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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como proposta investigar a prática educativa ambiental na 
experiência de construção de AGENDA 21 Local, no município de Maxaranguape-
RN, que reuniu diversos sujeitos coletivos e atores sociais da sociedade civil 
organizada, dentre os quais, o Centro de Educação e Assessoria Herbert de 
Souza – CEAHS (ONG) que atua no município desde 1999, associações de 
agricultores e agricultoras de áreas de assentamentos, professores/as, grupos de 
mulheres e jovens, empresários, poder público, além de entidades parceiras 
IBAMA, INCRA e BNB no projeto da Agenda 21. Os mesmos são membros e 
participantes, constituintes do Fórum Permanente da Agenda 21, principal ator 
privilegiado na pesquisa. Como objeto de estudo, buscou-se identificar os limites 
e alcances dessa prática no tocante aos aspectos da sensibilização/participação e 
o despertar para uma consciência crítica dos sujeitos sociais coletivos na 
perspectiva sócio-ambiental. Procurou-se investigar se essa experiência 
possibilitou aos sujeitos sociais individuais e coletivos compreenderem e agirem 
em seu cotidiano quanto a mudanças de posturas, atitudes, bem como ampliar 
seus interesses de participação nos diversos espaços públicos. Nesta intenção, 
consideraram-se as atividades educativas introduzidas com os princípios de 
educação ambiental na construção da Agenda 21, que contribuíram na 
sensibilização/participação dos atores sociais do Fórum Permanente da Agenda 
21. Enquanto referencial metodológico, a pesquisa privilegia a concepção teórica 
Freireana com relevância nas dimensões do diálogo, do pensamento crítico e da 
dimensão humana, compreendendo o ato educativo como prática da liberdade na 
perspectiva da emancipação humana e transformação da realidade social, além 
de trazer outros pensadores como, Carvalho (2004), Trigueiro (2003), Dias (2004) 
dentre outros. A investigação dessa prática aponta para a formação educativa dos 
sujeitos que se capacitaram para instalar a Agenda 21 e exigir sua efetivação em 
âmbito municipal. Ademais propiciar mudanças de posturas e atitudes e, 
certamente, um novo olhar e agir no mundo, deste modo, ampliando seus 
interesses e desejos, em relação a inserir-se e participar nas esferas públicas, 
especialmente, no estabelecimento relações dialógicas criticas junto ao poder 
público e, também, frente às demandas socio-ambientais locais.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: educação ambiental; sujeitos coletivos; participação; diálogo. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
 
 

 
This proposal is to search, investigate practical experience in environmental 

education for the construction of Local Agenda 21, in the municipality of 
Maxaranguape-RN, attended that brought together various subject and collective 
social actors of civil society organizations, among them, the Center for Education 
and Advice Herbert de Souza - CEAHS (NGOs who serves on the council since 
1999), associations of farmers and farmers in areas of settlements, teachers / as, 
groups of women and young people, entrepreneurs, public power, the German 
partner entities IBAMA. INCRA, BNB in the project of Agenda 21. They are 
members and participants, constituents of the Permanent Forum of Agenda 21, 
the main actor privileged in the search. As an object of study to identify the limits 
and scope of this practice, with regard to aspects of awareness / participation and 
awaken to an awareness of critical social subjects in the collective social and 
environmental perspective. The study seeks to investigate if this experience has 
allowed the individual and collective social subjects, understand and act in their 
daily life, as the changes in attitudes postures, and expand their interests to 
participate in various public spaces this intention, is considered the educational 
activities made with the principles of environmental education in the construction 
of Agenda 21 that have contributed in raising awareness / participation of social 
actors of the Permanent Forum of Agenda 21. While reference methodology, the 
research focuses on theoretical design Freireana with relevance on the 
dimensions of dialogue, critical thinking and the human dimension comprising the 
act as educational practice of freedom, the prospect of human emancipation and 
social transformation of reality, and bring other thinkers as, Carvalho (2004), 
Trigueiro (2003), Days (2004), among others. The investigation of this practice 
points to the subject of education, which ECOCIENCIA to install the Agenda 21 
and its effect on demand under municipal, German, providing a change of 
attitudes and postures and certainly, generating a new look and act in the world, 
broadening their interests and desires of inserting themselves, to participate in 
public spheres, particularly in establishing relations with dialogical criticality with 
the authorities and face the demands socio-environmental locations.  

 

 

 

 

Keywords: environmental education; collective subject; participation; dialogue. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Imagem 1 – Bacia do Rio Maxaranguape em 2007 
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Estamos diante de um momento crítico de história de vida na Terra, 

numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida 

que o mundo torna se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro 

enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para 

seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica 

diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e 

uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças 

para gerar uma sociedade sustentável global fundada no respeito pela 

natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa 

culturada paz. “Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os 

povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os 

outros, com a grande comunidade de vida, e com as futuras 

gerações.”(BOFF, 2000). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Foto: Teotônio Roque  
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INTRODUÇÃO 
 

 

O século XX foi cenário das grandes transformações – sociais, 

econômicas, culturais, ambientais e políticas – em que a humanidade ainda não 

despertou totalmente, para os limites de vida na Terra e, conseqüentemente, os 

das gerações futuras. A raça humana se coloca como dona do patrimônio natural 

do planeta, sem considerar os mais sensíveis e importantes seres que nela 

habitam e esperam pela defesa, garantia de sua sobrevivência e existência. 

Falamos de toda biodiversidade, das diversas espécies de animais e, também, 

dos próprios humanos, a se destacar, as populações indígenas, comunidades 

ribeirinhas1 e rurais, e outras culturas espalhadas no território mundial, 

especialmente, aquelas que se encontra em constante ameaça no meio ambiente. 

Estudos apresentados na Conferência Rio-92, indicaram a raiz da 

problemática ambiental, imbricada fortemente, na falta de compromisso, 

desrespeito e intolerância, disseminados, sobretudo, pelos governantes das 

potências mundiais, dentre estas, os Estados Unidos, a Índia e a China2. Como 

detentores do poder estas dominam o mundo e todos os recursos naturais 

terrestres, de forma devastadora. Uma atitude justificada em nome “do 

progresso”, de um padrão de desenvolvimento econômico, utilitarista e de 

mercado3, que visa somente, a manutenção da sociedade de consumo e de lucro. 

Deve-se lembrar que, esta realidade está imbricada também no contexto da 

América Latina e do Brasil em territórios que apresentam a ocorrência de 

atividades depredatórias ao meio ambiente, a se destacar, por exemplo, as 
                                                 
1 Ao usar o termo, “ribeirinhas”, me reporto a todas as comunidades que sobrevivem da pesca, no 
entorno, de lagos, lagoas, rios ou mares.  
2 Estudos apontam dentre todos os países, os que mais contribuem para o efeito estufa são: EUA 
(20%), China (15%), União Européia (14%) sendo a Alemanha (3%) Rússia (6%), Índia (5,6%), 
Japão (4%), Brasil (2,5%), Canadá (2,1%) e Inglaterra (2%). Discussão sobre mudanças climáticas 
segundo fonte da World Resources Institute (2005), disponível no site www.@mma.gov.br e 
webmaster@mct.gov.br 
3 Desenvolvimento advém de um conceito incutido no pensamento ocidental, gerado no período 
da Revolução Industrial em que, se acelerou a implantação de novas técnicas de produção e 
consumo predatório provocado pela grande impacto das atividades humanas sobre os sistemas 
naturais. Corresponde a um modelo de desenvolvimento econômico, tradicional, que usa os 
recursos humanos, os recursos financeiros, a infra-estrutura os recursos naturais compromissados 
com a idéia do lucro gerador do “progresso”, como justificativa do bem estar coletivo (CAMARGO, 
2003; p. 29).                                                                                                                                                                    
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relacionadas à agricultura patronal, à pecuária, dentre outras que se poderiam 

enumerar.  

Contudo, não se pode deixar de refletir a existência dos fenômenos 

naturais que estão aquém do controle humano e que já atuam no meio ambiente, 

desde os primórdios da vida na Terra. Ressalta-se, por exemplo, as glaciações, 

as tempestades, os furacões, a extinção das espécies, além de outros fenômenos 

que já ocorriam bem antes do surgimento do homem na Terra e que continuam 

presentes até os dias atuais. Lembrado por Bronowski (1992), o primeiro 

ancestral do homem surgiu há cerca de dois milhões de anos. Mas, há que se 

ressaltar, embora o homem não seja causador de todos os distúrbios ambientais, 

desde que este passou a viver em sociedade (ao se conceber a evolução 

neolítica), começou a sua interferência no meio ambiente e, conseqüentemente, a 

provocar impactos e desequilíbrios na natureza, no meio ambiente. Essa é uma 

realidade não muito distante. CLARK (1989, p.22), comenta que, devido à 

exploração humana, no início do século XVIII, o planeta havia perdido seis 

milhões de quilômetros quadrados de florestas, área semelhante à Europa.  

No período da Revolução Industrial, com o surgimento do capitalismo, o 

modelo de desenvolvimento econômico constituiu-se no ápice das mudanças 

ambientais, sobretudo, na dimensão da justiça social. Dentre estas, as 

conseqüências foram: o aumento na temperatura média da superfície da Terra e 

mudanças nos padrões climáticos mundiais; a desertificação; a concentração de 

gases que provocaram o efeito estufa4; aumento do nível dos oceanos; as 

constantes queimadas e os desmatamentos; as grandes catástrofes causadas por 

enchentes. No Brasil, os problemas também surgiram por causa do 

desenvolvimento econômico, destacando-se a devastação ostensiva e criminosa 

da Amazônia pelas grandes madeireiras, associada à conseqüência da violência; 

a perda da biodiversidade causada pelo incentivo do governo à expansão em 

                                                 
4 Aumento em decorrência da maior atividade industrial, agrícola e de transporte, 
principalmente devido ao uso de combustíveis fósseis. O acúmulo desses gases, 
conhecidos como de efeito estufa ao prender o calor na atmosfera, efeito análogo, ao dos 
painéis de vidro em uma estufa, impede que a radiação da superfície terrestre seja 
liberada de volta ao espaço. (disponível no site webmaster@mct.gov.br Copyright © 2006 
- Ministérios da Ciência e Tecnologia / Esplanada dos Ministérios – Brasília – DF. 
Acessado em 24-04-2008.  
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larga escala de monocultoras destinadas a produções, como: a soja e cana5, para 

o mercado do grande capital. Somam-se ainda, os grandes hectares de terra 

utilizados à agropecuária em todo o Brasil e, principalmente, na Amazônia, fatores 

que podem ser evidenciados todos os dias, nos meios de comunicação, seja em 

TVs, rádios, jornais e em sites de páginas da Internet.  

Faz-se necessário e urgente, portanto, nos remeter a discussão da 

atualidade, ou seja, “o aquecimento global”, causador do efeito estufa, como 

assunto pautado em âmbitos mundial, nacional, regional e local através dos meios 

de comunicação. As discussões relativas às Conferências das Nações Unidas 

sobre as questões de Meio Ambiente apontam esta questão como sendo a 

grande problemática mundial em que, a humanidade presencia uma das mais 

graves catástrofes dos últimos séculos. São decorrentes das discussões, as 

preocupações com a intensificação de problemas socio-ambientais a conferir, 

segundo relatórios da ONU: novos processos de urbanização de forma acelerada; 

a crescente e desigual distribuição demográfica; a expansão descontrolada do 

uso de energia nuclear, com finalidades bélicas ou pacíficas; o consumo 

excessivo de recursos não-renováveis; os fenômenos crescentes de perda e 

desertificação do solo; a contaminação tóxica dos recursos naturais; o 

desflorestamento; a redução da biodiversidade e da diversidade cultural; a 

geração do efeito estufa com a redução da camada de ozônio e suas implicações 

sobre o equilíbrio climático.  

Outros aspectos de menor relevo têm chamado atenção da opinião pública 

mundial e atraído à atenção para uma realidade, até a poucas décadas atrás. 

                                                 
5 Segundo o que apresenta o documento da Agenda 21 Brasileira sobre Agricultura Sustentável 
pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional. 
MMA/PNUD Brasília, 2000 e também, dados do Ministério do Meio Ambiente - MMA. Ver Novaes: 
1. Agenda 21 – 2. Desenvolvimento Sustentável – 3. Meio Ambiente – 4. Política do Meio 
Ambiente. Novaes, Washington (Coord.) II – Ministério do Meio Ambiente III - Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD. MMA-http://www.mma.org.br.  
Também estudos realizados por Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, o avanço da soja, a 
grilagem de terras e estradas abertas por garimpeiros e madeireiras são apontadas como as 
principais precursoras de desmatamento na Amazônia. Acredita-se que na região existam cerca 
de 90 mil quilômetros de estradas clandestinas.  Para reduzir essa pressão, no ano passado foi 
editada uma portaria suspendendo cadastros de imóveis rurais para quem não estiver inscrito no 
INCRA. “O crescimento econômico de 5%, registrado em 2004, foi citado pelo Ministério do Meio 
Ambiente como um fator que dificultou a queda do desmatamento além da atividade econômica 
mais aquecida se constituir como um forte instrumento de pressão para o desmatamento”. 
Segundo Copyright © 2008. http://www.estado.og.br. (Acessado em 26-06-2000). 
Outros autores que discutem este assunto: Prado (1965), Padilha (2000), Amigos da Terra/GTA, 1996.  



 17

Mais recentemente, analistas da problemática ambiental têm reconhecido que 

pobreza e ecologia são realidades interdependentes e que precisam ser 

compreendidas e abordadas, de forma integrada, na busca de um 

equacionamento mais adequado. 

Esta reflexão sobre a questão ambiental fez-me reportar às práticas e 

vivências ocorridas ao longo de minha história de vida, quando me despertaram a 

sensibilidade e atenção para as questões do meio ambiente. Relevante foi o 

período em que comecei a atuar como educadora popular em ONGs, redes 

sociais e fóruns populares, dentre outros espaços significativos de formação e de 

intercâmbio de experiências, contexto que vivencio até hoje. 

Outra fase de fundamental importância na minha formação, foi o Curso de 

Especialização em Educação Ambiental, que realizei no programa de Pós-

Graduação em Educação da UFRN, entre os anos de 2004/2005, momento em 

que tive a oportunidade de me aproximar, com mais propriedade, da discussão do 

tema ambiental. 

Vale ressaltar, que ao término dessa especialização, apresentei o trabalho 

de monografia intitulado “uma prática educativa agroflorestal“  em que focalizei a 

temática da educação ambiental, na perspectiva da formação de sujeitos 

ecológicos, abordando mudanças de atitudes e de práticas em relação ao uso da 

terra, cuidados e preservação do meio-ambiente. Busquei ainda, tematizar a 

possibilidade dos sujeitos atuarem como multiplicadores de informações (por 

vezes como educadores/as) em suas comunidades, na perspectiva da educação 

ambiental. 

Posso afirmar que, ao estudar e trocar experiências pude ampliar minhas 

reflexões, estudos e conhecimentos, acerca da questão ambiental passando a 

enxergar o mundo com um novo olhar. Portanto, nesta intervenção, pude rever 

atitudes e práticas e apreender novas formas de viver e conviver, em relação ao 

meio ambiente.  

É neste itinerário que me coloco como perscrutadora de utopias possíveis, 

para realizar sonhos, exercitar e revisar atitudes e corporalizar valores maiores. 

Buscar na vivência e cooperação solidárias “plantar pessoas” e ser tecelã de uma 

nova educação solidária e emancipadora. Ter a crença de que, apesar das 

adversidades inerentes à complexidade que permeiam nossas relações no/com 
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meio, é possível construir conhecimento intelectual, gerar um pensamento 

coletivo, na perspectiva da educação libertadora. Cultivar valores que possam 

promover a construção de novas relações, apostar no amor, na amizade 

companheira, na tolerância, no compartilhamento e na co-responsabilidade. 

Como seres iguais, devemos nos sentir e agir como uma grande família deste 

belo habitat em que temos, não só o compromisso, mas o dever social, individual 

e coletivo, de cuidar e respeitar o meio ambiente.  

Somos constantemente desafiados/as diante dos apelos à vida deste 

planeta a não só comprometer-nos, mas fazer e ser parte dele, porque também 

sou água, sou ar, sou vento e sou terra! Somos natureza! Perspectivar um bem 

maior é o essencial para a vida de todos os seres, para as gerações futuras e as 

deste século! 

É neste cenário que me coloco enquanto pesquisadora, educadora, cidadã 

e mulher, como alguém que acredita na possibilidade de um mundo melhor. Nesta 

intenção, considero a realização desta pesquisa uma grande oportunidade de 

poder debater um tema relevante em todos os campos e espaços: científicos, 

escolares, organizativos, populares, tecnológicos e públicos. Permite-me ainda 

polir, aprofundar e compreender minhas práticas educativas, acumuladas por 

vivências, em encontros e caminhos, ao longo deste meu percurso de vida. Ao 

mesmo tempo em que, me possibilita retomar e ressignificar o trabalho anterior 

(do curso de especialização em educação ambiental), de modo a aprofundá-lo, 

considerando-se a pertinência das intenções e dos seus objetivos6, com a 

investigação atual.  

                                                 
6 O Objeto de estudo desta monografia visou analisar uma prática educativa ambiental 
voltada para sistemas agroflorestais na agricultura familiar. Como objetivos destacou: 
Introduzir princípios de educação ambiental agroflorestal; sensibilizar e capacitar 
lideranças populares como, agricultores e agricultoras familiares de áreas de assentamentos 
de Maxaranguape para atuarem enquanto multiplicadores/as agroflorestais de informações 
agro-ecológicas nas suas localidades; vivenciar experiências de produção orgânica nos 
lotes de terra, de modo a gerar o aumento de renda e promover a segurança alimentar 
nutricional das famílias assentadas e, conseqüentemente, o fortalecimento de suas 
organizações. A construção da mesma compreendeu um rico processo educativo ambiental 
(por reuniões, oficinas de capacitação e trocas) tendo culminado com a realização de um 
intercâmbio interestadual em agrofloresta (uma experiência de agricultura familiar 
agroflorestal). O mesmo foi realizado pela entidade Centro de Educação e Assessoria 
Herbert de Souza – CEAHS, em 2003, em parceria com o Centro Sabiá (uma entidade que 
trabalha com a temática agroecologia, em Afogados de Ingazeiras - PE). 
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Desejo, “no tecer desta malha” promover uma reflexão/discussão, na 

perspectiva dialógica, de modo que, possibilite vivências, trocas e, de forma 

solidária, a construção social e coletiva de conhecimento, com base na prática da 

liberdade. 

Nessa intenção, a presente pesquisa, ao abordar a temática ambiental, 

busca analisar a prática educativa que reuniu diversos sujeitos e atores sociais na 

construção da AGENDA 21 Local7 de Maxaranguape, no período de 2005 a 2007, 

que compreende o processo de construção do projeto da AGENDA 21 e a 

reinstalação do Fórum. Destacam-se como principal categoria nesta pesquisa, os 

sujeitos coletivos populares8, participantes e membros do Fórum Permanente da 

Agenda 21, constituído por organizações da sociedade civil, a saber: 

professores/as; associações de agricultores/as das áreas de assentamentos e 

comunidades rurais; grupos de mulheres e de jovens; poder público municipal, 

entre outras organizações do município. Contou também, com entidades públicas, 

parceiras no projeto da Agenda 21: IBAMA, BNB e INCRA e a APA de 

Maracajaú9.  

Neste contexto, tomamos o tema, Educação Ambiental, como uma ação 

pedagógica possível, na formação de novos sujeitos dialógicos, capazes de 

despertarem para uma consciência crítica, ao compreenderem e agirem em seu 

cotidiano com novas atitudes e práticas. 

Entendemos como pratica educativa emancipadora, aquela que parte da 

leitura da realidade, requerendo estudos, vivências práticas, planejamento e 

avaliações.  

Supõe, pois, o comprometimento com a emancipação dos sujeitos 

envolvidos e a transformação social como construtores/as históricos/as podendo 
                                                 
7O conceito de Agenda 21 foi concebido no Conferencia Rio 92, em que foram formuladas 
recomendações de políticas globais para o cuidado com o Planeta. Trata-se de um plano de ação 
para ser adotado em âmbitos: global, nacional e local, por organizações vinculadas as Nações 
Unidas, aos governos e pela sociedade civil, Enfim, em todas as áreas onde a ação humana 
impacta o meio ambiente. O Plano propõe como estratégia o planejamento participativo e a 
mobilização de toda comunidade (Agenda 21 Brasileira, MMA, 2000). Ver mais sobre Agenda 21 
em http://www.mma.gov. br. 
8 Sujeitos Coletivos – Referem-se a muitos que assumem uma identidade e reúnem-se por 
interesses comuns. Na dimensão do pensamento freireano, compreende os sujeitos já despertos 
de consciências, portanto, capazes de refletir, problematizar e fazer uma leitura crítica da 
realidade a distanciar-se da mesma (FREIRE, 2006). 
9 APA – Área de Proteção Ambiental de Maracajaú; BNB – Banco do Nordeste; IBAMA – Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais; INCRA – Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária. 
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se dar em várias instâncias formativas, seja, nos espaços escolares, acadêmicos, 

associativos e organizativos, (espaços formais e não formais). A mesma pode 

propiciar o desenvolvimento das capacidades dos sujeitos sociais, com 

intencionalidade dialógica, com vista a sua participação autônoma em espaços 

ampliados de políticas públicas e de acesso aos direitos sociais.  

