Brasília, DF: CAPES, 

1999.  

MENEZES, Luís Carlos de. Universidade sitiada: a ameaça de liquidação da universidade 

brasileira. São Paulo: Ed. Fund. Perseu Abramo. 2001. 

MÉSZÁROS, Istvan. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. Tradução de 

Paulo Cezar Castanheira e Sérgio Lessa, São Paulo: Boitempo Editorial, 2011a. 

______. A crise estrutural do capital. 2 ed. rev. e ampliada. Tradução de Francisco Raul 

Cornejo (et al.), São Paulo: Boitempo Editorial, 2011b. 

______. Educação para além do capital. Tradução de Isa Tavares. São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2005.  

______. Marx: a teoria da alienação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.  



168 
  

  

MILIBAND, Ralph. O Estado na sociedade capitalista. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.  

MISES, Ludwig Von. Liberalismo segundo a tradição clássica. São Paulo: Instituto Ludwig 

von Mises, São Paulo, 2010. 125p. 

NEDER, Ricardo Toledo. Industrialismo, ecologia e democracia: exploração em torno da 

participação de três atores sociais face ao esgotamento do produtivismo. Tempo Social: Rev. 

Sociol. USP, São Paulo, 3(1-2): 131-153, 1991. 

NOVICKI, Victor; SOUZA, Donaldo Bello de. Políticas públicas de educação ambiental e a 

atuação dos conselhos de meio ambiente no Brasil: perspectivas e desafios. Ensaio: aval. pol. 

públ. Educ.,  Rio de Janeiro,  v. 18,  n. 69, Dez.  2010.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

40362010000400004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27  Abr  2013.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40362010000400004. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. As políticas educacionais no governo Lula: rupturas e 

permanências. Revista da RBPAE, v. 25, n. 2, p. 197-209, mai./ago. 2009. 

OLIVEIRA, Terezinha. Origem e memória das universidades medievais a preservação de uma 

instituição educacional. VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, nº 37: p.113-129, 

Jan/Jun 2007.  

PAC, Robert. O genocídio dos índios. In: PERRAULT, Gilles (Org.). O livro negro do 

capitalismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.  

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 

controle. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. 58 p. 

(Cadernos MARE da reforma do estado; v. 1). 

PERRAULT, Gilles (Org.). O livro negro do capitalismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 

2000.  

PICOLI, Fioreto. O capital e a devastação da Amazônia. 1. Ed. São Paulo, Expressão 

Popular, 2006.  

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a natureza da 

globalização. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.  

______. Meio ambiente, ciência e poder: diálogo de diferentes matrizes de racionalidade. In: 

SORRENTINO, M. (Coord.). Ambientalismo e participação na contemporaneidade. São 

Paulo: EDUC/FAPESP, 2002. 

POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

______. Poder político e classes sociais. São Paulo: Martins Fontes, 1977.  

PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. São Paulo: 

Brasiliense, 2004. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40362010000400004


169 
  

  

QUEIROZ, Alvamar Costa de. A práxis ambiental na educação escolar. Tese (Doutorado 

em Educação), Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.  Natal, 2002.  

______. A inserção da dimensão ambiental na reorientação Curricular. Dissertação 

(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Natal, 1997. 

REIGOTA, Marcos. O estado da arte da pesquisa em educação ambiental no Brasil. Pesquisa 

em educação ambiental. V. 4, vol. 2, n. 1 – pp. 33-66, 2007.   

RODRIGUES, Efraim. Biologia da conservação: ciência da crise. Semina: Ciências 

Agrárias, Londrina, v. 23, n. 2, p. 261-272, jul.-dez. 2002. 

ROUSSEAU, Jean Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 

entre os homens: discurso sobre as ciências e as artes. (Col. Os pensadores) São Paulo, Nova 

Cultural, 1997. V II. 

RUPEA. Rede Universitária de Programas de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis. Relatório do projeto “Mapeamento da Educação Ambiental em instituições 

brasileiras de Educação Superior: elementos para discussão sobre políticas públicas”. 2a. 

versão Setembro/2005. São Carlos (SP) / Brasília: RUPEA / MEC, 2005. 134 p. Disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/rel_rupea.pdf> Acesso 

em: 30 maio 2013. 

RUSCHEINSKY, A. A pesquisa em história oral e a produção de conhecimento em educação 

ambiental. In: SATO M.; CARVALHO, I. Educação ambiental: pesquisa e desafios. Porto 

Alegre: Artmed, 2005.  

SADEK, Maria Tereza. Nicolau Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de Virtù. In: 

WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os clássicos da política: Maquiavel, Hobbes, Locke, 

Montesquieu, Rousseau, “O Federalista”. São Paulo, Ática, 2006. 

SÁNCHEZ-GAMBOA, Silvio Sánchez. Epistemologia da pesquisa em educação. São 

Paulo: Papirus, 1996. 

SÁNCHEZ-VÁZQUEZ, Adolfo. Filosofia da Práxis. Buenos Aires: Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO; São Paulo: Expressão Popular, 2007. 

SATO, Michelle; CARVALHO, Izabel Cristina de Moura. (Org.). Educação ambiental: 

pesquisa e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

SANTOS, Boaventura de Souza. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São 

Paulo: Cortez, 2006.  

______. A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2002a.  

______. As tensões da modernidade: In: BIBLIOTECA DAS ALTERNATIVAS, ago. 

2002b. Disponível em: <http://www.forumsocialmundial.org.br>. Acesso em: 09 jun. 2006.  

______. Pela mão de Alice. São Paulo: Cortez, 1995.  

http://www.forumsocialmundial.org.br/


170 
  

  

SCHERER-WARREN, Ilse. Movimentos sociais e participação. In: SORRENTINO, M. 