No processo de construção, ora fomentado, percebe-se a persistência e o 

comprometimento dos sujeitos e atores pactuados que privilegiam a perspectiva 

de uma prática educativa crítica progressista, fundante nos aspectos socio-

histórico-cultural-político e ambiental, de homens e mulheres que, de forma 

solidária, são sujeitos buscadores/as e protagonistas que tentam forjar uma 

sociedade nova, a qual, todos nós almejamos.  

Reporta-se nessa discussão, a participação10 que, segundo Freire (2006), é 

aqui concebida como aquela que utiliza o diálogo enquanto ferramenta de 

constituição do discurso, favorece a realimentação do grupo e a construção social 

coletiva de conhecimento. Nela, está contida a possibilidade de enfrentamento de 

conflitos e a construção de consensos. 

Assim, podemos afirmar que a prática educativa realizada na construção 

de Agenda 21 de Maxaranguape – RN balizou-se no olhar freireano ao utilizar-se 

do exercício da participação, envolvendo a discussão dos interesses comuns e a 

capacidade de argumentação dos sujeitos para a tomada de decisões de 

interesses coletivos. Nesta perspectiva, nos espaços formativos (cursos, 

seminários, encontros, eventos dentre outros espaços), os sujeitos ampliam 

formas de sociabilidade, de auto-realização, aumentam sua auto-estima e 

apropriam-se de aprendizados que possibilitam a abertura de canais de 

reconhecimento de si nas esferas públicas. Deste modo, a participação é vista 

como uma conquista em que se reivindicam direitos em todos os espaços sociais, 

nos quais o ser humano participa e interage.  

Nesse percurso, a ação investigativa norteou-se por algumas questões, a 

saber: quais as contribuições dessa prática no processo educativo (na perspectiva 

da educação ambiental/popular), em relação aos aspectos da 
                                                 
10 De acordo com Jacobi (2005), a participação pode ainda ser concebida, como um processo 
continuado de democratização da vida dos sujeitos sociais. Em outras palavras, de cidadãos e 
cidadãs, a qual visa  defender os objetivos e interesses coletivos nas diversas possibilidades e 
reforçar o tecido social organizativo sócio-político de redes, movimentos e demais atores da 
sociedade, no acesso e conquista de políticas públicas globais e de direitos. 
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sensibilização/participação dos sujeitos sociais coletivos – membros do Fórum? 

Ou, que aprendizados foram apreendidos e incorporados nas práticas cotidianas 

desses sujeitos (Individuais e ou coletivos), com vistas a despertar para uma 

consciência crítica, na perspectiva sócio-ambiental-politica? 

Visa-se, portanto, identificar aspectos que apontem à afirmação desses 

novos sujeitos enquanto seres dialógicos críticos, na perspectiva de sua 

participação nos diversos espaços públicos (micro e macro), sobretudo, naqueles 

construídos, intencionalmente, na Agenda 21 (comunitários, audiências públicas, 

atividades formativas, eventos, dentre outros). Cabe ressaltar que o Fórum, 

principal Instância Representativa da Agenda 21, constitui-se como um espaço de 

diálogo, onde seus integrantes exercitam a governança, como forma de, aumentar 

o envolvimento da comunidade e aglutinar outros atores importantes e frente às 

demandas. Neste prisma, a Agenda 21 é compreendida como um mecanismo 

estratégico, um processo continuado de exercício de participação e de 

governança, logo, de democratização deliberativa de poder. 

Na sequência, buscamos apresentar os caminhos metodológicos que 

nortearam esta investigação.  

 

Aspectos Teórico-Metodológicos 

 

 A investigação delineia-se enquanto uma pesquisação11, logo, se 

fundamenta na utilização de uma metodologia ancorada no processo vivencial, 

que inclui a educação de adultos, pesquisa científica, ação social e política e no 

qual se consideram como fontes de conhecimento: a análise crítica, o diagnóstico 

de situações e a prática cotidiana (BORDA, 1983 apud VIEZZER, 2005, p. 282). 

Considerou-se como importante campo de observação e de coleta de 

dados primários, a participação dos sujeitos em atividades da Agenda 21 de 

Maxaranguape (reuniões do Fórum, reuniões nas comunidades, oficinas e 

                                                 
11 A pesquisação – diz respeito não apenas, a participação de setores populares em atividades de 
produção científica de conhecimento Social. Mas, sobretudo, é a determinação de como aqueles 
que podem produzir cientificamente tal conhecimento, colocam os seus trabalhos participando de 
projetos de efetivos interesses políticos das classes populares, para que a participação não seja 
um ardil, mas um serviço (BRANDÃO, apud VIEZZER, 2005, p. 282). Dentre outras características 
estão à integração dos sujeitos e atores como párticipes do estudo, a sua natureza transnacional, 
de recopilação, de análise de dados e a ênfase na reflexão e na prática (VIEZZER, 2005).  
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seminários, dentre outras atividades). Nestes momentos foram aplicadas 

entrevistas abertas com alguns membros do Fórum, com objetivo de 

complementar dados e compreender seus discursos e vivências, em relação ao 

processo educativo-pedagógico-político,  

Foi também utilizada consulta a documentos, sobretudo, no que se refere 

aos relatórios de atividades da Agenda 21 (periódicos e parciais), enviados ao 

MMA/FNMA), relatórios de atividades do Centro de Educação e Assessoria 

Herbert de Souza – CEAHS, além do documento final da Agenda 21 (constituído 

como Plano de Desenvolvimento Local). Finalmente, buscou-se organizar e 

classificar os documentos de acordo com os temas centrais deste estudo.  

Enquanto referencial teórico metodológico, a pesquisa privilegia a visão freireana. 

Apoia-se em aportes epistemológicos com relevância nas dimensões da leitura da 

realidade, da problematização e do pensamento crítico, compreendendo o ato 

educativo como prática da liberdade. Entende-se no dizer de Freire, a um tipo de 

educação capaz de preparar os sujeitos no plano de ação, para a luta contra os 

obstáculos à sua humanização (FREIRE, 2005, p. 132). Refere-se, portanto, a 

uma educação libertadora/problematizadora, pela qual se desencadeia o 

processo das relações dialógicas entre os sujeitos e possibilita uma inserção 

crítica na realidade.  

Balizados nesta concepção, buscou-se no desenrolar dessa prática, 

compreender a realidade nos seus aspectos: sócio-culturais, político-econômicos 

e ambientais, associado à visão de mundo dos sujeitos sociais coletivos, com 

seus saberes, suas formas de enxergar e agir no seu meio e no mundo.   

A construção da Agenda 21 Local de Maxaranguape tem relevância na 

questão sócio-ambiental, pois foi construída com base na concepção e vivências 

da educação popular freireana, tendo a valorização de práticas da organização de 

lutas sociais desses sujeitos coletivos. 

Abordamos os conceitos: sujeito, diálogo, consciência e participação, como 

algumas das principais ferramentas teóricas que se constituem como balizadoras 

deste trabalho.  

Segundo a concepção freireana ser “Sujeito” significa que,  
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.. o homem ao inserir-se na realidade adquire um 
espírito crítico um saber fazer. Põe em prática a sua 
capacidade de discernir, descobre-se frente ao seu 
contexto de vida, ou de sua realidade social, ou podem 
ser também de choque quando nas relações 
continuadas, o homem é tentado a reduzir o outro a 
objeto, com intenção de proveito próprio, do mundo 
das coisas da natureza. (FREIRE, 2005, p. 41-42). 

 

 

 

 Nessa visão, o sujeito é delineado enquanto pessoa, como um ser que se 

reconhece e é reconhecido no meio. Ao ultrapassar a consciência ingênua, 

apropria-se do pensar crítico e descobre-se como um ser solidário, inconcluso e 

inacabado. Social e aberto, este adquire a vocação ontológica histórica, com a 

experiência de intervir e de se relacionar dialógicamente no mundo e com os 

outros, com sua inquietude e curiosidade no movimento dinâmico da história. 

Para este autor, o Homem chega a ser sujeito por uma reflexão sobre sua 

situação, sobre seu ambiente concreto (FREIRE, 2005 p. 39). São sujeitos 

dialógicos-críticos que aprendem e crescem no respeito às diferenças como seres 

éticos conscientes. Portadores de intencionalidade e consciência de si e buscam 

a organização em prol da emancipação. E, ainda, epistemologicamente, curioso 

constrói ou participa da construção do objeto, que significa ter habilidade de 

apreender a habilidade e a substantividade do objeto. Logo, aprender é uma 

atitude, uma aventura criadora. É construir, reconstruir, constatar para mudar, é o 

que não se faz sem risco e aventura do espírito. 

O diálogo, no sentido freireano, consiste no exercício de troca mútua entre 

iguais, em que os sujeitos envolvidos, mesmo sem se distanciarem de seus 

valores e crenças, passam a compreender o mundo, segundo a visão do outro, o 

que lhe permite assumir outras posturas e troca de experiências, ao mesmo 

tempo em que, favorece a construção coletiva. Logo, se entende que é através do 

diálogo, da reflexão e da problematização que podemos aprender o que não 

sabemos e produzir um novo conhecimento. Dessa forma, o diálogo é uma 

ferramenta de comunicação, expressão do pensamento e reflexão, entre sujeitos, 

sobre si, sobre o mundo e que permite a sociabilidade dos mesmos (FREIRE, 

2005). Segundo este mesmo autor, o diálogo diz respeito ao estabelecimento de 
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relações dialógicas críticas, de compartilhamento que possibilita a tomada de 

consciência dos sujeitos sociais para um novo posicionamento e enfrentamento 

dos problemas diante da realidade. Logo, através do diálogo e da construção 

coletiva, se motiva a participação, na medida em que, transita a consciência real 

para consciência possível.  No pensamento freireano esta participação acontece 

quando, 

  

... O sujeito ultrapassa a esfera espontânea da 
apreensão da realidade e chega à esfera crítica, cuja 
realidade passa a ser objeto cognoscível, na qual o 
sujeito assume a posição epistemológica. Ou seja, 
quanto mais há conscientização mais se desvela à 
realidade, e mais se penetra na essência fenomênica 
do objeto, frente ao qual, se encontra para analisá-lo 
(FREIRE, 2006, p. 30).  
 
 

 Nessa intenção, compreende-se que, a conscientização se dá na práxis, na 

ação-reflexão, sem que necessariamente, se esteja à frente da realidade. 

Entendida ainda, como inserção crítica na história, em que os homens assumem 

o papel de sujeitos no fazer e refazer o mundo, com compromisso e consciência 

histórica. A apreensão dessa nova realidade pelos sujeitos torna-se objeto de 

uma nova reflexão crítica, implica que os homens assumam o papel de sujeitos no 

fazer e refazer o mundo, ao exigir que criem sua existência com o material que a 

vida lhes oferece (FREIRE, 2006). 

Nesta reflexão, diálogo e consciência dizem respeito a um processo de 

educação dialogal, voltada para a responsabilidade social e política, que é 

caracterizada pela profundidade na interpretação dos problemas, da realidade 

complexa em que estão inseridos os sujeitos pesquisados. Na perspectiva da 

participação, o diálogo é concebido como ferramenta de constituição do discurso 

que fundamenta as ações, com vista à emancipação. 

Quanto à participação esta é aqui pensada como possibilidade da interação 

entre pessoas, à vivência no seio do grupo e a construção coletiva 

compreendendo que a motivação não pode ser realizada por fatores externos ao 

grupo. A mesma visa à emancipação, privilegia a realimentação e o diálogo do 

grupo como ferramenta de constituição do discurso e das ações. Considera, pois, 

as capacidades dos sujeitos para decidir, planejar e orientar suas ações operando 
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enquanto mecanismo integrador. Nos espaços de participação (como reuniões, 

cursos, seminários...), os sujeitos se encontram, criam novas formas de 

sociabilidade e de socialização. Nas conversas e no encontro com o outro se 

apropriam de conhecimentos e de maneiras de auto-realização, fortalecem e 

aumentam sua auto-estima (PAIVA, 2006). 

Neste itinerário, a inserção da dimensão ambiental em práticas, processos 

educativos, coloca a necessidade de priorizar uma metodologia participativa e 

interativa que possa fomentar vivências e trocas e o forjar de novos sujeitos 

dialógicos que constituídos, enquanto seres humanos críticos, sensíveis, afetivos 

e solidários, tornam-se participantes intervindo e agindo no seu meio, em prol do 

bem estar comum. Supõe, pois, pensar uma prática infusa numa concepção 

pedagógica, alicerçada na participação dialógica e na consciência crítica, da qual 

emerge o processo de construção coletiva do conhecimento pautando a dimensão 

sócio-ambiental. Ao mesmo tempo, constitui-se num tema relevante na discussão 

dessa prática, para nós e para toda a sociedade no século XXI. Neste sentido, 

propõe uma reflexão sobre aspectos e momentos que demarcam os caminhos da 

temática ambiental, em âmbitos: internacional, nacional, regional e local. 

Este trabalho está organizado em três capítulos: 

a) Introduzindo Questão Ambiental – Privilegia-se neste momento trazer à 

tona uma discussão sobre o campo ambiental, buscando evidenciar as 

problemáticas em âmbito mundial-local e suas conseqüência para o século XXI.  

É, portanto, compreendido como um tema relevante e uma causa defendida por 

amplos setores da sociedade como: ONGs, movimentos sociais, ambientais, por 

governos e empresas. Nesta tônica, busca-se fazer uma breve abordagem, 

acerca da evolução que evidenciou o surgimento e o crescimento do movimento 

ambientalista assim como, os caminhos que nortearam e fortaleceram a entrada 

da educação ambiental, a partir do embasamento de alguns teóricos que 

discutem este assunto. Noutro passo, trata-se de apresentar processos e eventos 

que identificam o interesse, a discussão e a criação de programas, projetos em 

educação ambiental, desde o âmbito internacional até o local, levando-se em 

conta, a fase de inserção do tema da Agenda 21. E, por último, pautamos uma 

reflexão acerca dos tipos de educação, – EA/EP, na intenção de perceber suas 

interfaces, identificar a contribuição deste fazer educativo popular, na perspectiva 
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ambiental, além de abordar o tema, Construção de Agenda 21 Local, foco desta 

pesquisa. 

b) Cenário da Pesquisa: - Procura-se destacar aspectos que caracterizam 

a realidade do município de Maxaranguape – RN, enfatizando os de ordem social, 

econômico-ambiental e político, bem como, os principais atores e espaços de 

participação política.  

d) Tecidos de Uma Prática Educativa Ambiental – Neste momento, busca-

se fazer um registro, fundamentado no processo de pesquisação e na  

observação das práticas vivenciadas, fase em que são valorizados os dados 

empíricos produzidos no decorrer das diversas atividades da Agenda 21 

constituídas como espaços importantes e singulares no campo da observação e 

também, de construção de diálogo  e de conhecimento coletivo. Nesta tônica 

valorizaram-se os princípios político-pedagógicos fundamentados na concepção 

da educação popular freireana, a se ressaltar a ação dos múltiplos sujeitos e 

atores sociais que emergiram esta experiência e que embasaram a construção 

desta pesquisa. Apontam-se, enfim, para os limites e alcances desta prática, no 

tocante às questões problematizadoras, eleitas como eixo investigativo. 

Finalmente, as “Considerações” visa-se fazer uma síntese, ao refletir que 

essa pesquisa se dá, principalmente, na perspectiva de construção social coletiva 

do conhecimento, entendendo-a como uma produção inacabada, mas que, ao 

mesmo tempo, prima o alcance de aprendizados e o despertar da consciência dos 

sujeitos populares envolvidos nessa prática. Portanto, nossa proposta é trazer 

esta discussão, numa visão processual, continuada, já que nosso princípio é de 

uma construção fundante na visão freireana e noutros autores. Pensar, sobretudo, 

que a realidade é complexa, dinâmica e mutável, permissível então, de 

mudanças, de novas respostas e possibilidades.  
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“Não é difícil entender e suportar a exploração perpetrada no passado por 

causa da ignorância. Entretanto, agora que estamos conscientes dos fatores 

perigosos, é muito importante que examinemos nossas responsabilidades e 

nosso compromisso com valores, e pensemos no tipo de mundo que 

levaremos às gerações futuras. Há um grande perigo das futuras gerações 

não conhecerem o habitat natural dos animais. É possível que não venham a 

conhecer as florestas e os animais que nós, desta geração, sabemos, 

estarem ameaçados de extinção. Assim como, temos a responsabilidade e a 

habilidade de cumprir etapas de ação concreta, antes que seja tarde demais” 

(DALAI-LAMA, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 02 – Planeta Terra 
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1 - INTRODUZINDO A QUESTÃO AMBIENTAL/EA 
 
 

Evolução e Discussão 

 
 

 

O século XX, discutido por Hobsbawm (2004), foi cenário, palco de 

transformações significativas em todas as dimensões da existência humana, ao 

lado do exponencial desenvolvimento tecnológico. Essas transformações geradas 

no berço do capitalismo, no evento da era industrial e tecnológica moldam o novo 

modelo e padrão de desenvolvimento econômico, que tem base nos valores 

utilitaristas de consumo e lucro. Tais mudanças demarcaram o aumento da 

expectativa de vida dos seres humanos, a capacidade de autodestruição e, 

conseqüentemente, o crescimento significativo da utilização de matéria e de 

energia para atender às necessidades da sociedade. Ou seja, gerou-se uma 

demanda por bens e serviços em toda a superfície do globo terrestre. Segundo 

este autor, as crescentes dúvidas em relação ao futuro do meio ambiente são 

uma das conseqüências das várias transformações que marcaram a segunda 

metade do século XX. E, neste contexto, o impulso da reflexão sobre a crise 

ambiental-ecológica, em âmbito mundial e local promoveu o surgimento de novas 

alternativas de relacionamento da sociedade contemporânea com seu ambiente 

voltado para reduzir os impactos que a mesma produz (HOBSBAWM, 2004).   

 Segundo Carvalho (2004), a década de 70, é marcada pela criação de 

diversas organizações internacionais e também pelo aparecimento dos primeiros 

movimentos ambientalistas organizados, que nascem com a preocupação da 

questão ambiental por causa do sistema político de governo fundado no berço do 

capitalismo. É um período em que se destacam a emergência e expansão de 

Agências Estatais do Meio Ambiente na realização de atividades destinadas à 

regulação, legislação e controle ambiental. É também, uma fase que começa a se 

configurar um conjunto de ações de entidades e movimentos sociais nomeados 

como ecológicos, e ou, ambientais.  

Prosseguindo, a autora reflete que o movimento ambiental brasileiro, por 

nascer em uma sociedade inserida ao contexto internacional busca responder às 
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políticas desenvolmentistas, ao mesmo tempo tem que enfrentar os traumas da 

repressão política interna. O Movimento Ambiental e ou Ecológico no Brasil, se 

insere em dois contextos socioculturais, a saber: a) O da crítica contracultural e 

formas de luta, na Europa e América do Norte; b) o nacional, em que a recepção 

do ideário acontece no âmbito da cultura política e dos movimentos sociais do 

País, assim como, da América Latina (CARVALHO, 2004). 

O início da década de 80, de acordo com Jacobi (2005), no Brasil e na 

América Latina se evidencia a discussão acerca os problemas ambientais e a 

evolução da tomada de consciência acerca desse evento. A temática ambiental 

vem assumir um papel bem mais relevante no discurso dos diversos atores que 

compõem a sociedade brasileira. A relação sociedade e meio ambiente, 

considerado tema pouco abordado nas discussões iniciais sobre a problemática 

ambiental começa a ser observada, em tom mais crítico e, concomitante, a 

própria concepção do problema passa se refletir de uma forma mais globalizada e 

menos localizada. Na visão de Jacobi, 

 

 

... o avanço do processo de construção democrática 
contribui para fortalecer uma visão sobre construção 
democrática de cidadania e participação, de modo 
assumir um papel estratégico na compreensão de 
novas identidades no contexto social, e a emergência 
de novas formas de ação coletivas e de 
aprendizagem política numa perspectiva 
emancipatória (JACOBI, 2005, p.23-24). 

 

 

Os anos 90, revelados por Jacobi (2005), assumem características, feições 

de um movimento intenso de forças sociais engajadas na realização de práticas 

organizativo-participativas, tendo como tônica de lutas a superação de sua própria 

exclusão social e política. Pode-se  ainda acrescentar que, 

 

 

... a maior consistência das idéias dos movimentos e 
organizações ambientais e a visibilidade de suas 
ações contribuem diretamente para que outros atores 
se incorporem efetivamente no debate ambiental: 
grupos científicos e uma parte significativa de 
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empresariado. A presença da comunidade científica 
se multiplica e diversos centros de pesquisa 
interdisciplinares e instituições acadêmicas 
interdisciplinares de pós-graduação em meio 
ambiente desempenham papel relevante em 
programas e parcerias com agências 
governamentais, ONGS e empresas privadas visando 
à conservação e uso sustentável da biodiversidade 
(JACOBI, 2005, p. 1 s). 

 

 

Na opinião deste mesmo autor, as articulações têm possibilitado de forma 

crescente, o fortalecimento de um pólo político interno, que integra as ONGs no 

centro do processo de pressão e gestão, representando, portanto, uma inflexão 

importante numa agenda até recentemente trazida de fora para dentro.  

Prosseguindo, Carvalho (2004) lembra que no final dos anos 80 e início de 

90, o debate já havia alcançado o País e adentrado o cenário político através das 

articulações do movimento ecológico durante a Constituinte de 1988 e também, 

com a fundação do Partido Verde em (1986). Uma fase compreendida como de 

grande importância no cenário Político do País, em decorrência do processo de 

transição democrática iniciada em 1974, que tinha como debate as novas idéias e 

organizações de novos movimentos e entidades sociais, entre eles, o ecologismo, 

com características contestatórias e libertárias da contra cultura. A autora ressalta 

que, o surgimento das primeiras lutas ecológicas começou no Brasil e na América 

Latina, como forma de denúncia dos riscos e impactos ambientais do modo de 

vidas das sociedades industriais modernas (CARVALHO, 2004, p. 46). 

Mas, é no início dos anos 90, segundo esta autora, que os movimentos 

sociais e o ambientalista12 entram em cena, com ênfase na luta pela democracia, 

face aos governos autoritários. Contexto em que ocorrem uma maior articulação e 

influência entre as lutas ambientais dos diversos movimentos sociais crescentes: 

urbanos, populares e aqueles ligados à ação política da Educação Popular, como 

                                                 
12 No Brasil o movimento ambiental nasceu inserido em dois contextos socioculturais:  O contexto 

internacional da crítica contra-cultural e das formas de luta do ecologismo europeu-americano;  o 

contexto nacional, em que a recepção do ideário ecológico acontece em âmbito da cultura política 

e dos movimentos sociais do País, assim como, na América Latina inserida num contexto 

sociocultural, estes nasce em uma sociedade,  que por um lado, está inserida em um contexto 

internacional (CARVALHO, 2004, p. 50).  
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da Igreja Católica na linha da libertação, através das CEB’s – Comunidades 

Eclesiais de Base.  

Neste debate, pode-se dizer que o ambientalismo ingressa nos anos 90 

constituído como um ator relevante ao assumir um caráter ampliado, baseado 

num esforço, cada vez mais, claramente, planejado de diálogo com outros atores 

sociais, sem deixar de considerar a necessidade de sua afirmação no processo 

histórico da sociedade contemporânea.   

No Brasil, refletido por Carvalho (2004) e Scherer-Warren (1999), o 

movimento ambiental adquire feições próprias, mas compartilha o caráter 

internacionalizado da luta ambiental. Pode-se destacar como luta social de 

dimensão ecológica a dos seringueiros da Amazônia através de Chico Mendes, 

que adquire visibilidade mundial, dentre tantas outras mencionadas nos meios de 

comunicação e na Internet. Chama-se a atenção neste debate, para o fato de 

que, nos anos recentes, a abrangência dos meios de comunicação têm permitido 

o intercâmbio e a informação ampla, em torno de discussões e da divulgação das 

questões ambientais. Segundo Camargo (2003), a ecologia profunda, além de 

uma escola filosófica específica, teve e tem a dimensão de um movimento popular 

global (CAPRA apud CAMARGO, 2003, p. 49). 

Carvalho (200l) ressalta que a formação das ações dos ambientalistas, 

chegou a provocar resistência por parte dos movimentos sociais de base e 

sindical que enxergavam esta questão como exógena, de classe média. Só na 

década de 90, os movimentos populares e sindicais começam a assimilar a 

dimensão ambiental e incorporá-la nas suas lutas, de acordo com seus interesses 

específicos.  

Nessa fase, a interação e as possibilidades de diálogo entre os 

movimentos populares e ambientais fazem emergir no campo político um conjunto 

de lutas pelo acesso e uso sustentáveis dos recursos naturais que têm sido 

agrupados sobre a categoria de conflitos socio-ambientais (CARVALHO, 2001 p. 

147). 

Cabe destacar nesse cenário, o perfil desses atores, representantes da 

sociedade civil, que atuam na articulação de redes, político-ecológicas, podendo 

serem citadas as seguintes: ONGs ambientalistas e dentre outras também  

abraçaram as questões ambientais; ONGs internacionais como Greenpeace; 



 32

Movimento de Seringueiros do Amazônia; Rede Brasileira de Educação 

Ambiental; Fórum Brasileiro de ONGs – FEBROM; Movimentos Ambientalistas; 

Federação Estadual de Agricultura Familiar. No caso do Rio Grande do Norte, 

atuam com temas ecológicos: CEAHS, AACC, COLMEAS, Centro Sabiá (em 

Recife). Outras podem ser enumeradas, em âmbitos de nordeste e nacional.  

O movimento ambiental-ecológico é apontado por Jacobi (2004), como o 

principal motivador da educação ambiental no Brasil tendo como principal 

intenção, a preocupação da sociedade com o futuro da vida, e por conseqüência, 

a qualidade da existência das presentes e futuras gerações. 

Compreende-se, portanto, que o ambientalismo do século XXI tem uma 

complexa agenda pela frente tendo alguns desafios. Por um lado, o de garantir 

uma participação, cada vez mais ativa em relação à governabilidade dos 

problemas socio-ambientais. Por outro, a busca de respostas articuladas e 

sustentadas em arranjos institucionais inovadores que possibilitem uma 

“ambientalização dos processos sociais” dando sentido à formulação e 

implementação de Agendas 21 em âmbito: nacional e subnacional.  

E, por fim, a necessidade de ampliar o escopo de sua atuação através de 

redes, consórcios institucionais, parcerias estratégicas, dentre outras engenharias 

institucionais que possam ampliar seu reconhecimento na sociedade. Associado a 

isto, estimular o engajamento de novos atores, com vistas à definição de uma 

Agenda que garanta prioridades à sustentabilidade, como um novo paradigma de 

desenvolvimento (JACOBI, 2004). 

Assim, a Educação Ambiental surge com os movimentos ecológicos como 

uma prática de conscientização, capaz de chamar a atenção para a finitude, a 

depredação, o uso indiscriminado e depredatório dos recursos naturais. 

Destacam-se nesta intenção os incentivos e ações socio-ambientais dos 

movimentos sociais e ambientalistas, destinadas a envolver a sociedade como um 

todo em ações de preservação. 

Num segundo momento, a EA se transforma em proposta educativa, no 

sentido de dialogar com o campo educacional, ao contemplar suas tradições, 

teorias e saberes. Nesta tônica, a EA passa a ser pautada no debate ecológico 

como alternativa de construção de novas formas dos sujeitos sociais e ou grupos 
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se relacionarem, ao respeitar e cuidar do meio ambiente (CARVALHO, 2004, 

p.51s). 

A ação política vem a ser marcada por conceitos como democracia e 

cidadania, defendidos pelos movimentos sociais e em contraposição ao Estado 

ainda marcado pelo autoritarismo do regime militar. A partir desses novos atores e 

formatos organizativos, as ações ecológicas ganham força pela via da expansão e 

valorização dos movimentos ecológicos, quer seja por ONGs sociais populares, 

ou as de cunho ambiental (CARVALHO, 200l). 

Importantes avanços ocorreram nesse período, possibilitando o 

fortalecimento em torno das questões ambientais, dentre os quais se citam: 

Instituição da legislação que trata da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA 

(Decreto Lei nº. 6.938/81), como expressão da política maior do País. Com esta 

Lei, de acordo com Lanfred (2002), tem inicio a política de proteção ambiental no 

Brasil, pois até então, a tutela do meio ambiente se fazia por legislação 

fragmentada. Dentre os princípios norteadores da Lei destaca-se, a educação 

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

objetivando a participação ativa na defesa do meio ambiente. Sobre este prisma, 

é importante ressaltar que o contexto político nacional de transição de um regime 

militarista para um democrático, juntamente com a efervescência dos movimentos 

ambientalistas internacionais e nacionais levaram à criação do Ministério do Meio 

Ambiente em 1985, Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente em 

1993, Lei nº. 8.746 – Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. 

A Constituição Brasileira 1988, na visão de Lanfred (2002), amplia o debate 

em torno da questão ambiental, reconhecendo a devida importância da temática, 

ao elevar a educação ambiental à condição de norma constitucional, no sentido 

de vir a integrar os currículos de todos os níveis de ensino e preparar a população 

sobre a necessidade e importância da preservação do meio ambiente. De acordo 

com Carvalho (2001, p. 146), a EA cresce nos anos de abertura política, através 

de encontros nacionais e estaduais podendo ser vistos, como espaços de 

construção de identidades sociais e de sujeitos coletivos, voltados para práticas 

educativas para o meio ambiente.  

O ambientalismo, neste percurso, se expande e penetra em outras áreas e 

dinâmicas organizacionais ao estimular o engajamento de grupos: socio-
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ambientais, científicos, movimentos sociais e empresariais, nos quais, o discurso 

do desenvolvimento sustentável assume papel preponderante. 

Concomitantemente, a crise ecológica global se converte num processo 

social, na medida em que, os impactos decorrentes de agressões ao meio 

ambiente repercutem, de forma interdependente, em escala planetária. Deste 

modo, a consciência ambiental se amplia acerca da noção de risco e ao 

entendimento, de que as transformações em curso se convertem em ameaças, 

cada vez mais preocupantes. Pode-se entender que a expansão da tomada de 

consciência acontece quando concebemos o meio ambiente como algo que 

começa dentro de cada um de nós, ao alcançar tudo o que nos acerca e nas 

relações que estabelecemos com o universo. Em outras palavras, faz-se urgente, 

todos percebermos a ordem de grandeza em que se situa hoje a questão 

ambiental e nos darmos conta como isto nos alcança, tão profundamente e de 

forma visceral.  

Como pensa (Trigueiro 2003 p. 13), trata-se de um assunto tão rico e vasto 

que suas ramificações atingem de forma transversal todas as áreas do 

Conhecimento. Ou mais, embora Meio Ambiente seja uma expressão bastante 

conhecida, a mesma, não é define com clareza no bojo de sua complexidade, 

Entendemos que este é um assunto atual, que vem conquistando cada vez mais, 

espaço e importância, quer de governos e da sociedade, como também vem 

sendo discutido, de forma relevante pelos meios de comunicação social. 

Nessa intenção, entendemos ser fundamental uma mudança de 

paradigmas na maneira de viver dos seres humanos, tendo em vista que, o 

paradigma vigente baseia-se no consumo indiscriminado de produtos e modos de 

produzir que agridem o meio ambiente, esgota os recursos naturais e determinam 

desequilíbrios sociais acentuados. Não se deixa de lembrar que as formas 

inadequadas de uso dos recursos naturais causam impactos ambientais e por 

conseqüência, graves problemas ao Planeta. É necessário, sobretudo, um ato de 

auto e de co-responsabilidade de todos nós para enfrentar e superar os limites e 

desafios desta realidade. De outro modo, ser participantes do mundo atual, 

pesquisar e utilizar tecnologias que possam ser destinadas para o benefício de 

todos e todas (TRIGUEIRO, 2003, p 14s). 
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Estudos revelados por Jacobi (2004) indicam que, nos últimos anos, 

diversas Organizações Não Governamentais – ONGs – têm concentrado parte 

significativa das suas atividades na coleta e sistematização de informações 

estratégicas sobre a função dos ecossistemas, a partir de levantamentos 

completos e detalhados sobre impactos do processo de devastação e 

desflorestamento. A sua capacidade de diagnosticar áreas de risco que vinculam 

aspectos ambientais aos sócio-espaciais possibilita uma influência crescente na 

formulação de políticas públicas sustentadas na adoção de cautelas ambientais.  

Continuando, a discussão da problemática ambiental, na perspectiva do 

desenvolvimento, tem provocado o surgimento e a tomada de consciência de 

vários movimentos sociais e ambientais e ONGs. O avanço recente da 

consciência ecológica diante de análises de desastres ambientais conduziu a uma 

articulação de grupos e movimentos que passam a questionar o uso insustentável 

dos recursos naturais não renováveis (CARVALHO, 2001). 

Diante disto, pode-se dizer que a situação planetária e os acontecimentos 

mundiais se refletem sempre mais no âmbito local ao influenciar os hábitos, 

comportamentos e até o futuro. Por outro lado, amplos setores da sociedade 

estão buscando e criando alternativas para um modo de viver mais equilibrado, 

baseado no respeito a todos os seres e formas de vida. É fundamental, 

principalmente nesta discussão, o compromisso de deixar para as futuras 

gerações um habitat, limpo, saudável e propício a uma vida saudável e feliz 

(BOFF, 2000). 

Nesse contexto, o ambientalismo do século XX assumiu uma complexa 

agenda, com o desafio de ter uma participação cada vez mais ativa na 

governabilidade dos problemas socio-ambientais e na busca de respostas 

articuladas e sustentadas em arranjos institucionais inovadores, que possibilitem 

uma “ambientalização dos processos sociais”, dando sentido à formulação e 

implementação de Agendas 21, em âmbitos nacional e local (JACOBI, 2004). 

De acordo com Camargo (2003), a incorporação da questão ambiental é 

absolvida como construção de uma proposta de desenvolvimento sustentável, 

que possa estabelecer novas relações de equilíbrio entre as dimensões 

econômica, sócio-cultural, ambiental e política. Por outro lado, deve-se entender 

que a proposta de um projeto alternativo para a sociedade surge da crítica a um 
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modelo de desenvolvimento que produz riqueza, gera miséria e provoca a 

depredação do meio ambiente. Segundo a mesma autora, o antigo conceito de 

preservação ambiental, baseado na intocabilidade dos recursos naturais, há 

algum tempo, foi superado e substituído por outro, o qual condiciona a 

preservação a um novo modelo de desenvolvimento à civilização, fundamentado 

no uso racional dos recursos naturais, para que estes possam continuar 

disponíveis às gerações que ainda virão.  

Para tanto, todos devem empenhar-se, a partir de novas atitudes, a busca 

por um modelo de desenvolvimento que não esgota, mas conserva e realimenta 

toda fonte de recursos naturais; que não inviabiliza a sociedade, mas promove a 

repartição justa das riquezas e dos benefícios alcançados; que não é movido 

apenas por interesses imediatistas, mas sim, baseia-se no planejamento ao levar 

em conta a realidade com sua trajetória, e, por estas razões, é capaz de manter-

se no espaço e no tempo. Esta é a nova visão que gerou o termo 

desenvolvimento sustentável (CAMARGO 1, 2003). Conforme posto, esse novo 

conceito foi consolidado como diretriz para a mudança de rumos no 

desenvolvimento global, definido pelos 170 países presentes à Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro, em 1992, considerada o maior e mais representativo evento diplomático 

político dos últimos tempos. 

O desenvolvimento sustentável é compreendido como uma aspiração que 

tem guiado os mais diferentes países na atualidade. O Brasil tem se integrado a 

esse esforço mundial, tendo elaborado, sob os auspícios do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, a Agenda de Desenvolvimento 

Humano e Sustentável para o Brasil do Século XXI, além de outras iniciativas que 

foram produzidas como desdobramentos da Conferência Rio ECO 92. O 

documento elaborado nesta Conferência aponta cinco problemas relativos às 

desigualdades e que conduzem à exclusão social, a saber: a) Desigualdades no 

acesso às condições elementares de vida; desigualdades no acesso aos meios 

de aprendizagem e ao conhecimento básico; b) desigualdades de acesso ao 

mundo do trabalho; desigualdades associadas às discriminações sócio-culturais; 

c) desigualdades associadas à fragmentação e compressão da esfera pública – 

fragmentação cujas raízes devem-se à cultura política baseadas no clientelismo e 
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no corporativismo setorial, segundo o Documento da Agenda 2113. Noutra 

dimensão Boff (2000), enriquece esta discussão ao dizer que, desenvolvimento14 

é um processo sócio-cultural-econômico-político abrangente, na perspectiva de 

bem-estar, pessoal e coletivo. Deve visar a uma participação ativa, livre, 

significativa e com justa distribuição dos benefícios resultantes do mesmo. O 

autor enfatiza, nessa intenção, as dimensões da integralidade, a psicológica e 

espiritual do ser humano. Em termos mais simples, visa à melhoria de qualidade 

de vida humana, na relação dos valores universais como vida saudável e longa, 

Supõe ainda, a participação política, a democracia social e participativa – e 

não apenas representativa – a garantia de direitos humanos, a proteção contra 

violência e condições de expressão simbólica e espiritual. Contudo, o alcance 

desses valores só é possível  na convivência entre as diferenças, cordialidade nas 

relações sociais e compaixão com todos os que sofrem e não estão incluídos no 

acesso justo aos bens da terra. 

Falando de sustentabilidade, o mesmo autor afirma que não existe 

desenvolvimento em si, mas sim, uma sociedade que opta pelo desenvolvimento 

que quer e que precisa. Falar de sociedade sustentável15 é uma pré-condição 

indispensável para um alcançar o desenvolvimento verdadeiramente integral. 

Logo, a sustentabilidade que discutimos, diz respeito ao assumir e praticar novos 

hábitos, além de projetar um modelo de desenvolvimento sustentável local, na 

perspectiva da justiça social, do cuidado com a Natureza e tudo o que a integra 

(BOFF, 2000 p.138). 

No próximo ponto fazemos um breve relato acerca dos principais eventos 

que demarcaram a entrada da discussão da Educação Ambiental em âmbitos: 

internacional e nacional. 

 

                                                 
13 Compreende o Documento Final constituído como Plano de Desenvolvimento Local da Agenda 
21 de Maxaranguape – RN, 2008. 
14 Boff (2000) resgata o conceito de desenvolvimento a partir da declaração sobre o Direito dos 
Povos ao Desenvolvimento (Comissão dos |Direitos Humanos da ONU, 1993). 
15 Sustentável é a sociedade ou planeta que produz o suficiente para si e para os seres dos 
ecossistemas onde ela se situa: que toma da natureza somente o que ela pode repor: mostra um 
sentido de solidariedade geracional, ao preservar para as sociedades futuras os recursos naturais 
de que elas precisarão (BOFF, 2000). 
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Os Caminhos da Educação Ambiental 

 

Buscamos resgatar os grandes eventos sobre a questão ambiental que 

contribuíram para o avanço da consciência ambiental e que demarcam 

fundamentalmente, as ações de EA em âmbito internacional, nacional e local. 

Entre, as reuniões e encontros regionais (1975 – 1977), na América Latina, 

Emirados Árabes, África e Europa, em países que subsidiaram as Pós-

Conferências. As Conferências de Estocolmo (1972) e Belgrado (1975) foram à 

culminância da fase de construção de propostas e recomendações para 

elaboração de programas de EA de onde se originaram as definições dos 

princípios e orientações para o Programa Internacional de Educação Ambiental – 

PIEA (IEEP). 

A Conferência de Tbilisi (1977), na Geórgia (ex-União Soviética), realizada 

em parceria com a UNESCO e o Programa Ambiental da ONU (PNUMA) 

caracterizou-se como um dos mais importantes espaços de discussões política 

acerca das problemáticas ambientais planetária. Nela retomou-se a discussão e 

produziu-se um documento das duas Conferências com definições, objetivos, 

princípios e estratégias para programas de EA a se constituir na principal 

referência internacional (DIAS, 2003).  

A EA, sobre a ótica de Tbilisi, destaca como principais características as 

seguintes: a) Um processo dinâmico integrativo compreendendo a tomada de 

consciência, aquisição de novos valores e habilidades e o agir individual e 

coletivamente; b) a construção de uma nova visão das relações de ser humano 

com o seu meio,tendo novas posturas individuais e coletivas com respeito ao 

meio ambiente;  c) ser participativa e abrangente no envolver a família e a 

coletividade; d) globalizadora – ação com visão ampla de alcance local, regional e 

global; d)permanente, numa ação crescente e continuada (DIAS, 2003). 

Outra grande Conferência em 1987, realizada em Moscou, destacou-se 

sobre Educação e Formação Ambiental, ao avaliar os 10 anos de Tbilisi. A 

mesma reuniu 94 países e centenas de especialistas para discutirem os 

progressos e as dificuldades encontradas na área de Educação Ambiental e 

propuseram a “Estratégia Internacional de Ação, Matéria de Educação e 

Formação Ambiental para o Decênio-90”. Compreende-se, portanto, que a EA 
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teve suas grandes linhas de orientações em Tbilisi e, a partir daí, puderam ser 

traçadas as prioridades nacionais, regionais e locais. 

No Brasil, a promulgação da Constituição Federal (1988), destina um 

capítulo específico sobre o Meio Ambiente, que entre outros avanços, torna a EA 

obrigatória em todos os níveis de ensino, mas não trata como uma disciplina. Em 

1989, todos Estados refizeram suas leis, e muitas constituições estaduais e 

municipais incluíram o meio ambiente referenciado à educação ambiental. 

Todavia, mesmo diante desses avanços, algumas indagações podem ser feitas: 

Quais os entraves e limites para concretizar a proposta de EA? Como disciplina 

nos Parâmetros Curriculares, a EA, além de ser interdisciplinar, multidisciplinar e 

integrada, poderia promover maior grau de obrigação e de formação dos 

educadores/as e educandos/os?  Entendemos ser este um ponto complexo que 

precisamos discutir e aprofundar melhor enquanto política pública da educação. 

Em continuação, ressalta-se em 1992, vinte anos depois da reunião 

pioneira de Estocolmo, outro marco referencial na evolução da EA, a Conferência 

ECO - 92, sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada pela ONU, no Rio 

de Janeiro, que veio representar o entrelaçamento entre os “novos movimentos 

sociais” e os ambientalistas. 

Em Nova Iorque foram criados o Fórum Internacional de ONGs e os 

Movimentos Sociais, reunindo 1.400 pessoas por evento, aumentando assim, o 

grau de consciência sobre o modelo de desenvolvimento adotado mundialmente e 

também, sobre as limitações que o mesmo apresenta. Finalmente, a interligação 

entre desenvolvimento socioeconômico e as transformações do meio ambiente 

entraram no discurso oficial da maioria dos países do mundo. A percepção da 

relação entre problemas do meio ambiente e o processo de desenvolvimento se 

legitima através do surgimento do conceito de “Desenvolvimento Sustentável”.  