(Coord.). Ambientalismo e participação na contemporaneidade. São Paulo: 

EDUC/FAPESP, 2002. 

SCHMIED-KOWARZIK, Wolfdietrich. O futuro ecológico como tarefa da filosofia. São 

Paulo: IPF, 1999. (Cadernos de Ecopedagogia, 4). 

SHIVA, Vandana. Monocultura da mente: perspectivas da biodiversidade e da 

biotecnologia. São Paulo: Gaia, 2003. 

SIERING, Friedrich Câmera. Conquista e dominação dos povos indígenas: resistência no 

sertão dos Maracás. (1650-1701). Universidade Federal da Bahia, 2008. (Dissertação de 

Mestrado em História Social). 2008.  

SILVA, Franklin Leopoldo e. Universidade: a ideia e a história. Estud. av.,  São Paulo ,  v. 

20, n. 56, abr.  2006.  Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-           

40142006000100013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  24  Out.  2013.  

SOARES, Laura Tavares. Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. São 

Paulo: Cortez, 2009. Coleção Questões da Nossa Época.  

SOFFIATI, A. Fundamentos filosóficos e históricos para o exercício da ecocidadania e da 

ecoeducação. In: LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. (Org.). 

Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

SORRENTINO, Marcos. Prefácio. In: SATO M.; CARVALHO, I. C. (Org.). Educação 

ambiental: pesquisa e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

______. (Coord.). Ambientalismo e participação na contemporaneidade. São Paulo: 

EDUC/FAPESP, 2002.  

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, v. 8, 

n. 16, jul.-dez. 2006. 

______. Políticas Públicas: Questões Temáticas e de Pesquisa, Caderno CRH 39: 11-24. 

2003. 

STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1991. 

TAMAIO, Irineu. A Política Pública de Educação Ambiental – Sentidos e contradições na 

experiência dos gestores/educadores. 2007. Tese (Doutorado em Desenvolvimento 

Sustentável) Universidade de Brasília, Brasília, 2007. 

THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas 

e aos animais (1500-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 1989.  

TRAJBER, R.; MENDONÇA, P. (Orgs.). Educação na diversidade: o que fazem as escolas 

que dizem que fazem educação ambiental. Brasília: Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade, 2006. 



171 
  

  

TRIGUEIRO, André. (Org.). Meio ambiente no século XXI: 21 especialistas falam da 

questão ambiental nas suas áreas de conhecimento. Rio de Janeiro: Ed. Sextante, 2003.  

TRISTÃO, Marta. A educação ambiental na formação de professores: redes de saberes. 

São Paulo: Annablume, 2004.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Novas conquistas: plano de 

gestão 2011 – 2015. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal: EDUFRN, 2012. 

______. UFRN em números. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal: 2012. 

______. Relatório de gestão: exercício de 2001. Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Natal: EDUFRN, 2002. 

UMA/WORLDWATCHI INSTITUTE. Estado do mundo 2010: estado do consumo e o 

consumo sustentável. Salvador: Uma Ed., 2010. 

______. Estado do mundo 2005: estado do consumo e o consumo sustentável. Salvador: 

[S.n], 2005. 

______. Estado do mundo 2004: estado do consumo e o consumo sustentável. Salvador: 

[S.n], 2004. 

______. Estado do mundo 2003: a impossível revolução ambiental está acontecendo. 

Salvador: [S.n], 2003. 

UNESCO. Educação para um futuro sustentável: uma visão transdisciplinar para as ações 

compartilhadas. In: CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

SOCIEDADE. Educação e conscientização pública para a sustentabilidade. Brasília: 

Ibama, 1999.  

VASCONCELLOS, Hedy Silva Ramos de et al. Espaços Educativos impulsionadores da 

Educação ambiental. Cad. CEDES , Campinas, v 29, n. 77, abril de 2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

32622009000100003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27 fev. 2014. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0101-32622009000100003. 

VEIGA, Alinne; AMORIM, Érica; BLANCO, Maurício. Um retrato da presença da 

Educação Ambiental no Ensino Fundamental brasileiro: o percurso de um processo 

acelerado de expansão. Relatório apresentado ao INEP/MEC. Brasília, 2005. 

VEIGA, José Eli da. O metabolismo socioambiental. São Paulo. 2007. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=O+metabolismo+com+a+natureza&oq=O+metabolis

mo+com+a+natureza&aqs=chrome..69i57j0.2129j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm

=93&ie=UTF-8. >. Acesso em: 24 maio 2014. 

VITULLO, Gabriel Eduardo. Ascensão, auge e decadência do neoliberalismo na América 

Latina. Natal: texto didático. 2007.  

WALDMAN, M. Ecologia e lutas sociais no Brasil. São Paulo, Contexto, 1997.  

WILSON, Edward. O. A diversidade da vida. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

https://www.google.com.br/search?q=O+metabolismo+com+a+natureza&oq=O+metabolismo+com+a+natureza&aqs=chrome..69i57j0.2129j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=O+metabolismo+com+a+natureza&oq=O+metabolismo+com+a+natureza&aqs=chrome..69i57j0.2129j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=O+metabolismo+com+a+natureza&oq=O+metabolismo+com+a+natureza&aqs=chrome..69i57j0.2129j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8


172 
  

  

WOKLER, Robert. Rousseau. Tradução de Denise Bottmam. Porto Alegre: L&PM, 2012. 

WORLD RESOURCES INSTITUTE. Decision making in a changing climate: world 

Resources Institute 2010 – 2011: Annual Report. 2011. Disponível em: < 

http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/world_resources_report_2010-2011.pdf> Acesso 

em: 27 fev. 2014. 

 