Vale ressaltar, nesse período de discussão sobre a problemática ambiental 

o surgimento dos fundamentos da Agenda 21, pautados no processo de 

desenvolvimento de políticas para o alcance da sustentabilidade. Contudo, sua 

implementação depende, diretamente, da construção de parcerias e de 

metodologias participativas que produzam um plano de ação para o alcance de 

um cenário futuro desejável, para a comunidade local e que leve em consideração 
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a análise das vulnerabilidades e potencialidades de suas bases: econômica, 

social, cultural e ambiental. 

Prosseguindo, no Brasil, o período preparatório a grande Conferência 

Mundial, gerou oito encontros e promoveu a criação do Fórum Brasileiro. 

Também, os governos estaduais e municipais divulgaram e criaram novos 

programas de EA. Nela, discutiu-se amplamente a elaboração um documento 

com o objetivo de executar uma agenda ambiental para atender as demandas de 

diversos países. Foram reunidas delegações de 1.768 países tendo se constituído 

num momento especial para a evolução da EA. 

Em 1997, no Brasil se realizou a I Conferência Nacional, promovida pelo 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, sendo necessário criar comissões para o 

processo organizativo preparativo entre MMA, MEC, IBAMA, UNB, UNESCO/ 

PNUMA. Contou com a co-participação do IV Fórum de Educação Ambiental/ 

Rede Brasileira de Educação Ambiental. Em preparação a esta Conferência, 

foram realizadas 21 (vinte e uma) reuniões para consolidar uma proposta com 

temas, objetivos e formular o processo de Construção coletiva da I CNEA. 

Estiveram presentes como observadores internacionais, países que até então 

estavam envolvidos com a questão da EA, a exemplo do Caribe, do México, além 

de outros da América Latina e Europa que trouxeram também as suas 

contribuições. A Construção do seu documento final fundamentou-se nas 

recomendações da Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977), nos 

compromissos da Agenda 21 firmados na Conferência ECO – 92 e no Programa 

Nacional de Educação Ambiental. Este documento apresenta os desafios para 

sua implementação, reflete a extensão do País, a complexidade dos problemas 

ambientais brasileiros, como, de temas estratégicos e transversais, relativos à 

produção e ao consumo sustentável, as relações globais, à inclusão social e a 

indicadores de sustentabilidade.  

Os textos do referido documento visam promover debates em torno de 

como cuidar do Brasil e trazem orientações, para que o SISNAMA viabilize o 

controle social, a gestão ambiental compartilhada e a inclusão da variável 

ambiental no conjunto das políticas públicas. Dentre as várias recomendações, 

destaca-se a EA como prioridade à definição de políticas públicas e privadas, 
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como meio de alocar recursos de toda ordem para aquisição de instrumentos de 

gestão ambiental. 

No Brasil, o aprofundamento das reflexões e a construção de novas 

orientações para a EA possibilitaram a formulação de um marco de referências 

teórico-prática desta educação com respeito à pluralidade e à diversidade cultural 

do País.  

Nesse cenário de atores sociais mobilizados ao pensamento ambiental e 

comprometidos com um planeta à vida saudável, nasce a construção de teias 

educativas coletivas, numa espécie de discussão e de mutirão, no qual se dá 

coletivamente, a construção social solidária de conhecimento. Logo, a formulação 

da proposta de construir Agenda 21, está infusa nesta visão, ou seja, enquanto 

prática enfatiza a temática da educação ambiental chamando a atenção para as 

problemáticas socio-ambientais, concernentes aos aspectos da depredação da 

natureza, salvaguardando a justiça social, da ética e do respeito mútuo. Como 

fundamentos estratégicos para sua efetivação destacam-se, a mobilização, a 

participação direta da sociedade e do poder público, de forma que, ambos, co-

responsavelmente, busquem a solução dos problemas e, por conseguinte, 

possam construir uma sociedade e uma vida sustentável. 

 

Introduzindo o Tema – Agenda 21 

 

Conforme posto no seu documento, a Agenda 21 foi concebida como um 

plano de ação para ser adotado de forma global, nacional e local, por 

organizações do sistema das Nações Unidas, pelos governos e pela sociedade 

civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente.  

Formulada na Conferência RIO – 92, a Agenda 21 Global se constitui num 

instrumento de transformação cultural, de mudança de mentalidades e de 

comportamentos, em direção a uma sociedade com padrões sustentáveis de 

produção e consumo. Foi nesse evento, que a comunidade internacional discutiu 

e aprovou as recomendações propostas e assumiu compromissos com a 

mudança da matriz de desenvolvimento no século XXI. Construída de forma 

consensuada com a contribuição de governos e instituições da sociedade civil de 

179 países, a elaboração desta proposta compreendeu um processo que durou 
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dois anos e culminou com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992.  Foi apontada como o 

mais importante compromisso sócio-ambiental em prol da sustentabilidade do 

Planeta.  

Configura-se, portanto, como a mais abrangente tentativa já realizada, na 

busca de orientar um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, cujo 

alicerce é a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Com mais 

de 2,5 mil recomendações práticas, estabelece o desafio do milênio como um 

instrumento de planejamento estratégico.  

Enfatiza como principal contribuição o estabelecimento da ruptura 

conceitual entre os dois padrões de desenvolvimento, a saber: a) – O direito ao 

desenvolvimento, sobretudo, para os países em patamares insatisfatórios de 

renda e riqueza; b) – o direito à vida ambientalmente saudável, para esta e para 

as futuras gerações.   

Nessa intenção, podemos refletir que a partir dos estudos revelados, a 

construção de alternativas a caminho do Desenvolvimento Sustentado, Integrado 

e Humano exige atingir as seguintes metas: a) Mudanças em relação a uma nova 

consciência sócio-ambiental, quanto ao manejo sustentável dos recursos naturais 

e hídricos e aproveitamento das potencialidades locais; b) afirmação de políticas 

públicas globais inovadoras, que favoreça criar oportunidades incluindo os 

aspectos; sócio-econômico e cultural; c) ressalvar a importância da capacitação 

dos sujeitos sociais e suas bases de organizações associativas; d) garantia de 

investimentos destinados à geração de emprego e renda, à base produtiva e à 

economia-solidária, com vistas a, garantir a melhoria da qualidade de vida, e bem-

estar sócio-ambiental das comunidades. 

Continuando, não se pode deixar de apontar que muitos dos problemas e 

das soluções listados na Agenda 21, têm raízes em atividades locais. A gestão do 

meio ambiente de cada município depende, muitas vezes, das opções 

econômicas, tecnológicas, sociais e políticas de cada contexto. Por sua vez, as 

autoridades locais e os seus planos de governo constituem-se como um fator-

chave para promover a construção do Desenvolvimento Local. Vale lembrar, que 

a construção de Agenda 21 Local aponta como principal propósito constituído em 

sua plataforma, gerar um plano de desenvolvimento local. Nele, a sociedade 
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discute e aponta as políticas públicas de seu interesse. É, portanto, uma 

importante ferramenta estratégica enquanto política pública que o poder público 

tem nas mãos para governar, mas, esta não é a única alternativa de procedimento 

disponível. Alem disso, devem ser consideradas as peculiaridades locais, sendo a 

participação comunitária o principal fundamento para a construção de uma 

Agenda 21 Local. Assim, os instrumentos institucionais os diversos arranjos 

concertados entre as autoridades e demais segmentos da sociedade podem vir a 

resultar numa variedade de alternativas metodológicas, desde que seja garantido 

o caráter participativo. 

 Quanto à metodologia, esta se baliza em um processo de articulação e 

parceria entre governo e sociedade civil, de modo a buscar detectar a 

problemática sócio-ambiental, definir os novos instrumentos de coordenação e 

acompanhamento de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. 

Deste modo, a afirmação da Agenda 21, além de enfocar situações voltadas à 

preservação e conservação da natureza, considera também, questões 

estratégicas ligadas a: 

 

•  Geração de emprego e de renda; 

•  diminuição das disparidades regionais e interpessoais de renda; 

•  mudanças nos padrões de produção e consumo; 

•  adoção de novos modelos e instrumentos de gestão;  

•  expressar um planejamento estratégico e participativo que oriente as 

prioridades a serem consensuadas e executadas entre parcerias, governo e 

sociedade civil  (Agenda 21 Brasileira16, 2000).  

 

Contudo, é preciso que a política torne-se um elemento estruturador do 

processo, com arranjos políticos institucionais efetivos e que possibilitem o 

alcance dos resultados indicados na construção da Agenda 21, entendendo que 

sua formulação implica no esforço da sociedade, quanto a identificar e definir 

prioridades relativas ao Plano de desenvolvimento. Logo, mais do que um 

documento, a Agenda 21 é um processo de planejamento participativo que 

                                                 
16 (MMA/PNUD Brasília Agenda 21 Brasileira - Bases para discussão. Washington Novaes 
(Coord.) Otto Ribas e Pedro da Costa Novaes. Brasília MMA/PNUD, 2000, p.196). 
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analisa a situação atual de um país, estado, município ou região e planeja o futuro 

com fim sustentável. Dessa forma, planejar requer o envolvimento de todos os 

sujeitos sociais e governo, no processo de discussão de problemas, formação de 

parcerias e compromissos que visem soluções a curto, médio e longo prazo. 

Prosseguindo, compreende-se que a proposta da Agenda 21 formulada a 

partir do enfoque da complexidade, deve considerar as restrições estruturais da 

organização do sistema sócio-ambiental, primar por uma visão ética solidária, que 

passe por escolhas políticas e pelas condições complexas da realidade vendo 

seus conflitos e tensões internas. Nesta intenção, a EA é considerada como uma 

importante estratégia para se trabalhar a proposta do desenvolvimento local 

sustentável. Por conseguinte, ambos constituem-se no binômio central (EA e 

Desenvolvimento sustentável).  

Sobre a idéia de Desenvolvimento Local tratada na Agenda 21 significa 

trabalhar, de forma técnica e política, o destino do território e considerá-lo como 

espaço vivo, permeado por uma abordagem integrada e de simbiose das 

dimensões da Agenda 21, a saber: sócio-cultural, espacial, econômico, ambiental, 

político-institucional e informação e conhecimento, podendo ser acrescentadas 

outras de particularidades da realidade.  

Ampliando a discussão deste tema, Buarque (2002), concebe o conceito 

desenvolvimento como, um processo endógeno de mudanças que busca o 

crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população, em 

pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos. Compreende ser ainda, 

o resultado de múltiplas ações de interface complementar, capazes de superar a 

dependência da inércia do subdesenvolvimento, o atraso em localidades 

periféricas, como o de promover mudança social de território. 

Para o mesmo autor, a concepção desse conceito na formulação da 

Agenda 21, implica ser um modelo de desenvolvimento – consistente e 

sustentável, constituindo-se como mecanismo estratégico nos seguintes 

aspectos: Mobilizar e explorar as potencialidades locais; contribuir para elevar as 

oportunidades sociais, a viabilidade e competitividade da economia local. E, por 

último, manter a base de suas potencialidades ao assegurar a conservação dos 

recursos naturais locais, sobretudo, dos recursos hídricos.  
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A questão do desenvolvimento sustentável está na idéia fundante de 

construção da Agenda 21 Local, contida no grande documento formulado pela 

Conferência do Rio “ECO – 92”. Nele, estão formuladas as recomendações das 

Agendas 21 Global, Nacional e Local.  Neste entendimento, a Agenda 21 tem 

como proposição a construção do Plano de Desenvolvimento Local, que deve ser 

elaborado a partir de um diagnóstico, com base nas seis dimensões da Agenda 

21 Brasileira, supracitadas devendo, no entanto, ser consideradas as 

particularidades locais. Outras dimensões e aspectos de interesse da coletividade 

podem ser configurados neste documento, enquanto recomendações e propostas 

formuladas na Plataforma da Agenda 21 Municipal e a qual, compõe o documento 

final - PDL. Tal documento deve evidenciar políticas públicas efetivas e projetos, 

apontados nos estudos do diagnóstico da Agenda 21 tendo ênfase, 

principalmente, na questão sócio-ambiental.  

Frente ao descrito indagamos, considerando que existe um processo 

histórico cultural marcado por práticas tradicionais e de dominação em relação à 

natureza: Como garantir processos de mobilização e de sensibilização da 

sociedade civil e de envolvimento dos poderes públicos, das diversas esferas 

(federal, estadual e municipal) na afirmação e comprometimento com as 

recomendações propostas pela AGENDA 21? Como despertar as populações 

rurais e urbanas para uma nova consciência, que seja traduzida com mudanças 

de práticas para explorar as suas capacidades e potencialidades próprias? Estas 

são questões complexas e desafiadoras que exigem, alem da necessidade e de 

poder criar raízes efetivas na matriz sócio-econômica e cultural das comunidades,  

alavancar também, processos organizativos participativos, com o fim de fortalecer 

a proposição e concretização de políticas públicas efetivas. Requer, para isso, a 

crescente capacidade dos diversos atores e sujeitos sociais participarem em 

fóruns e redes, de modo a exercitar a governança sendo imprescindível para isto, 

forjar o exercício da democratização e a descentralização de poder.  

Vê-se, de igual importância, ampliar espaços de atuação em redes, 

consórcios institucionais, parcerias estratégicas, entre outras engenharias 

institucionais que possa aumentar seu reconhecimento na sociedade estimulando 

o engajamento de novos sujeitos e atores políticos. 
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Podemos conceber como um dos grandes desafios para responder a toda 

esta perspectiva político-pedagógica na construção de Agendas 21 Locais, a 

capacidade de ampliar e consolidar a democracia direta e não só representativa, 

sendo fundamental para isto, criar instituições e mecanismos crescentes de 

participação da sociedade nos processos decisórios. 

De acordo com Carvalho (2004), o motivo central dos conflitos relativos à 

gestão e à apropriação dos bens ambientais é a tensão entre o caráter público 

desses bens (garantidos pela constituição com bens indispensáveis a vida 

humana) e sua disputa por interesses privados. Neste contexto, os grupos com 

maior força econômica e política terminam sobrepondo os seus interesses 

corporativos aos interesses coletivos, na distribuição dos bens ambientais. 

Retomando, a questão da participação da sociedade civil, com vistas à 

gestão das políticas públicas, a exercer mecanismos de controle social e de 

monitoramento, esta se inscreve no debate contemporâneo, como um 

componente fundamental na democratização das relações entre Estado e 

sociedade civil. Portanto, estabelece uma forma nova de gerir público e foca como 

pressuposto importante, a participação expressiva da sociedade civil organizada.  

Podemos, aqui, refletir a participação enquanto processo de democracia 

participativa, na qual, os sujeitos sociais, cidadãs e cidadãos, adquirem a 

capacidade de atuar, de intervir na definição de políticas públicas efetivas, de 

forma que, possam garantir a igualdade de direitos no acesso aos bens coletivos 

e no bem-estar comum.  

Em relação à participação popular em processos decisórios, na Agenda 21 

Local, insere-se como um novo modelo de gestão pública, que aponta 

experiências no campo democrático por parte do poder público. Esta é uma 

realidade já presente em alguns municípios que garantiram no seu pleito, políticos 

comprometidos com uma gestão pública descentralizada. Como importância 

fundamental, isto pode ser conferido nos processos decisórios, em que a 

sociedade civil, através de suas instâncias organizativas qualificadas, no campo 

da participação e atuação cidadã, tem a oportunidade de exercer o legítimo direito 

político, desde a discussão de seus problemas, a proposição de idéias,  

alternativas e soluções. De outro jeito, poder exigir, monitorar e acessar  políticas, 

segundo interesses da coletividade, pelo viés dos mecanismos de controle social. 
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Ampliando esta intenção, fazer exercício de governança, com base na autonomia, 

na justiça social ao perspectivar a emancipação de cidadãos e cidadãs.  

Não se pode deixar de refletir que dentre as iniciativas municipais, no Rio 

Grande do Norte, os processos participativos, via Agendas 21, ainda parecem 

estar visivelmente lentos. Esta afirmação se confirma ao se verificar que dos 167 

municípios atuais no RN, cerca, de quatro (4), pouco menos de 4%, têm estas 

experiências e incorporam em suas práticas de gestão, a participação popular no  

tocante à processos de construção de Agendas 21 Locais. Dentre estas podem 

ser citadas, as dos municípios de Natal, Parnamirim, Grossos, Assu e 

Maxaranguape.  

Mesmo não sendo nossa prioridade neste momento investigar tais 

experiências, estas permitem algumas indagações: Até que ponto foi garantido, 

significativamente, o processo de participação da sociedade? Quais as 

dificuldades centrais em processos participativos de Agenda 21 Local? Estes são 

aspectos, diga-se, associados a uma cultura de dominação e de acomodação, 

disseminadas por um processo histórico de cultura patriarcal. Em outras palavras, 

corresponde a ausência ou a uma frágil participação que dificulta romper padrões 

sócio-históricos enraizados no seio das comunidades, ou de sociedades. São 

fatores que podem dificultar o nível de crescimento da organização social, coletiva 

e política de uma comunidade, de um povo. Concomitante a isso, segundo 

informações relatadas em atividades promovidas pelo MMA/FNMA, ainda são 

poucas às prefeituras que realizaram processos de Agendas 21 e assumiram o 

compromisso coletivo político efetivo, o que exige do poder público, nestes casos, 

a primazia da co-responsabilidade e, fundamentalmente, a parceria solidária à 

construção de Agenda 21. 

Ainda, em relação às respostas às questões levantadas, alguns limites 

podem ser refletidos, como: A falta do próprio interesse da comunidade local – 

dos diferentes sujeitos e atores sociais; a falta e/ou o difícil acesso à informação 

e, conseqüentemente, a falta de uma consciência guiada por um novo olhar, com 

vista à atuação desses em sua realidade; os/as trabalhadores/as do campo estão 

mais preocupados em resolver a questão imediata que é a da sobrevivência. 

Sobre este prisma, cabe lembrar que em países como o Brasil, se constata 

dificuldades quanto à satisfação das necessidades básicas para uma grande 
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parcela de trabalhadores/as, fruto das desigualdades sociais e da má distribuição 

de bens e riquezas.  

Prosseguindo, entendemos, portanto, que a problemática ambiental é bem 

mais profunda e complexa e requer dos governos em âmbitos: federal, estadual e 

municipal, o comprometimento com a efetivação políticas públicas integradas que 

possibilite o crescimento, a melhor qualidade de vida. Por sua vez, é necessário a 

formação e a conscientização de sujeitos sociais individuais e coletivos, quanto a 

serem cidadãos e cidadãs de fato, exercendo direitos e deveres. 

Ao pautar a discussão na construção de Agenda 21 de Maxaranguape 

tendo um caráter de participação social popular deve-se reconhecer, no plano, 

essencialmente político, ter sido este um avanço considerável, no que se refere 

ao exercício de governança de democracia e concomitantemente, de cidadania 

entre sociedade civil organizada e poder público. Por outro lado, não se ignora 

aqueles obstáculos impregnados por uma cultura de dominação, alienação, que 

tornou, por vezes, o processo de participação frágil.  

Enriquecendo esta discussão  Buarque afirma que, 

 

... a democracia participativa é o processo de tomada 
de decisões com o envolvimento dos sujeitos e atores 
sociais diretamente interessados e comprometidos da 
sociedade organizada, com seus múltiplos interesses 
e visões de mundo (BUARQUE, 2002, p. 89). 

  
 Nesse pensar, a construção da Agenda 21 Local pressupõe a tomada de 

consciência por parte de governo, empresas e de todos os indivíduos, (sujeitos 

sociais), acerca de papéis a desempenhar na comunidade com relação aos 

aspectos: ambiental, econômico, social e político. De outro jeito, representa a 

integração de toda a sociedade, entendendo que esta forma de ação em que a 

sociedade compartilha com o governo as responsabilidades pelas decisões 

tomadas, deve permitir uma maior agregação em torno do projeto de 

desenvolvimento, de modo à aumentar as chances de sua concretização. Outro 

aspecto inerente à perspectiva de construção de Agenda 21 Local é que a 

comunidade, ao conhecer suas deficiências e identificar soluções, tem a 
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oportunidade de mobilizar-se, organizar-se propor alternativas e reivindicar do 

poder público à concretização do Plano de Desenvolvimento Local. 

Para atingir tal objetivo a proposta pedagógica de Agenda 21 deve ser 

formatada por um processo amplamente participativo, de modo que possibilite a 

construção de diálogos, de propostas e consensos, a desenhar o cenário de 

futuro. Ainda, no plano da articulação, deve resguardar a importância da atuação 

em redes, consórcios institucionais, parcerias estratégicas, dentre outras 

engenharias institucionais que ampliem seu reconhecimento na sociedade e 

estimulem o engajamento de novos sujeitos e atores sociais. E, finalmente, propor 

assinaturas de compromissos coletivos consubstanciais entre os diversos sujeitos 

atores sociais, poder público e parcerias. Mas, estas intenções políticas induzem 

a desafios de como poder garantir a crescente e, permanentemente, participação 

da sociedade e do poder público, visto que existem resquícios de uma cultura 

política dominante e clientelista que dificulta o exercício da cidadania, tornando-a 

frágil.  

Na busca de superar esses problemas/limites, há que serem forjadas 

novas estratégias e ferramentas políticas, na perspectiva de atender os propósitos 

de construção de Agendas 21. Representa, pois, o desafio e a possibilidade de 

tecer novos valores e práticas que esteja imbricado ao exercício da cidadania, os 

quais, compreendem a participação social solidária, autônoma e em que, a 

inclusão e a justiça sócio-ambiental devem ser metas fins, como compromisso 

ético das gerações atuais para com as do futuro. 

Cabe ainda ressaltar que todas as ações propostas à construção de 

Agenda 21 devem perpassar a idéia central de justiça social. Na intenção da 

aprendizagem, estas supõem o aprender e apreender ,a educação como mote “do 

fazer governança autônoma”. Este é um caminho, uma possibilidade, se for 

perseguida, pelo sonho e pelo desejo constante, “do fazer construção social 

coletiva”, do exercício de cidadania, de modo que, abarque todos os sentidos e 

dimensões da vida, nos seus aspectos: sócio-afetivo-emocional-intelectual e 

político. Como pensa BOFF (2000), que o respeito, a dignidade e a co-

responsabilidade sejam eixos condutores para orientar, melhorar e resguardar o 

patrimônio natural e o bem-estar das presentes e próximas gerações. 
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Remetendo à discussão específica, a construção da Agenda 21 

Maxaranguape – RN, esteve embutida nos princípios da Agenda 21 Brasileira, 

cenário de grandes discussões, de encontros e caminhos. Mas, é importante 

ressaltar que os princípios político-pedagógicos, infusos a concepção da 

educação popular e numa metodologia dialética e multidisciplinar se ampliaram, 

no sentido de contemplar as especificidades locais, com suas complexidades. 

Soma-se também, todo o arcabouço de experiências em processo sociais 

organizativos e de lutas, já construídos, conforme pode ser observado no decorrer 

deste trabalho, apontado no item 3 (que trata do registro e análise dessa prática 

educativa).  Buscamos no próximo assunto, discorrer sobre a experiência/prática 

da Agenda 21 de Maxaranguape – RN, suas atividades e base metodológica que 

tem como suporte, o Projeto de Construção da Agenda 21 Local (Convênio 

MMMA-FNMA – 2005 – 2007).  

 

Introduzindo uma nova compreensão sobre Educação: ambiental/ popular 

 

    A causa da educação universal merece um apoio 
incondicional, pois nenhuma nação pode atingir o 
sucesso, a menos que a educação seja dada a todos 
os seus cidadãos e cidadãs. Tal educação deve 
promover a conscientização tanto a unicidade da 
humanidade, quanto da integração existente entre o 
ser humano e a natureza (BOFF 2000). 

   

Buscamos neste trajeto promover uma breve reflexão acerca da EA, entrelaçada 

em encontros e caminhos que se complementam, nos seus princípios político-

pedagógicos, como também, nos teórico-metodológicos da Educação Popular.  

Já ressaltamos anteriormente, os aspectos relevantes da Educação 

Freireana, no embasamento desta prática que compreende: uma visão de mundo 

e de sociedade em sua totalidade; é problematizadora, pela qual se desencadeia 

o processo das relações dialógicas entre os sujeitos; possibilita desvelar a 

realidade na perspectiva da transformação social, como uma educação 

emancipatória para liberdade (FREIRE, 2005). 



 51

 Segundo Loureiro (2004), o pressuposto básico da educação 

emancipatória, consiste na formação de sujeitos da ação educativa feita 

prioritariamente para estes se organizarem e intervirem em processos decisivos 

nos espaços de participação existentes. Essa mesma educação enfatiza ainda, a 

necessidade de uma ação educativa plena, integral e articulada a outras esferas 

da vida social, visando consolidar iniciativas capazes de mudar o modelo 

contemporâneo de sociedade. Em outras palavras, o desafio de transformar a 

relação humano-natureza das relações sociais, entendendo que as dinâmicas 

entre  esfera social e natural estão articuladas na mesma conjuntura (LOUREIRO, 

2004, p.12). 

A educação do campo popular, segundo o que tematiza Lima (1999), se 

constituiu na sua trajetória histórica, em um importante aporte político-pedagógico 

a processos educativos já desenvolvidos e experienciados, quer sejam por 

organizações e movimentos sociais, pastorais, redes e fóruns populares. A EP é, 

portanto, compreendida por esses atores como sendo uma proposta de 

construção de projeto alternativo de sociedade, a qual parte da realidade e da 

vida integral dos sujeitos sociais, na perspectiva da transformação social, tendo 

como principais dimensões – a democracia direta, a justiça e a igualdade social.  

Segundo este mesmo autor, quando falamos Educação Popular estamos 

nos referindo a um campo de práticas sócio-educativas, que desde a década de 

60, têm se constituído em alternativas para o pensar e o fazer educação. Ou seja, 

nos mais diversos contextos, em que sujeitos do povo brasileiro lutam por superar 

a secular exclusão que os deixou à margem de um conjunto de direitos, inclusive 

do chamado “saber-escolar”.  

O papel que a EP18 vem cumprindo ao longo da história recente, se 

expressa em diferentes formatos ligados a contextos e/ou a realidade especifica 

dos sujeitos sociais. Nesta abordagem podem ser destacados os seguintes 

aspectos: a) A alfabetização de jovens e adultos, quando da crença nas reformas 

                                                 
18 Informações de documentos constituídos em revistas e relatórios da - EQUIP Quilombo dos 
Palmares, uma entidade não governamental atuante no campo da Educação Popular e com larga 
experiência e que tem aprofundado esta temática Conta com uma equipe multidisplinar qualificada 
que teoriza e aprofunda sua prática, alem da colaboração de teóricos como: Lima, Corcione, Jara 
e dentre outros teóricos. Esta entidade é estabelecida em Recife – PE. 
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de base e o predomínio das idéias de participação política das massas através do 

voto; b) o trabalho de base e de acompanhamento às experiências através do 

contato sistemático; c) a emersão em contextos populares, no período da ditadura 

militar, a se ressaltar a grande contribuição para a retomada de movimentos 

sociais populares, através de formação na ação; d) a articulação dos grupos 

comunitários que favoreceu a organização popular no período da 

redemocratização; e) ação e elaboração específica de políticas de formação 

próprias para os movimentos sociais, com certo nível de institucionalização; f) a 

retomada da educação de jovens e adultos e as influências na educação formal. 

E, finalmente, a contribuição para pensar às políticas de participação popular em 

governos democráticos.  

Nesse cenário, vemos em toda a fase da elaboração desse pensamento, 

um tema central e recorrente quanto a: a centralidade do sujeito, a dialogicidade e 

a dimensão humana, são constituídas idéias chaves para este fazer Educação.. 

Compreende-se, portanto, que o tecido dialógico freireano permeia todas 

essas compreensões e produz uma tomada de consciência sobre as 

necessidades humanas atuais e possibilita encontrar caminhos mais criativos 

para humanidade.  Essa educação é compreendida, como aquela que se dá por 

processos de mobilização, organização e capacitação das classes populares – 

capacitação científica e técnica. Por vezes, esta se destaca em ações de 

parcerias entre, educadores/as, grupos coletivos, profissionais orgânicos, 

entidades populares e outros seguimentos sociais afins. Nestas ações podem 

estar infusas as questões: sociais, políticas, econômico-produtivas, ambientais e 

ou ecológicas e podem perpassar os aspectos: interdisciplinar, multidisciplinar e 

de transversalidade intencionalmente. Da mesma forma, seus conteúdos e 

programas são pensados e elaborados a partir da necessidade e da realidade, ou 

seja, do que o povo apresenta como proposta (FREIRE, 2005, p. 19 s). 

Destaca-se, pois, como concepção de Educação, aquela que nasce da 

militância do movimento popular, frente às criticas da origem da sociedade 

burguesa por volta dos anos 70 e 80. Esta nova concepção de ação e prática 

política, de acordo com o que pensa Albuquerque apud Hermanns, (2004, p. 39), 

abre lugar à produção e elaboração coletiva de conhecimentos, à crítica da vida 

individual e social das classes populares, constituindo espaços onde se 
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dessacralizam hierarquias e autoridades, onde se elaboram coletivamente 

projetos de transformação social, processos que levam esses seguimentos, 

excluídos da Agenda Pública a conquista de espaços possibilitando assim, a 

constituição de uma esfera pública. 

 Nesse pensar, a EP emerge de uma nova cultura participativa construída 

pelos movimentos sociais, que coloca novos temas na Agenda Pública, conquista 

novos direitos e o reconhecimento de novos sujeitos de direitos. Estes 

manifestam uma posição antagônica ao Estado pela postura de cooptação e ou 

de repressão, mediante a ação popular dos Movimentos via processos de diálogo 

e interlocução (ALBUQUERQUE apud HERMANNS, 2004, p. 20). 

Prosseguindo, estudos realizados pela  “EQUIPE Quilombo dos Palmares” 

que na atua com EP, revelam que no Brasil os anos 70 e 80 foram caracterizantes 

da presença forte dos movimentos19, comprometidos com projetos de ruptura, a 

lembrar a Constituinte, que remeteu à profundas mudanças econômicas, políticas 

e culturais e, concomitantemente, provocaram novas demandas sociais20. 

Constituiu-se, portanto, num período emergente dos movimentos que veio 

assumir essas demandas, mesmo diante do estado burocrático autoritário 

estabelecido pela ditadura militar que reprimia os canais de expressão e de 

negociação. Cabe ressaltar, que neste cenário, em meio aos conflitos, surgiram 

sujeitos com identidades e formas de organização diferentes (como sindicatos e o 

partido marxista). 

A década de 80 manifestada como a do processo de abertura política 

brasileira, emerge, segundo Costa (2000), os chamados “Novos Movimentos 

Sociais Populares” que trazem para a cena nacional a discussão de novas 

temáticas como: saúde, gênero, etnia, cultura  e dentre outras. 

Retomando, a EP apresenta-se como princípio basilar à educação 

freireana, compreendendo que todo ato educativo tem que ser pensado enquanto 

processo, está articulado por uma definição e estratégia de intervenção político-

pedagógica ao dar-lhe sentido, alcance ético e ideológico. Nesta educação, o 

indivíduo se torna sujeito político, quando é capaz de reaprender, desconstruir e 
                                                 
19 Eram estes: Movimento Sindical, Igreja Católica tendo destaques as CEB.s e a esquerda 
marxista (HERMANNS, 2004). 
20 Questões públicas emergidas, na ausência de espaços legítimos de negociação de conflitos, o 
cotidiano, a música, o local a moradia, o gênero, a raça, se constituíram como espaços e  públicas 
e lugares de ação política (Hermanns, 2004; p. 18). 
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reconstruir, de ser crítico e solidário, de exercitar as virtudes de cooperação 

enquanto cidadão e cidadã sendo capaz de coordenar as particularidades e 

diversidades, individuais e coletivas com respeito às diferenças (FREIRE, 2000). 

Trata-se de uma concepção de Educação que se relaciona com uma 

proposta educativa popular-dialética ao compreender uma visão de mundo e de 

sociedade em sua totalidade e ao desvelar a realidade na perspectiva da 

transformação social. Permite interpretar o contexto em condições de se analisar 

parcialmente, ou as partes. Ou seja, após ter provocado cisão, retorna com mais 

claridade à totalidade analisada reconhecendo a interação das partes. Logo, a 

Educação Popular diz respeito a um processo democrático em que, todas as 

pessoas tomam parte do processo decisório sobre aquilo que terá conseqüência 

na vida de toda coletividade. (FREIRE, 2006). 

Merece pois ressaltar que a experiência/prática educativa ambiental, na 

perspectiva da EP, ora investigada, aclara base nos valores da autonomia, da 

democracia participativa e da ética ao visar à transformação social tendo como 

protagonista as classes populares. Nesta intenção, a mesma mediou-se por 

princípios político-pedagógicos assim compreendidos: a) Resgate histórico dos 

sujeitos sociais e de respeito à vida; b) o construir e reconstruir coletivamente 

conhecimentos; o desenvolvimento de habilidades com espírito inventivo; c) a 

capacidade dialogar e de conviver solidariamente; d) realizar vivências e trocas de 

experiências com respeito à vida. Por fim, a possibilidade de forjar e formar 

sujeitos ontológicos críticos, capazes de expressar  necessidades e interesses 

suas e de seus grupos sociais (FREIRE, 2005).   

Compreendemos, portanto, que o processo de criar e recriar para construir 

coletivamente “no fazer de práticas educativas” possibilita com que os sujeitos 

sociais, individuais coletivos atuem e interajam sobre a realidade. No pensamento 

freireano, estes sujeitos, na reflexão e ação são capazes de organizarem 

estratégias  favorecedoras à formação e a transformação da vida, e da sociedade 

em sua totalidade libertária. Refere-se, portanto, a um tipo de educação, que 

infusa a concepção dialética caracteriza-se pela intenção de dar conta da 

totalidade concreta, compreendida como algo flexível que se acomoda ao 

dinamismo da realidade. 
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Complementando, segundo Graciani (1997), se conhece o caminho de 

aproximação de uma realidade ao entender que esta não se dá no imediato, pois 

a experiência sensível pode ser enganosa e a sensação é algo global e 

indiferenciada que não capta as articulações internas. (GRACIANI, 1997, p. 54). 

Trata-se, pois, de uma educação que pauta a formação política-cidadã, 

entendida como aquela que forma sujeitos críticos, capazes de expressarem as 

suas necessidades e interesses individuais, bem como de seus grupos sociais. 

Ou mesmo, que forma homens e mulheres para a cidadania ativa, orientada por 

valores da democracia participativa, da solidariedade e reciprocidade, da 

alteridade e equidade social. Integra ainda, a dimensão ambiental-holística que 

busca incorporar novos valores e práticas baseadas numa postura ética e crítica 

ao considerar todos os seres.  

A Educação Popular, na perspectiva da EA, pode ser refletida como uma 

educação que propicia oportunidades para que as pessoas e grupos desenvolvam 

sua criatividade, reaprendam o mundo sem estabelecer diferenças entre gêneros, 

religiões, entre sexos e idades e saberes, ou entre mestres e aprendizes. 

Entendemos, entretanto, que esta é uma jornada de conscientização difícil, indo 

de encontro a valores e verdades, tão arraigadas, sendo necessária muita 

persistência e determinação, sem que se espere ansiosamente por resultados 

imediatos. É um processo que leva tempo e deve ser realizado passo a passo, 

sendo necessário, para isso, paciência e sobriedade. Estes são elementos 

fundamentais às condições para não desanimarmos, enquanto educadores/as 

ante a enorme adversidade das realidades.  

Nesse caminho, penso que os processos participativos exercitados como 

práticas educativas dialógicas para a liberdade devem estar voltados para o 

exercício de governança, com foco na justiça social, de modo que o acesso e o 

exercício de direitos e deveres seja um ato soberano de todos/as cidadãos e 

cidadãs. Freire (2000, p. 48), enriquece este pensar ao dizer que, precisamos de 

uma democracia que seja fiel à natureza humana, que tanto nos fez capazes de 

eticizar o mundo quanto de transgredir. 

Assim, verificamos um processo dinâmico que permite o desenvolvimento 

dos sujeitos despertando valores, capacidades e conceitos de vida tendo um olhar 

crítico, frente ao contexto local e global. Em suma, possibilita que os sujeitos 
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constituídos possam ser protagonistas de sua própria história na construção de 

uma nova sociedade Que seja sustentável 

Adentrando na discussão intencional do tema educação sócio-ambiental, 

faz-se necessário refletir que não basta estar “no ambiente”, mas ser co-

responsável, assumir novas atitudes – o cuidado, a preservação, sobretudo, ser 

co-responsável em relação ao compromisso com emancipação do povo, de modo 

que perspective a justiça social, condizente com uma vida sustentável e com o 

destino das gerações futuras. 

Acrescentando, Boff (2000), afirma que os processos educativos têm como 

objetivo, a formação dos seres humanos capazes de reflexão e a ação 

socializada, livre e aberta à resolução dos problemas, na perspectiva da 

construção e reconstrução de sociedades sustentáveis e de mundos humanos 

possíveis. 

Para este autor, a educação na perspectiva sócio-ambiental abarca as 

várias intenções, a saber: a) A formação dos seres humanos capazes de reflexão 

e ação socializadas e de educarem-se para as convivências solidárias, livres e 

abertos à resolução dos problemas; b) a busca de novos valores e práticas 

baseados numa postura ética; c) a sensibilização e a formação de sujeitos sociais 

(homens, mulheres e jovens), de modo a poderem acessar informações e 

conhecimentos. Nesta tônica, o respeito e o cuidado em relação ao ser humano e 

a natureza, na dimensão integradora, supõe mudar a realidade, em prol da 

manutenção do Planeta Terra. 

Retomando, a EP, enquanto educação democrática busca propiciar 

oportunidades para que as pessoas e grupos desenvolvam sua criatividade, 

reaprendam o mundo sem estabelecer separações artificiais entre mestres e 

aprendizes, entre sexos e idades e entre saberes. Pode ser vista ,como uma nova 

forma de trabalhar processos de educação ambiental, de modo que possibilite o 

fortalecimento de Fóruns, redes sociais dos movimentos e organizações 

populares, na perspectiva da sociedade civil organizada, autonomizar-se para 

fazer governança21. 

Remetendo-nos a essa discussão, Freire reflete que, 

                                                 
21 Autonomia e Governança - entendidos como conquista de espaço de poder, de participação de 
uma comunidade, um grupo, um povo, de dispor e cuidar de seus interesses. 
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Somos seres de relações construídos historicamente 
em situação, e ao sermos desafiados pela nossa 
situação/realidade refletimos, agimos, decidimos 
problematizando sobre ela, num movimento contínuo 
da reflexão e do pensar a própria existência e as 
condições sócio-humanas, tendo consciência de que 
somos sujeitos transformadores da realidade. Esta, 
por sua vez, interfere em nosso pensar e atuar/agir 
promovendo novos embates e enfrentamentos e nos 
mobiliza para o confronto com novas situações 
(FREIRE, 2005, p. 107 s).  

 
  

 Compreende-se, portanto, que EA pauta-se como uma educação favorável 

a ser priorizada na formulação de programas educacionais, nos diversos espaços: 

formais e não formais, visando a formação dos sujeitos individuais e coletivos. 

Portanto, se constitui numa estratégia para realizar processos educativos 

construídos por meio de projetos, ações e planos curriculares escolares, quer 

seja, por instituições de educação (Universidades e Escolas), Organizações Não-

Governamentais – ONGs, Instituições Públicas, Movimentos Sociais e 

Organizações Populares da Sociedade Civil. Nesta ótica pode ser apontada como 

uma ferramenta necessária para mobilizar e organizar a sociedade com vista à 

intervenção qualificada junto ao poder público, visando à negociação e a 

efetivação de políticas públicas globais e, conseqüentemente, dos direitos sociais 

básicos de cidadania.  

Com base nesta reflexão pode-se dizer que a experiência de construção da 

Agenda 21 Local de Maxaranguape esteve fundamentada na visão Freireana da 

EP, logo ancorada à concepção histórico-dialética do educar, ao envolver uma 

visão de humanidade e sociedade e uma teoria do conhecimento. Uma prática 

que contemplou a realidade dos sujeitos com suas idéias, seus saberes 

históricos, práticas cotidianas e conhecimentos acumulados. Neste caminho, 

permeou realizar um processo de construção social coletiva, com vista a, 

emancipação humana e transformação da realidade social. No pensamento 

freireano podemos transformar o mundo, estando com ele e com os outros, pois 

não teríamos ultrapassado o nível de adaptação se não tivéssemos alcançado a 

possibilidade, pensando a própria adaptação, e nos servir dela, para programar a 

transformação (FREIRE, 2000, p.33. 
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Nas Trilhas da Educação Ambiental: um novo pensar, um novo jeito. 

 

 

Como pudemos observar a construção da temática da Educação Ambiental 

produz um novo pensar e um novo jeito de fazer, as ações no mundo. Isto resulta 

de um vasto processo de discussão e reflexão, em âmbito global e local, ao longo 

de décadas. Reconhecendo a clareza de resultados nesse processo, cabe fazer 

algumas indagações: Como forjar uma educação emancipadora que considere os 

valores e princípios como esperança solidariedade persistência, a construção 

coletiva solidária e o seu protagonismo? Qual o papel dessa educação que 

adquire novos valores e habilidades? que resgata a auto-estima e a autoconfiança 

para gerar um novo saber e sabor no fazer? 

 Penso que devemos apostar na possibilidade, como diz Freire (2006), de 

recriar, reinventar a construção coletiva solidária, inspirados e fortalecidos pelos 

sentimentos da afetividade, da amizade, da solidariedade e do compartilhamento 

e, por assim dizer, têm lugar neste processo uma nova visão de mundo e de 

sociedade. Esta perspectiva pressupõe, sobretudo, um processo dinâmico 

integrativo qual seja: a) – Participativo e abrangente, no envolver a comunidade; 

b) – globalizante, como visão de ação ampla, de alcance aos diversos e diferentes 

espaços em âmbitos: local, regional, global e, permanentemente, numa ação 

crescente e continuada. Infusos a este pensar,  que considera o ambiente em sua 

totalidade, nos seus aspectos: econômicos, sociais, culturais, ecológicos, 

científicos, tecnológicos, políticos e éticos. 

Nessa perspectiva, a EA é compreendida como um processo permanente, 

no qual, os indivíduos/sujeitos e a comunidade ao tomarem consciência do seu 

meio ambiente adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e 

determinação e tornam-se aptos a agir – individual e coletivamente com vista a 

buscarem a resolução dos problemas socio-ambientais presentes e futuro. Como 

prática educacional, a EA deve estar em sintonia com a vida da comunidade e da 

sociedade. Para isso, é preciso haver a melhoria das relações interpessoais e 

com o meio-ambiente, aliada a atitude de co-responsabilidade nas tarefas e ao 

despertar de consciência, com relação à participação (DIAS, 1991, p. 345). 
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Na sua intencionalidade pedagógica, a EA atua como elemento facilitador e 

catalisador de atividades, que leva à reflexão crítica e autocrítica, à análise e à 

ação, logo, de sinergia motivadora para envolver os seus diversos sujeitos 

(contemplados gênero e geração). Todavia, não se pode deixar de mencionar que 

há uma vasta discussão acerca da concepção de educação ambiental, discutida 

por muitos autores, por exemplo, na perspectiva conservacionista, de 

preservação, o que não é nosso propósito aprofundá-las aqui. No entanto, 

privilegiamos aqui um estilo de “educação” vivenciada ao longo dos anos nas 

experiências/práticas de educação popular23 por entidades, movimentos e 

organizações sociais, redes e fóruns populares, sempre balizadas em processos 

organizativos e de lutas por direitos de cidadania. Para enriquecer e fazer 

interface neste diálogo, Carvalho (2005) afirma que, 

 

... A EA, enquanto ação educativa é uma importante 
mediadora entre esfera educacional e o campo 
ambiental. Permite dialogar com os novos problemas 
gerados pela crise ecológica e produz reflexões, 
concepções, experiências e métodos, que visam 
construir novas bases de conhecimento e valores 
ecológicos, nestas e nas futuras gerações 
(CARVALHO, 2004, p. 26; 79).  

 

A autora aborda a educação ambiental, na perspectiva crítica, refletida 

como aquela que transita entre os diversos saberes: científicos, populares, 

tradicionais e amplia a nossa visão de ambiente ao apreender os múltiplos 

sentidos, compreendidos no universo dos grupos sociais. Por assim dizer, é uma 

educação que se coloca ao lado de forças intelectuais integrantes de um projeto 

de cidadania democrática, ampliado pela idéia da justiça ambiental. (CARVALHO, 

2004, p. 169). Jara (200l) contribui ao dizer que precisa haver pessoas motivadas 

para a transformação, sujeitos sociais responsáveis, criativos, defensores dos 

direitos humanos, capazes de articular a sociedade e construir redes de atores 

para manejar o meio ambiente, identificar demandas, aproveitar oportunidades e 

                                                 
23 Corresponde a um estilo de “educação” vivenciada ao longo dos anos, nas experiências/práticas 
de educação popular intencionadas por um projeto de construção de sociedade e de 
transformação social que visem à justiça social, e a libertação dos oprimidos. (FREIRE, 2005). 
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defender políticas que contribuam para as mudanças: socioculturais, econômicas 

e políticas das comunidades. 

 Pensada na construção de Agenda 21 Local esta educação destaca como 

principais intenções: a) Ser uma ferramenta estratégica e política para mobilizar a 

sociedade; b) favorecer a mediação e o diálogo com o poder público com vistas 

ao acesso e efetivação de políticas públicas globais e, concomitantemente, dos 

direitos sociais básicos de cidadania. Requer, para isto, a formulação e 

implementação de planos de desenvolvimento local em âmbito micro e macro, ou, 

local e global.  

 Esta concepção de educação visa constituir-se num processo de 

aprendizagem baseado no respeito a todas as formas de vida. Podemos apontar, 

por exemplo, práticas educativas ambientais promovidas nos espaços escolares, 

por grupos comunitários, ONGs e movimentos sociais populares e ambientalistas 

que, preocupados com essa questão, vêm priorizando, cada vez mais, nos seus 

projetos, programas e ações, atividades educativas relacionadas à questão 

ambiental, como por exemplo: a produção de mudas, campanhas de arborização, 

coleta de lixo, preservação de matas e de nascentes, entre outras.  

Entendemos que as práticas educativas ambientais no campo popular 

refletem os seguintes princípios pedagógicos: a) Na perspectiva democrática, 

estão relacionadas com uma proposta educativa libertária; b) privilegia ações de 

interface, de transversalidade e multidisciplinar; c) considera a visão de mundo, o 

cotidiano da vida dos/as trabalhadores/as rurais, mulheres e jovens, estes,  

sujeitos políticos. Assim, a educação é fomentada para constituir-se em um 

processo de aprendizagem, ao afirmar valores e ações que contribuam para a 

conscientização dos seres humanos, para a justiça social primando pela co-

responsabilidade ética e política, com respeito ao meio ambiente e todo o planeta 

Terra. 

A Lei n° 9.795, do PNEA (Programa Nacional de Educação Ambiental) 

concebe a Educação Ambiental como processos, em que, 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 a qualidade de vida e sua sustentabilidade. Destinam-

se a articular os diversos níveis e modalidades de processo educativo nos 
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caracteres formais e não formais. Convoca a sociedade como um todo para uma 

permanente atenção na formação de valores, atitudes e habilidades que propicie 

a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a 

solução de problemas ambientais. Dentre os princípios básicos e enfoques que 

norteiam a EA, são apontados alguns: a) Humanista, holístico, democrático e 

participativo; b) a concepção do meio ambiente em sua totalidade; c) consideram 

a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural tendo o 

enfoque da sustentabilidade; d) o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas 

nas perspectivas: interdisciplinar, multi, transdisciplinar e dentre outros.  

A Lei destaca também os objetivos orientadores da EA, a saber: o 

desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente, em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; o incentivo à 

participação social individual e coletiva, permanente e responsável; a garantia da 

democratização das informações e dentre outros (DIAS, 2003).   

Ovalles e Viezzer (1995, p. 29) concebem EA, como proposta de vida que 

resgata valores éticos, estéticos, democráticos e humanistas. Parte de um 

princípio de respeito pela diversidade natural e cultural, que inclui a especificidade 

de classe, de etnia e de gênero. As principais características da EA citadas por 

esses autores são: a defesa da descentralização em todos os níveis; a 

distribuição social do poder, da informação e do conhecimento reconhecida como 

formas de acesso ao poder. 

Prosseguindo esta Educação considera as questões ambientais, enfatiza o 

desenvolvimento sustentado local, já que este se constitui como objetivo principal 

de construção da Agenda 21 Local. A partir do campo de observação e de 

vivência, esta prática, a meu ver, possibilita primeiro, sensibilizar e envolver as 

comunidades e os diversos sujeitos coletivos, organizados em suas instâncias 

específicas de representação. E segundo, formar educadores/as e ou gestores/as 

populares ambientais destinados a serem disseminadores/as de informações e de 

conhecimentos acerca dos aspectos socio-ambientais e políticos. Nesta tônica, é 

possível, por meio de uma prática educativa fundamentada em valores 

reconhecedores dos sujeitos natos que se possa, de forma persistente e sólida, 

gerar uma nova consciência ambiental no contexto dos  comunitários – cidade e 
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campo. Ademais, cabe ressaltar, que esse foi o cenário em que vivenciei a prática 

e elaborar esta pesquisa. 

Por fim, sem deixar de reconhecer as contradições e os desafios da 

realidade social postas à sociedade  a EA numa visão de totalidade, concebe a 

transformação social de mundo, de modo que torne possível, novas formas de 

relacionamentos entre homens e mulheres, entre jovens e crianças, entre as 

diversas diferenças de gênero, entre si e com a natureza. Significa, portanto, 

assumir um papel no processo histórico, que não é somente processo individual, 

mas social-coletivo. Na seqüência, a introdução do cenário da pesquisa, busca-se 

apresentar algumas das características que retratam a realidade do município de 

Maxaranguape: sua origem, o histórico da cidade e seu crescimento, associados 

aos aspectos, sócio-ambiental e econômico. 
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Foto: Teotônio Roque  

O CENÁRIO DA PESQUISA 
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São necessárias mudanças fundamentais dos nossos valores, instituições e  

modos de vida. Devemos entender que, quando as necessidades básicas 

forem atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente voltado a 

ser mais, e não a ter mais. Temos o conhecimento e a tecnologia 

necessários para abastecer a todos e reduzirmos os impactos ao meio 

ambiente. O surgimento de uma sociedade civil global está criando novas 

oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Nossos 

desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão 

interligados, e juntos podemos forjar soluções includentes  (BOFF). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 03 - vista aérea da foz do Rio Maxaranguape 
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2 – CONTEXTUALIZANDO O CENÁRIO DA PESQUISA 
 
 
 

Breve histórico do Município de Maxaranguape-RN 

 
 
 O município tem como marco de fundação a Santa Cruz e o seu nome 

origina-se do Tupy, que significa Vale da Cascavel. A localidade já existia desde 

1866, época em que foi realizada, na então chamada, Ribeira Maxaranguape, a 

cerimônia de posse da Sesmaria concedida ao governador João Fernandes 

Vieira, representada pelo Padre Leonardo Tavares de Melo, então o vigário de 

Natal. A Sesmaria abrangia toda a área entendida como devoluta entre Ceará-

Mirim e Touros. O início da sua povoação se deu através do preto escravo 

Centurião do Rego e sua família. Entre os anos de 1877 – 1879 foi erguida a 

capela chamada de Nossa Senhora da Conceição. Em Terras pertencentes ao 

município de Touros, Maxaranguape foi sendo povoada. Em 1830, já contava com 

1121 moradores. Em 1958, foi apresentado para o Deputado Staessel de Brito o 

projeto da separação de Touros, vindo a ocorrer este evento um ano mais tarde. 

Em 1832, às margens do Rio Maxaranguape, a existência da povoação já 

era uma realidade, formada na maioria por pescadores e visitantes (hoje 

chamados de veranistas). Ao redor da capela de Nossa Senhora da Conceição 

surgiram moradias simples e as casas de veraneio dos senhores de engenho do 

Vale do Ceará-Mirim. 

O município chegou a ter vários nomes citando-se: Maxaranguape, 

Maçaranguape, Baixuninguape, Baixunguape. Em 17 de dezembro de 1958 

levaram para o deputado Staessel de Brito o projeto da separação do município 

de Touros, vindo a se desmembrar deste no dia 29 de janeiro de 1959, através da 

Lei de criação nº. 2.329, quando então passou a se chamar Maxaranguape, que 

quer dizer “Vale da Cascavel”. 

Dois fatores importantes favoreceram o crescimento do povoado: a boa 

qualidade de suas terras e a pesca farta. Por causa da grande seca que se 

abateu no Rio Grande do Norte nos anos de 1877 e 1879, grande número de 

sertanejos fugindo da estiagem deixou suas terras de origem em busca de novos 
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horizontes e chegou ao vale fértil, localizado às margens do rio maxaranguape. 

Esses encontraram o oásis procurado e ali se fixaram, constituíram suas famílias, 

plantaram sementes e colheram os frutos da terra e do mar. Foram também, 

partícipes do engrandecimento da região, banhada pelo rio perene que deságua 

no Oceano Atlântico, na formosa Barra de Maxaranguape24.  

A história das ocupações e o crescimento do seu povoado estão ligados a 

dois importantes fatores: a qualidade de suas terras e a pesca abundante em todo 

o litoral do município, fato que vem sofrendo profunda diminuição ao longo dos 

anos devido ao processo de devastação e degradação dos recursos pesqueiros e 

ambientais (IDEMA, 2007).  

Na seqüência, busca-se apresentar o contexto municipal, no tocante aos 

aspectos: sócio-econômico-ambientais e culturais. Neste intuito, busca-se 

identificar problemáticas, enxergar potencialidades e mudanças ocorridas nos 

últimos tempos nessa região sobretudo, aquelas que evidenciam as 

transformações, ou a chamada,  “chegada do progresso”, a saber: a) A entrada e 

expansão capital estrangeiro com promessas de desenvolvimento; b) o contraste 

das mudanças condizente a devastação da natureza e os impactos diretos ao 

meio ambiente; c) o aumento da pobreza e, por conseqüência, o paternalismo e a 

subserviência das lideranças comunitárias ao poder público.   

Por fim, cabe tecer uma breve reflexão acerca da realidade das áreas 

rurais, principalmente, a dos assentamentos de reforma agrária e das formas e 

processos de organização social e política dos diversos sujeitos e atores sociais 

emersos nessa prática.   

Acompanhemos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Informações contidas no diagnóstico da Agenda 21 de Maxaranguape e que compõe o seu 
documento final: Plano de Desenvolvimento Local (oficializado em abril de 2008, por ocasião do 
Seminário, “A Maxaranguape que queremos para o século XXI” e, quando também foi lançada, a 
Plataforma da Agenda 21 Local municipal) 
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Imagem 04-Criança de família de Assentados – Assentamentos Nova Vida II 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
 
 
 

                                                                                            Foto: Teotônio Roque 
 

Imagem 05 – Agricultora familiar do Assentamento Novo Horizonte II 

 
 
Foto: Teotônio Roque 
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O Contexto Sócio-político Econômico-Ambiental 

 

 
 O município de Maxaranguape está localizado no litoral oriental, na 

subzona de Ceará-Mirim (5º31’02 “S e 35º15’23” W), tendo como limite, ao Norte, 

o município de Rio do Fogo, a Leste, o Oceano Atlântico, a Oeste, o município de 

Pureza e ao Sul, o município de Ceará-Mirim (dados do IDEMA, 2000). Com uma 

área de 131 km2, onde vivem 8.001 habitantes, sendo 62% na área rural (4.984). 

Os outros 38% (3.017) estão na zona urbana, representando uma densidade 

demográfica de, aproximadamente 61 habitantes por km²27. 

Conta com uma população expressiva de agricultores/as familiares, 

distribuídas em seis áreas de assentamentos de reforma agrária, três 

comunidades rurais e duas comunidades situadas na região litorânea (Caraúbas e 

Maracajaú), além de uma população significativa de pescadores/as e artesãs/aos. 

As principais fontes de geração de trabalho e renda são as atividades 

ligadas à exploração dos recursos pesqueiros, agricultura e turismo (IDEMA, 

2004). O funcionalismo local é também considerado um setor importante, 

principalmente, os da saúde e educação. Maxaranguape situa-se próximo à 

região metropolitana de Natal, à 54 km de distância sendo interligado pelas 

rodovias federal (BR-101) e a estadual (RN-160), as quais favorecem uma 

integração entre os diversos ambientes que compõem o litoral do Rio Grande do 

Norte.  

 Nesse cenário, Maxaranguape apresenta-se como um dos maiores 

municípios em potencialidades do Estado do Rio Grande do Norte, sendo um dos 

principais em atrativos turísticos. Ao longo do seu território esbanja um complexo 

de belezas naturais dotado, principalmente, por praias e dunas no seu entorno, 

alem de lagoas, riachos e o rio maxaranguape, considerada uma bacia 

hidrográfica importante para a sustentabilidade hídrica da região e da Grande 

Natal. Citam-se as praias: Cabo de São Roque, Ponta Gorda, Caraúbas, Anéis, 

Maracajaú e Coconho. Muriú e Jacumã são praias vizinhas que fazem parte do 

Município de Rio do Fogo e permitem formar um bonito paisagismo dessa região 

litorânea 

                                                 
27 Anuário Estatístico do Rio Grande do Norte, 2004 (Citado no documento da Agenda 21 de 
Maxaranguape - RN, 2007). 
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A cidade de Maxaranguape esta situada próximo à foz do Rio 

Maxaranguape, que deságua no oceano formando lindas paisagens sendo que, 

boa parte de sua área geográfica está inserida nesta Bacia Hidrográfica. A 

mesma ocupa uma superfície de 1.010,2 km², correspondendo à cerca de 1% do 

território estadual e representa 42,96% do seu território. A maioria de suas terras 

é fértil e abrange dois (02) municípios da região: Pureza e Maxaranguape 

Foram identificadas como potencialidades pelo diagnóstico da Agenda 21 

Local de Maxaranguape, as terras férteis agricultáveis constituídas hoje em seis 

(06) áreas de assentamentos e três comunidades rurais, propícias ao 

desenvolvimento econômico, através da agricultura familiar. 

Mas os estudos da Agenda 21 apontam que o crescente processo de 

devastação ao longo dos últimos anos, em decorrência da ocupação humana, da 

expansão do capital estrangeiro e da especulação imobiliária vem produzindo 

sérios danos e problemas socio-ambientais, a saber: a falta de tratamento 

adequado dos resíduos sólidos; a ocupação desordenada das margens do Rio 

Maxaranguape; a depredação de dunas e extinção de sua biodiversidade; a 

pesca predatória; o aumento da pobreza, exclusão e desagregação social, dentre 

outros aspectos. Todos estes fatores comprometem de forma decisiva à 

construção de um modelo de desenvolvimento econômico, que seja sustentável, 

integrado e humano e que possa garantir a manutenção de suas riquezas, o bem-

estar destas e das gerações futuras. 

Em relação ao contexto ambiental, a região apresenta, atualmente, uma 

parte da Mata Atlântica com características remanescentes e fragmentadas e 

predominância de dunas fixas e móveis. De acordo com IDEMA (1997) a 

vegetação do município se caracteriza por Floresta Subperenifólia constituída por 

árvores sempre verdes, que apresentam grande número de folhas largas, troncos 

relativamente delgados. Possuem em seus limites, áreas sob o gerenciamento 

especial constituída de um ecossistema protegido (manguezal e dunas) e 

também, uma área de Proteção Ambiental Estadual de Recifes de Corais Área de 

Proteção Ambiental Estadual de Recifes de Corais – APARC28. 

                                                 
28 Disposto segundo Decreto-Lei nº 1576 de 06/06/01 (Documento da Agenda 21 de 
Maxaranguape - RN, 2009). 
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Sobre os aspectos turísticos, a sede do Município não apresenta grande 

estrutura hoteleira. Disponibiliza apenas algumas pousadas como opção de 

hospedagem. O seu grande atrativo está localizado no distrito de Maracajaú e na 

praia de Caraúbas, locais que concentram quase todo o aporte hoteleiro 

disponível aos turistas. Essas se apresentam como principais vias de acesso aos 

parrachos, lagoas, dunas, cabo de São Roque, Farol de Tereza, Pança (que 

formam a bela paisagem) e as demais localidades do município. 

Apesar de dinamizar a economia local, o turismo vem acompanhado de 

poluição das praias, rios, lagoas e dunas, além de estimular o uso de drogas e o 

incentivo à prostituição juvenil já se identificado nessa região. Vale salientar que 

essas são conseqüências vistas em, praticamente, todos os estados do nordeste. 

Se acompanharmos os noticiários, quase a totalidade de locais turísticos, além do 

nordeste e do país, apresenta esta problemática. No caso do Rio Grande do 

Norte, Ponta do Tubarão, lugar que tem presença do Turismo Familiar é, 

infelizmente, um dos exemplos dista problemática. Estes são fatores negativos 

que devem ser combatidos tendo a responsabilidade do governo, dos 

empresários, com também da comunidade organizada. Para isto, é preciso que o 

setor Turismo, com o respaldo dos governos, se comprometa em desenvolver 

políticas de geração de emprego trabalho e renda voltada para os pobres, os 

excluídos, para jovens e mulheres, sem deixar de valorizar e associar a cultura 

local.  

Neste sentido, é importante que a educação seja uma aliada permanente, 

enquanto mecanismo de formação e de qualificação, de modo que possibilite 

reais mudanças para uma vida sustentável, de bem-estar dos menos favorecidos, 

que significa um grande contingente, como por exemplo, a categoria da pesca, os 

jovens e mulheres.  

Além da aptidão turística, também são realizadas atividades agrícolas, por 

trabalhadores/as de comunidades rurais e de áreas de reforma agrária que 

aproveitam principalmente as áreas próximas às margens do rio Maxaranguape e 

dos riachos afluentes para desenvolver a produção familiar para sua subsistência. 

Os principais produtos agrícolas do município são: banana, coco-da-bahia, 

castanha de caju e mandioca, além de uma riqueza em árvores frutíferas: manga, 

mangaba, pinha, goiaba, acerola, dentre outras. Existe também um pequeno 
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rebanho bovino destinado à produção de leite e de corte. Parte destes produtos 

se origina, sobretudo, da agricultura familiar, ampliada com a implantação das 

novas áreas de assentamentos de reforma agrária, principalmente, na última 

década. Isto se deve a resultados de investimentos do Governo Federal à política 

agrícola, sendo o PRONAF um dos principais programas de incentivo destinados 

a este fim. 

Na área pesqueira, de acordo com o diagnóstico da Agenda 21 de 

Maxaranguape (2007), a pesca representa uma das principais atividades 

econômicas do município, com um movimento de aproximadamente 3,9 milhões 

de reais ao ano. Possui um grande grupo de pescadores especializados na 

captura da lagosta, recurso anteriormente abundante na região, mas devido à 

pesca predatória, vem ocorrendo uma diminuição no seu aporte pesqueiro ao 

longo dos anos. Por sua vez, as colônias de pescadores não contam com 

assessoria técnica permanente e qualificada, o que torna os recursos disponíveis 

para a área inacessíveis aos pequenos e médios trabalhadores. Contam apenas 

com os órgãos responsáveis pela assessoria e representação dos pescadores, a 

Colônia de Pescadores Z-15, situada na sede do município e a Colônia Z-5, 

localizada em Maracajaú, ambas com sede própria, mas carentes em infra-

estrutura, organização e gestão. 

O PRONAF Pesca (Programa Nacional de Agricultura Familiar), o qual se 

define como uma política pública federal voltada aos pescadores/as artesanais e 

agricultores/as familiares surgiu com os seguintes objetivos: propiciar condições 

para o aumento da capacidade produtiva, gerar emprego e renda; possibilitar 

principalmente, a melhoria das condições de vida das populações locais (tão 

significativas, com seus costumes e valores culturais), um fato que não tem 

ocorrido a contento. Esta linha de crédito, antes destinada apenas a trabalhadores 

rurais, tornou-se disponível aos pescadores/as, através da luta organizada dos 

Sindicatos e das Colônias de Pescadores, a qual, a partir de 1997, passou a 

atender aos pequenos aqüicultores e pescadores profissionais que se dedicam à 

pesca artesanal, com fins comerciais. Ao mesmo tempo, favorecer a estes 

trabalhadores explorar a atividade como autônomos, com meios de produção 

próprios, ou, em regime de parceria com outros/as pescadores/as artesanais. 
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Os dados apontam que, ao longo dos anos, que a pesca predatória tem 

ocasionado a redução dos cardumes de peixes e outras espécies, principalmente, 

da lagosta. Este é um fator que reflete a crise no setor pesqueiro somado as 

dificuldades financeiras que tem afetado, drasticamente, as condições de vida e 

de sobrevivência das famílias de pescadores/as dessa região.  

Neste contexto, dentre as dificuldades apontadas pela categoria, se 

destacam: a falta de elaboração e execução de projetos de investimento que 

possam garantir a infra-estrutura básica para o desenvolvimento da pesca na 

região, como, equipamentos adequados; a falta do apoio efetivo da colônia dos 

pescadores, que é inexistente, (está nas mãos de políticos descomprometidos 

com os interesses dos pescadores); a falta de investimentos destinados a 

desenvolver o setor, em relação ao aumento da produção, respeitando o controle 

ambiental, bem como, o seu beneficiamento. Aliado a todos estes limites à 

necessidade de promover a organização dos pescadores, de artesãos e artesãs 

do mar, com relação a sua qualificação, para desenvolverem as atividades 

pesqueiras, coletivamente e de forma solidária, de modo a garantir o aumento da 

produção e, concomitantemente, a de mercado. E, como conseqüência, o 

aumento da auto-estima e a melhoria da qualidade de vida dessa significativa 

parcela da população local. 

Prosseguindo, com o objetivo de preservar a área dos parrachos e limitar a 

presença humana na região, a APA – Área de Proteção Ambiental dos Recifes de 

Corais, criada em junho de 2001 pelo Governo do Estado do Rio Grande Norte 

(denominada APARC), vem desenvolvendo atividades educativas e, através dos 

órgãos do IBAMA e IDEMA, realiza fiscalizações sistemáticas na área de sua 

abrangência. Contudo, essa ação tem provocado revolta e indignação entre os 

pescadores, o que denota a necessidade de campanhas permanentes educativas 

para a sensibilização e informação acerca da preservação das espécies. Cabe 

ressaltar que a área dos Parrachos de Maracajaú correspondente a APA dos 

Recifes de Corais é caracterizada pela presença de uma grande biodiversidade. 

Tem sido fonte de estudos e trabalhos educativos com a finalidade de disciplinar a 

prática do eco-turismo e da pesca local. Considerada como um dos maiores 

ecossistemas marinhos do mundo, tem grande importância ambiental e turística 
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no município, sendo largamente visitada por turistas de todos os lugares do país e 

do mundo. 

Inserida na plataforma continental da Marinha do RN, esta área é formada 

por bancos de recifes de arenito ou de corais que, em boa parte, já estão sendo 

utilizados como atrativos turísticos e explorados pela iniciativa privada. Os recifes 

de corais são áreas de grande importância biótica, já que constituem o habitat de 

espécies, faunas e floras marinhas. O uso desses ambientes sem o devido 

controle tem contribuído para a degradação da área e, conseqüentemente, para a 

perda da biodiversidade (IDEMA, 2007). 

Já no meio rural, segundo estudos realizados pela Agenda 21 de 

Maxaranguape constataram-se graves problemas e desafios ambientais nas 

áreas de reforma agrária, (assentamentos rurais), que vão desde os problemas 

sócio-culturais, econômicos e políticos, até o trato com a terra, o plantio nos 

roçados. O espaço territorial que vem sendo atingido pelas diversas formas de 

depredação se constitui em: (desmatamento, queimadas, poluição de rios, lagoas 

e mares) e extinção da biodiversidade. As comunidades e assentamentos, 

marcados pelo processo histórico cultural (na utilização de práticas tradicionais na 

agricultura familiar), têm pouca informação e qualificação para desenvolverem-se 

de modo sustentável em relação aos aspectos: sócio-econômico-ambientais e 

culturais, o que os leva ao uso inadequado dos recursos naturais. Ao mesmo 

tempo, suas organizações revelam que têm espaços de participação limitados e 

com democracia restrita. 

Contudo, ressalta-se que nos últimos dez anos, vem ocorrendo nessa 

região, a crescente ocupação e expansão pelo grande latifúndio, sobretudo, em 

relação, a especulação imobiliária, através da instalação de empresas de 

monoculturas, tais como: cana-de-açúcar, mamão, abacaxi. O empreendedorismo 

turístico é outro evento em expansão com a entrada do capital estrangeiro, na 

construção de risorts em toda a faixa litorânea.  

Estudos do diagnóstico da Agenda 21 demonstram que estes eventos se 

apresentam como os maiores causadores de devastação ambiental e como 

conseqüência, a desagregação social e cultural da região. As atividades agrícolas 

são identificadas como outra problemática, que produzida em larga escala, 

provoca ameaças ambientais e sociais. Vários fatores conseqüentes são 



 73

apontados na realização destas atividades agricultura, dentre os quais se citam: o 

uso indiscriminado de produtos agrotóxicos nas lavouras, prejudicando os solos, 

as pessoas e poluindo o meio ambiente; a retirada da mata ciliar das margens dos 

rios e riachos, que provoca o assoreamento dos seus leitos e outros danos ao 

ecossistema, sobretudo em relação à Bacia do Maxaranguape que ocupa uma 

superfície de 1.010,2 km², correspondendo à cerca de 1% do território estadual, 

abrangendo dois (02) municípios da região: Pureza e Maxaranguape. 

O desenvolvimento econômico, em geral, não favorece a redução das 

desigualdades sociais. A maioria da população (homens e mulheres, jovens e 

crianças) do município permanece excluída do acesso às melhores condições 

dignas de vida, o que pode ser observado pelo baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH de 0,392. Este índice é considerado abaixo da média do RN, que 

é de 0,668 e o do Brasil, de 0,830 (IBGE, 2000). 

Em Maxaranguape, dos 41 estabelecimentos agrícolas, a agricultura 

familiar corresponde a 48,8% do total, o que representa aproximadamente 20 

estabelecimentos, com uma área de apenas, 148 hectares (2,7% da área total). 

51,2% dos estabelecimentos possuem 5.344 hectares, correspondendo a 97,3% 

da área total. Estes dados indicam a existência de concentração fundiária e 

econômica na região (IBGE 2000). 

Na última década, o município mostrou um aumento da qualidade de vida 

de sua população. Os dados oficiais sobre o Índice de Desenvolvimento Humano 

- IDH de Maxaranguape aponta o município tendo uma melhora na década de 

1990, nas taxa que compõem o seu IDH: A esperança de vida ao nascer de 

63,39%, taxa bruta de freqüência escolar 0,791; índice de esperança de vida 

(IDHM-L) de 0,640; índice do PIB  (IDHM-R) 0,480.   

A tabela abaixo demonstra o IDH do município com um crescimento de 55,20% 

no período pesquisado.  

 
 
Tabela 01 – Comparação da Evolução do IDH 2000 -1991 e Posição no Cenário 
Estadual 

Classificação 
Atual 

Município (IDH-M) 
2000 

(IDH-M) 
1991 

Evolução (%) Classificação 
Anterior 

123 Maxaranguape 0,608 0,392 55,20 81 

Fonte: http://www.femurn.org.br 
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  Observando a tabela acima, aparentemente se conclui que o município de 

Maxaranguape piorou o seu desempenho no quadro estadual de desenvolvimento 

do IDH, se considerar que o mesmo caiu da posição 81 para 123, comparado a 

outros municípios que alcançaram índices bem superiores aos produzidos por 

este.   É Importante ressaltar que o IDH descrito acima se refere à década de 

1990, período anterior ao Programa Bolsa Família, a investimentos e 

transferências de recursos para as áreas sociais pelo governo federal que foram 

repassados ao município nesses últimos anos, principalmente, no que se refere 

aos investimentos na educação. Neste sentido, o diagnóstico da Agenda 21, 

indicou melhora do IDH de Maxaranguape, sendo o setor educação um dos 

principais responsáveis para caracterizar a melhoria do seu IDH, isto em 

detrimento a presença das políticas sociais do governo atual. Estes são fatores 

evidenciados como fundamentais para medir o IDH do Município. 

Para entender melhor a estrutura organizacional do município, é necessário 

se fazer um resgate histórico, no que diz respeito à política agrícola do país, ao se 

discutir alguns pontos: Fica evidente que durante todas as transformações 

ocorridas na política agrícola brasileira, as decisões sempre foram feitas em 

consonância com os interesses dos empresários do “agrobusiness”. Em relação 

às últimas duas décadas dos anos 80 e 90, as políticas setoriais, inclusive, a 

política agrícola, perderam importância e cederam espaço para as políticas 

macroeconômicas, sobretudo, a partir dos pacotes econômicos e da liberalização, 

fato que provocou um acirramento na competitividade em âmbito mundial, 

alavancada pelo protecionismo dos subsídios agrícolas. Nos anos 90, passou-se 

a atribuir novos papéis para o meio rural e a agricultura, com destaques para a 

geração de emprego e a preservação ambiental. Contudo, faltava força política 

dos movimentos, das organizações populares, para influenciar e reivindicar as 

instituições governamentais que tomavam as principais decisões sobre a política 

agrícola no país, sem considerar os interesses do conjunto de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, que são, digam-se, os maiores responsáveis pela produção 

de alimentos da nação. 
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Estudos29 apontam que esses fatores influenciaram decisivamente a 

construção do modelo agrícola em Maxaranguape, que no início da década de 90 

sofreu um grande impacto em sua economia, devido à falência de 

empreendimentos rurais localizados nessa região, como aqueles relacionados à 

plantação de coco e banana. Hoje estes continuam até hoje sendo desenvolvidos 

pelos/as agricultores/as das áreas de reforma agrária, mas, em sistema de 

agricultura familiar, diferentemente da prática anterior. Seguido, a cana-de-açúcar, 

que era de larga escala na região de Ceará Mirim, nesse período. Estas 

propriedades estavam totalmente condicionadas ao modelo construído na 

“revolução verde”, em que se tinha como base, o uso indiscriminado de insumos 

agrícolas, créditos atrelados a modelos tecnológicos e abusos na utilização dos 

recursos naturais. Em Maxaranguape, as grandes empresas rurais passaram a 

buscar, cada vez mais recursos, com a finalidade de consolidar o modelo da 

agricultura voltado à exportação, sempre atrelado aos pacotes tecnológicos 

exigidos pelas instituições financeiras do país, que buscavam o máximo de 

garantias para os recursos destinados ao campo. 

Outros fatores também foram agregados ao modelo de desenvolvimento 

incentivado pela “revolução verde”, os quais destacam: a crise do sistema de 

produção baseado na fertilidade natural dos solos; a proliferação de pragas 

devido à monocultura da banana e coco na região; a implantação de grandes 

projetos de irrigação; e o uso indiscriminado de defensivos químicos. Estes 

fenômenos associados provocaram as transformações no modelo agrícola na 

região, sobretudo, na abrangência da Bacia do Rio Maxaranguape.  

Esse foi o cenário deixado para a estruturação do processo de reforma 

agrária, instalado nessa região (Mato Grande) – Ceará-Mirim, Maxaranguape e 

Pureza pelo modelo econômico vigente da época.  

Nesse contexto, constatou-se que apesar da conquista terra e moradia, as 

famílias assentadas ainda enfrentam problemas relativos às suas necessidades 

                                                 
29  Segundo dados de documentos – registros do CEAHS e Documento final da Agenda 21, 
constituído como Plano de Desenvolvimento Local da Agenda 21 de Maxaranguape. (BRASIL. 
Ministério do Meio Ambiente. Plano de Desenvolvimento Local da Agenda 21 de Maxaranguape – 
RN. Brasília, 2008). 
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básicas30, um fator que pode ser decorrente da limitação e falta de efetivação das 

políticas públicas integradas nas áreas de reforma agrária. 

O diagnóstico realizado pela Agenda 21 indicou que as famílias 

assentadas, mesmo já recebendo subsídios de apoio à política agrícola, ainda 

são insuficientes para atender as demandas e necessidades do conjunto dos 

assentados/as, no que tange aos seguintes aspectos: consolidação e melhoria de 

infra-estrutura e de serviços básicos dos assentamentos; acesso e uso de crédito 

suficiente apropriado às condições dos/as assentados/as; beneficiamento, 

armazenamento e escoamento dos produtos, aliado ao apoio nos processos de 

comercialização necessário para desenvolver a produção. Para atender estas 

prioridades se faz necessário que os governos: federal e estadual garantam a 

continuidade do Programa de Assistência Técnica, Sócio-Ambiental e Gerencial, 

como forma de promover a capacitação contínua e qualificada dos/as 

trabalhadores/as com relação à gestão das organizações associativas e gestão 

dos empreendimentos. Esta ação destina-se também ao desenvolvimento da 

produção familiar, com competência, de forma solidária e sustentável. E, por fim, 

simultaneamente, potencializar o elemento organizativo e de participação cidadã. 

Na busca de caminhos para solucionar esses problemas, o CEAHS, 

entidade que tem um trabalho a dez anos nas áreas de assentamentos do 

município, apoiou e assessorou a criação de uma articulação das associações 

dos assentados/as, através da formação de uma comissão das áreas de 

assentamentos (em 2000). Este espaço organizativo se constituiu no primeiro 

canal de mediação de diálogo junto ao poder local, ao visar discutir as 

necessidades e demandas, ponto que será abordado no capítulo 3  

Na realidade de Maxaranguape deve-se reconhecer que existe um 

potencial associativo evidenciado como base de organização popular com várias 

                                                 
30Foi observado, que embora tenha havido conquistas relativas aos serviços sociais básicos, os 
destinados à melhoria de infra-estrutura das áreas de assentamentos, como, de políticas sociais 
de educação e saúde. Segundo manifestado nos sentimento dos comunitários essas políticas não 
são ainda satisfatórias para atender as usas necessidades e, por conseguinte, a melhoria de 
qualidade de vida do conjunto das comunidades. Faltando por exemplo, a melhoria de estradas, 
telefone, serviços de saúde, educação, assistência social e em geral, políticas destinadas a 
incentivo a cultura, geração de trabalho, emprego e renda, sobretudo, para mulheres e jovens 
(CEAHS/Agenda 21, 2007). 
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associações comunitárias das localidades31, tanto nas áreas rurais quanto 

litorâneas. Em relação às áreas de assentamentos, sua relevância se justifica 

com a necessidade de se criar e acelerar processos organizativos e de lutas 

sociais em torno da conquista da terra e, posteriormente, na estruturação das 

áreas de assentamentos com as melhorias sociais de infra-estrutura, saúde 

educação e o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.  

Sobre este prisma, o diagnóstico da Agenda 21 indicou, de acordo com a 

avaliação das equipes de assessoria, consultoria e de assistência técnica rural 

(ATES), como também, de depoimentos dos/as próprios/as assentados/as, que as 

ocupações de terras realizadas nas últimas décadas, como também, a 

conseqüente necessidade de milhares de trabalhadores/as rurais se organizarem 

em torno de objetivos comuns visando permitir assegurar melhores condições de 

vida para suas famílias, produziram nas áreas de assentamentos rurais um 

“capital social”32, compreendido como potencial humano, sujeito qualificado para 

atuar no âmbito da sociedade moderna. Foi também identificado, mesmo que 

limitadas, conquistas importantes para as áreas de assentamentos rurais do 

município, destinadas a investimentos para agricultura familiar, melhoria de infra-

estrutura e dos serviços básicos. 

Estudos do diagnóstico da Agenda 21 refletem que o grau de organização 

dos diversos atores, tanto dos assentamentos rurais de base na agricultura 

familiar, à colônia de pescadores, sindicato de trabalhadores rurais, os grupos de 

mulheres e jovens, grupos culturais, (como capoeira, banda de musica e dentre 

outros) ainda têm pouca capacidade, enquanto sujeitos coletivos, a exercerem 

cidadania na conquista de seus direitos sociais, sobretudo, no que tange o acesso 

a políticas públicas efetivas, com vista a solução de seus problemas e pela busca 

de uma vida sustentável. 

                                                 
31Foram identificadas, dentre a base organizativa da sociedade: associações das áreas de 
assentamentos (Novo Horizonte II, Nova Vida II, Vale Verde, São José, São Lourenço); 
associações comunitárias rurais: Riacho D’Água e Dom Marculino; associações comunitárias 
urbanas: associação de desenvolvimento comunitário de Carauba; associação dos idosos e dentre 
outras (Relatório de atividades do CEAHS, 2007/Agenda 21). 
32. Os conceitos de capital humano e de capital social constituem valores e referências 
indispensáveis à orientação da economia, à articulação do tecido social, à construção de 
comportamentos solidários, à formação de redes sociais e a definição de complementaridades 
entre atores (JARA, 2001, p. 134). 
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A seguir busca-se demonstra o conhecimento da população sobre os 

grupos existentes que tiveram como base, critérios de identificação adotados pela 

metodologia de diagnóstico participativo da Agenda 21, como mostra a tabela 

abaixo, itens relacionados às pesquisas nas regiões realizadas pelas caravanas 

de pesquisadores/as nas quatro micro-regiões formadas, na cidade e no campo. 

 
 
Tabela 02 - Conhecimento da população sobre a existência de grupos organizados. 

Itens REGIÃO 01 REGIÃO 02 REGIÃO 03 REGIÃO 04

Associação de Moradores 54% 45% 21% 4%
Conselho de Moradores. 10% 8% 2% 1%
Grupo de Jovens 37% 67% 69% 75%
Clube de Mães 1% 14% 4% 30%
Grupo de Mulheres. 32% 6% 5% 3%
Grupo de idosos 1% 30% 72% 91%
Igreja Católica 40% 64% 64% 98%
Igreja Evangelica 13% 34% 56% 93%
Outros grupos religiosos 4% 0% 5% 10%
Outros grupos não relacionados 3% 11% 3% 5%  
Fonte: Segundo levantamento de dados realizado de julho a setembro de 2006. Equipe 
de pesquisadores/as e Equipes Técnicas de consultoria da Agenda 21 e do CEAHS. 

 

Segundo os resultados oferecidos na pesquisa da Agenda 21, são 

retratadas diferenças existentes no que compreende a ação coletiva entre as 

áreas rurais e urbanas do município, como pode ser visto a seguir: 

•   Nas regiões 1 e 2, localizada a maioria das áreas de assentamento, a 

identificação da população com as associações de moradores foi maior, região 

01, com 54%, e na região 02, com 45%.  

•  Já nas regiões mais urbanizadas, as igrejas católicas, com 98%, e as 

evangélicas, com 93%, foram as responsáveis pelos maiores índices de 

reconhecimento da população. As entrevistas realizadas, e sistematizadas, 

que constam no documento final da Agenda 21, apontaram potencialidades e 

fragilidades das experiências de ação coletiva no município de Maxaranguape. 

Segundo dados do diagnostico da Agenda 21 foram observados aspectos 

relativos a fragilidades das instâncias comunitárias, constituídas nas suas 

múltiplas intenções e especificidades os quais, buscamos, discutir alguns destes: 

As associações (rural e urbana), mesmo com um grau de organização, de 
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informação e de discussão política, manifestam decepção e descrédito em 

relação a resultados dos projetos executados, com as iniciativas de governo 

destinado a serem projetos de “desenvolvimento sustentável local”, ou seja, há 

falta de confiança nas instituições públicas.  

Por outro lado, se reconhece que há avanços nos processos organizativos 

permeado por lutas sociais, com relação a conquistas às melhorias de infra-

estrutura e de serviços sociais como: educação, saúde, estradas [...]. Contudo, há 

que serem superadas ainda, muitas limitações quanto à capacidade dos 

trabalhadores/as e de suas instâncias representativas manifestarem força 

organizativa e política. Significa, pois que os sujeitos precisam continuarem, 

permanentemente, a luta em prol da realização de sonhos e de conquistas 

destinadas a atender o conjunto dos interesses coletivos, sendo ao mesmo 

tempo, respaldados como sujeitos políticos, em caráter mais amplo. De outro 

jeito, vê-se de fundamental importância fomentar elevar auto-estima e 

autoconfiança desses de modo que possam exercer com autonomia a cidadania 

de direitos como prática da liberdade. 

Prosseguindo, outros pontos nos ajudam a compreender melhor essa 

realidade, a saber: a) Há pouca sensibilidade, informação e envolvimento da das 

comunidades quanto às experiências associativas; b) o trabalho de articulação e 

de mobilização revela-se frágil sejam, entre os grupos, organizações associativas 

e, ou, movimentos sociais no município; c) as organizações associativas refletem 

ainda pouca participação e ocupação em cargos eletivos por mulheres e jovens 

nas suas direções, mas,  se constatou, in loco, que essa realidade vem mudando. 

Por último, viu-se que há pouca articulação, integração e ação organizativa do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais junto às associações dos assentamentos e 

das comunidades rurais. Sobre esse assunto, foi visto que, apesar do Sindicato 

Rural representar um segmento importante da sociedade civil local, apresenta 

muitas fragilidades na sua atuação. Segundo entrevistados na Agenda 21, esta 

situação compreende algumas dificuldades e limitações, no tocante à: A falta de 

infra-estrutura e pouca visibilidade do sindicato, devido à sede ficar na 

comunidade de Dom Marculino e não na sede administrativa e política do 

município; o fato da sede do sindicato estar localizada numa comunidade rural e 

ser descentralizada do município se devendo à característica geográfica da 
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cidade. Mas, é preciso considerar a forma de como está organizado o Movimento 

sindical do município, ou seja, embutida de um modelo de gestão fortemente 

tradicional. A atual diretoria já conta com dois mandatos, além de não estar 

capacitada para exercer sua função. Por outro lado, o STR não reflete um modelo 

de gestão participativa, com consciência política, aberto a descentralizar o poder. 

Sua prática demonstra mais eficiência e competência, no papel burocrático. 

Porém, quando se trata de apresentar um plano de trabalho sólido destinado à 

organização, atuação e participação da categoria estes são inexistentes. No 

entanto, é preciso que se diga, existem lideranças rurais preocupadas e 

conscientes em tornar o sindicato mais forte na região, com a participação 

crescente de outras lideranças na diretoria. Nesse sentido, alguns trabalhadores 

representantes de organizações associativas colocaram a discussão no sentido 

de, através da ação do Fórum, pensar estratégias para fortalecer o Sindicato 

enquanto ator importante para o Fórum.  

Concluindo este ponto, verificou-se que as experiências das organizações 

associativas, dos movimentos sociais e de outros sujeitos coletivos, como os 

grupos de mulheres e de jovens, refletem momentos de conquistas, de entraves e 

de debilidades. Neste ponto cabe entender que a realidade não é estática, é 

complexa e dinâmica, logo, permeável de mudanças. Por isso, sempre propícia  

novas releituras de cenários diversos, quer seja locais, regionais e/ou nacional e 

mundial.  

Na sequência, busca-se fazer uma discussão acerca dos espaços públicos 

de participação, constituídos como conselhos parítários de políticas públicas. 

 

Identificando Canais de Participação 

 
 

Segundo RAICHELIS (1998), os conselhos são espaços públicos 

legalizados constitucionalmente para intervir nas políticas públicas no que se 

refere aos seus processos de planejamento, implementação e avaliação. A sua 

composição dá-se de forma paritária, com representantes do governo e da 

sociedade civil em diferentes segmentos e são caracterizados como instâncias 

deliberativas e articuladoras de distintos interesses entre os grupos sociais. 
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Os conselhos se apresentam como importantes espaços de participação 

democrática contribuindo para novas formas de relação entre governo e 

sociedade, como também, possibilita o surgimento de uma nova cultura política, 

pautada no enfrentamento do autoritarismo social e na construção de outra 

cultura que dê visibilidade aos interesses dos sujeitos sociais coletivos. Bravo 

afirma que,  

 

...foram concebidos como um dos mecanismos de 
democratização do poder na perspectiva de 
estabelecer novas bases de relação Estado-
Sociedade, por meio da introdução de novos sujeitos 
políticos. Nesse contexto, podem ser visualizados 
como inovações na gestão das políticas sociais, 
procurando assegurar que o Estado atue em função 
da sociedade, no fortalecimento da esfera pública 
(BRAVO, 2004, p.8). 

 

O significado político desses conselhos e a efetiva ação da sociedade civil 

no controle social vêm sendo questionados, quanto à falta de responsabilidade 

estatal, que acarreta na desqualificação das instâncias representativas e 

enfraquece a capacidade da sociedade civil de poder estar intervindo na ação do 

Estado. Contudo, é importante enfatizar que os conselhos não podem ser 

confundidos com instâncias governamentais e nem devem assumir a função de 

executores das políticas, em substituição à competência governamental 

(BOSCHETTI, 2003). 

Retomando, em relação à realidade de Maxaranguape, do ponto de vista 

do governo local, o diagnóstico da Agenda 21 aponta diversos conselhos de 

políticas e programas e destacados como os mais importantes os seguintes: 

Conselhos de Saúde, de Educação (FUNDEF, Merenda Escolar), Conselho de 

Assistência Social, de Criança e Adolescente Conselho do Programa de 

Desenvolvimento Solidário – PDS (tem em sua coordenação geral a 

representação e direção de trabalhadores/as rurais). 

 O conselho do PDS é compreendido enquanto política pública, como uma 

ação concreta ao projeto de redução da pobreza rural, iniciativa do Governo do 

Estado do Rio Grande do Norte, com o apoio do Banco Mundial. E apresenta 
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como objetivo: Estimular, através de financiamentos não-reembolsáveis, 

investimentos e empreendimentos de infra-estrutura, produtivos e sociais, que são 

identificados, executados, mantidos e operados pelas comunidades rurais e estão 

localizados nas áreas mais pobres do Estado. 

De acordo com dados do CEAHS, em Maxaranguape, desde a sua criação 

em 2003, o PDS constituiu-se num dos mais importantes espaços democrático. 

Um lugar de participação, de estabelecimento de relações dialógicas, de 

construção de propostas e de consensos sobre políticas públicas. Logo, um 

espaço de tomada de decisões destinada a todas as organizações, grupos, e aos 

demais sujeitos e atores da sociedade civil. Todos/as que Nele participam têm 

direitos a opinar e a apresentar propostas, sendo o direito ao voto delegado, 

somente, para os membros eleitos do conselho.  

O referido conselho se configura como Instância de representação 

deliberativa de poder do conjunto dos trabalhadores/as rurais com o papel de 

discutir, eleger prioridades ao selecionar projetos e aprová-los. No primeiro 

momento as propostas devem ser discutidas no conselho e aprovadas em 

assembléia geral. Em seguida,  devem ser previamente discutidas e aprovadas 

também, em assembléia geral das associações sendo fundamental ser garantido 

a presença expressiva das comunidades beneficiaria, em gênero e geração. Após 

este passo, as equipes de assessoria técnica, com o aval da coordenação do 

conselho elaboram os projetos balizados nas propostas consensuadas. Seguido 

os projetos retornam para serem discutidos e aprovados pelo Conselho. 

Finalmente, último passo destina-se a implementação dos projetos, na qual 

deve ser garantida a gestão participativa, o acompanhamento aos projetos pela 

direção do conselho e equipe de assessoria técnica. É, sumamente, importante 

que haja também, a participação e o acompanhamento efetivo do conselho 

estadual do PDS.  

O conselho tem caráter parítário devendo ser formado por representantes 

das diversas associações do município, alem de representantes do poder público 

municipal e do sindicato de trabalhadores/as rurais. Desde a sua criação, contou 

com o incentivo e apoio do Centro de Educação e Assessoria Herbert de Souza, 

que contribuiu com a sua estruturação e organização, através de um trabalho 

educativo e de assessoria subsidiária, tendo garantido um processo contínuo de 
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formação e capacitação. Observou-se que o suporte técnico, político e 

pedagógico foram atores determinantes em garantir, por ocasião da eleição do 

conselho, a conquista da chapa dos trabalhadores/as nos principais cargos da 

direção (presidência, secretário e tesoureiro) do conselho. A diretoria foi formada 

por lideranças das organizações associativas rurais (dos assentamentos e de 

comunidades rurais) lideranças comprometidas com os interesses coletivos, ou 

seja, com o desenvolvimento comum.  

Nesse ínterim, com a possibilidade, de pela primeira vez, em 

Maxaranguape, a sociedade civil organizada conquistar e exercer um modelo de 

gestão participativa, na perspectiva de descentralização33 de políticas públicas, 

respaldada por um processo participativo, via democracia direta. Deve-se dizer 

que para o conjunto dos/as trabalhadores/as das áreas de assentamentos e 

comunidades rurais, isso representou um avanço. Primeiro, em relação a poder 

garantir um espaço de discussão de política pública. Segundo, em propiciar a 

existência de uma coordenação, por conseguinte, à frente da gestão do conselho, 

formada por seus representantes (organizações associativas do campo popular) 

comprometidos com os interesses de todos/as. Por último, superar a manutenção 

de práticas de clientelismo, de submissão e de desigualdades sociais, ao 

considerar que a maioria dos conselhos municipais tem este perfil34. 

 É importante destacar que em 2007, na eleição conselho do PDS, foi 

garantida a continuidade de representantes do conjunto dos/as trabalhadores/as 

na coordenação do Conselho do PDS, tendo na presidência um vereador que é 

do MLST – Movimento de Libertação dos Sem Terra. Essa conjuntura permitiu, 

por mais dois anos, que a sociedade organizada, através de suas instâncias de 

representação, continuasse participando e exercendo, de forma autônoma, o 

diálogo, a discussão dos problemas de seus interesses, aliada a possibilidade da 

construção de consensos e propostas nesse espaço político.  

Nessa intenção, cabe observar que embora apontado como experiência 

positiva, esse mesmo espaço de discussão de política pública sobre o comando 

                                                 
33 Segundo Jara, a descentralização significa conceder autonomia para que as pessoas possam 
gozar de direitos, e em conseqüência assumir deveres. Diz respeito ainda, a mudanças de 
procedimentos para o poder de revogar qualquer decisão (JARA, 2001, p. 30s).  
 
34Estudos apontam que no Nordeste, a grande maioria dos Municípios convive com formas 
conservadoras autoritárias de poder em âmbito local. (ANDRADE, 2002, p.58). 
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de trabalhadores/as, demonstrou, em outros momentos (posteriores), debilidades 

quanto a um modelo de gestão participativa de fato, a serem salientados os 

seguintes pontos:  

 

•  Poucas condições de infra-estrutura relativas ao acompanhamento sistemático 

dos projetos em execução.  

•  Dificuldade em ter equipes de gestão treinadas em cada comunidade para a 

gestão dos projetos desenvolvidos localmente.  

•  Garantir agenda de trabalho no acompanhamento à gestão dos projetos 

implementados nas comunidades.  

•  Trabalhos relativos à articulação e mobilização destinados a garantir as 

reuniões mensais do conselho, atividades de capacitação e de treinamento 

das equipes de gestão locais.   

 

Segundo a fala de alguns coordenadores do conselho, a falta de maior 

incentivo e apoio da coordenação estadual do PDS, como também, a questão 

financeira dificultavam a manutenção e a eficiência do trabalho. Estes fatores, 

segundo Francisco de Afonso, trabalhador rural e presidente do Conselho 

causava desestimulo em manter viva e forte essa experiência. Ou seja, 

relacionava-se à falta de uma proposta de gestão mais participativa e qualificada 

através de maior incentivo do Conselho estadual do PDS. Alguns trabalhadores 

ressaltaram dificuldades, em relação ao tempo dedicado às atividades do 

Conselho, devido à necessidade de trabalhar e investir nos seus roçados, “que é 

de lá, onde tiram o sustento”. 

Pode-se refletir então, a partir da própria experiência, que essa perspectiva 

só se concretiza garantindo-se um planejamento participativo e acompanhamento 

no trabalho de assessoria qualificado, subsidiário e seqüencial, (pelo menos por 

mais algum tempo, que permita aos sujeitos exercerem o papel de 

conselheiros/as com competência mais sólida).  

Vale acrescentar que a atual diretoria do Conselho, nesse momento, tinha 

na presidência um vereador, que faz parte do quadro do MLST, residente no 

Assentamento Novo Horizonte. O mesmo se comprometeu em fazer reuniões 
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mensais do Conselho e reuniões periódicas nas comunidades. Mas, segundo 

informações dadas, in loco, isto não vinha ocorrendo. Com a ausência de um 

trabalho de assessoria destinado à capacitação e acompanhamento ao/as 

conselheiros/as, compreende-se, ficará difícil superar as fragilidades 

apresentadas. Uma possibilidade apontada foi a de que o Fórum da Agenda 21, 

ao estar mais capacitado e fortalecido, viesse assumir esta tarefa dentro de sua 

agenda trabalho, uma vez que os/as conselheiros/as são participantes também do 

Fórum.  

Nesta intenção, o Fórum continuaria recebendo apoio do FNMA, já 

assinalado à implementação da Plataforma da Agenda 21 de Maxaranguape. Esta 

seria uma das saídas para que esse espaço de participação não “saísse das 

mãos” da classe popular e viesse a se tornar novamente, manobra de lideranças 

políticas que em sua maioria, não estão comprometidas com a participação da 

sociedade e, por conseguinte, com a cidadania de direitos. 

Assim, nesse trajeto da pesquisa chega-se a concluir que os mecanismos 

de participação se manifestam ainda frágeis, sem deixar de evidenciar a 

persistência dos múltiplos sujeitos sociais, que se mobilizaram, mesmo com 

pouca qualificação em poder gerarem mudanças quanto ao tipo de gestão 

tradicional. Sabe-se, esta é atribuído a uma cultura política35 de não participação, 

ou seja, de clientelismo e de subserviência. Nesse contexto, a viabilização deste 

novo modelo de gestão ainda passa por uma série de dificuldades que têm 

relação com o processo histórico de nosso país, por assim dizer, a manutenção 

de práticas dominantes e autoritárias de governo perpetuadas na historia cultural 

do nosso País. Estudos realizados por vários pesquisadores/as apontam que a 

maioria dos municípios convive com formas conservadoras e autoritárias de poder 

no âmbito local, sobretudo, no contexto da política nordestina. 

Como já mencionado, os conselhos de políticas públicas, em sua maioria, 

encontra-se atrelado à gestão pública tradicional já referida. Com isso, os/as 

conselheiros/as, além de não serem referendados/as pelas comunidades, não 

têm qualificação e, conseqüentemente, não assumem compromissos com os 
                                                 
35 A cultura se diz política porque incutem os seus significados constitutivos dos processos 
implícitos e ou explicitamente buscam redefinir o poder social. Neste sentido, a formação política 
cultural origina se de práticas culturais existentes que demonstram contrastes significativos em 
relação às culturas dominantes – e no contexto de determinadas condições históricas (ALVAREZ, 
2000, p. 22). 
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interesses coletivos. Por suas vez, as lideranças comunitárias locais, em grande 

parte, estão subordinadas ao domínio do poder político local. Somado a isto, 

percebe-se que as mesmas fazem parte do funcionalismo público, têm cargos 

comissionados e são consideradas lideranças de confiança do prefeito. Como 

exemplo disto, as secretarias de educação e saúde, as mais envolvidas na ação 

da Agenda 21, são apontadas como setores fortes da confiança do prefeito. Neste 

sentido, a maioria dos/as professores/as e agentes de saúde são subservientes 

ao que ordena o prefeito e, por vezes, são perseguidos/as e ameaçados/as de 

perder o emprego. Diante disto, os espaços decisórios de participação como, 

reuniões de conselhos e assembléias na câmara legislativa, (espaço de discussão 

em gestão das políticas e no destino da comunidade), limitam o acesso à 

informação e a participação ativa da sociedade civil. 

Esse é um quadro em que nos permite refletir sobre um modelo de gestão 

pública com perfil tradicional, caracterizantes da dependência, do assistencialismo 

e da subordinação de lideranças e de muitos trabalhadores/as que ocupam 

cargos nas organizações associativas das comunidades e são cooptados pelo 

poder público local.  

Ao reportar-nos sobre esse assunto, Demo (1993) concebe os reflexos de 

uma cultura de dominação, esta manifestada em práticas assistencialistas do 

Estado e de grupos dominantes que visam, intuitivamente, desmobilizar os 

movimentos populares e reproduzir, de forma refinada, o controle social. Deste 

modo, agem na esfera sócio-econômica com o propósito de impacto imediato e 

seguro, com relação à questão de bens, favores, empregos e de regalias. Tal 

intenção visa transformar as lideranças populares comunitárias, o que o autor 

denomina de “potenciais cidadãos”, em comparsas da mesma trama histórica 

(DEMO, 1993). 

Nesse contexto, compreende-se que os vícios sócio-culturais alargados ao 

processo histórico se configuram como estratégias de sustentação de massa de 

manobra. Frente a isto, se colocam, aos processos participativos, desafios 

inerentes ao sistema capitalista e o neoliberal, quanto á, encontrar caminhos 

alternativos para o exercício da democracia direta e não só representativa. Para 

tanto, é preciso que se busque novas práticas políticas descentralizadas, a serem 
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introduzidas na gestão política, quer seja em âmbitos de governos local, estadual, 

ou de governo nacional (DEMO, 1993, p.156).  

Em Maxaranguape pôde-se identificar práticas/experiências significativas36 

geradas através de processos organizativos e de lutas sociais, a se ressaltar o 

exercício da participação democrática, vivenciada pelos diversos sujeitos coletivos 

e atores sociais. Contudo, não faltaram fragilidades, quanto à capacidade dos 

sujeitos sociais coletivos fazer intervenção com autonomia política pelo acesso à 

políticas públicas e aos direitos sociais efetivos. São aspectos resultantes da 

realidade que complexa e dinâmica, imbricam-se vícios sócio-culturais históricos 

enraizados por uma cultura política patriarcal. São fatores que dificultam avanços, 

em termos de mudanças, de fortalecimento e ampliação de espaços participativos 

de cidadania. Noutro pensar,  dificulta a afirmação de sujeitos autônomos críticos, 

protagonistas de sua própria história e de suas vidas.  

Noutro pensar, Silva (2001) entende que a ação participativa dos cidadãos 

e cidadãs nos espaços de representatividade social, em âmbito municipal, 

apresenta alguns limites à sua efetivação tendo algumas tendências indesejáveis, 

a saber: A reprodução de ações e práticas corporativistas, enfatizante de 

interesses territoriais e setoriais; a forte presença do poder executivo nesses 

espaços de participação popular, além da ausência da disseminação de uma 

cultura política pautada em valores e princípios democráticos.   

Prosseguindo, Jara (2001) discute a participação social – como principal 

conteúdo de uma nova institucionalidade que implica no desafio de trabalhar o 

material, o institucional, o vulnerável o desarticulado, rígido e relativamente 

fechado à participação da sociedade. Deste modo, criar mecanismos e a 

possibilidade de transformar a cultura política caracterizada por relações sociais 

autoritárias e patrimonialistas, de modo que possa corrigir a atual desordem 

institucional (JARA, 2001, p.171). 

                                                 
36 Pode-se apontar com referência a essas experiências significativas, o desencadeamento de 
processos organizativos a partir da própria luta de conquista da terra, tendo este fomentado um 
processo forte de mobilização e de participação, associado aos processos reivindicatórios e de 
interlocução junto a órgãos, estaduais e municipais. Após a conquista da terra, travaram-se luta, 
em prol do desenvolvimento dos assentamentos, no que tange as questões de infra-estrutura, 
serviços básicos e o acesso à política agrícola. Um processo que continua sendo necessário até 
hoje, dado que o conjunto dos agricultores/as familiares diz ainda não ter as condições 
satisfatórias para garantia de melhor qualidade de vida (CEAHS, 2000). 
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Finalmente, chego à conclusão, enxergar a teia complexa de uma realidade 

social, infusa a um modelo de sociedade moderna e ajustada aos princípios da 

ofensiva cultural neoliberal, que se encontra hoje enraizada com traços fortes do 

utilitarismo, do individualismo, do consumo. Aspectos de uma cultura dominante 

do poder sobre o patrimônio natural; social e ambiental. Estas são características 

encontradas no entorno territorial das comunidades interioranas, rural-urbana (e 

ou ruurbanas).  

Enxerga-se uma realidade – sócio-ambiental e cultural, diversa, desenhada 

em tons coloridos pela natureza e pela sua biodiversidade. Às vezes, revelando-

se, de forma inexorável, à persistência de se manter intacta e soberana, mesmo 

ante a incoerência e ao desrespeito do único ser, o “humano”, que deveria 

preservar e cuidar, mas é capaz de produzir a destruição e extinção da vida de 

tantos seres e formas de vida, tão somente, para satisfazer o seu egoísmo bel 

prazer. 

Penso que este é um convite à reflexão em torno da vida, das formas como 

nos relacionamos com os povos simples37 e com a natureza, digo, com as 

comunidades, com as mulheres, crianças e jovens. Poder enxergar o mundo com 

um olhar mais sensível, voltado aos simples e excluídos/as, mas, que sonham, 

com a possibilidade de ter lazer, cultura, trabalho e alimento na mesa, saúde 

educação. Por exemplo, de como estudar, ou senão, ver a possibilidade de ver os 

filhos/as e filhas concluírem os estudos de nível médio e de conseguirem 

ingressar numa academia. Assim, a possibilidade de se desenvolverem e, por 

conseguinte, serem reconhecidos como gente, como cidadãos e cidadãs, de fato, 

na sociedade que se diz moderna, mas, excludente. Usufruir, portanto, de direitos 

com igualdade enquanto cidadãos e cidadãs, protagonistas de sua história e de 

suas vidas. 

Em suma, o que desejo enfatizar é que, como sujeitos, educadores/as da 

academia e pesquisadores/as precisamos despertar nossas mentes e corações à 

sensibilidade. Saber valorizar e reconhecer que o povo e ou, “a massa” – sujeito 

popular tem uma força de saber histórico importante e que, nem sempre 
                                                 
37 Refere-se aos sujeitos coletivos, refletidos nessa prática educativa, – são os que perpetuam a 
memória histórica dede processos civilizatórios emancipadores, em que constroem a indignação 
diante da reatualização de problemas antigos e das reconfigurações das misérias humanas e que 
sonham a possibilidade de contribuir para a produção de uma sociedade mais justa e feliz 
(WARREN, 1999, p.11). 
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conseguimos apreender e dar conta do seu universo. Um saber popular sensitivo, 

completo, feito e recriado nas diversas práticas, em formas de viver e de 

sobreviver, em que, a aprendizagem social e política são forjadas pelos pobres da 

terra, por homens e mulheres, sujeitos clíticos, na própria experiência de vida. 

Assim, esses sujeitos, ao se encontrarem imersos no contexto da 

sociedade capitalista, são moldados de acordo com os interesses desta, por isto, 

encontram dificuldades para permanecer lutando frente a tantos desafios que lhe 

são postos. Por vezes, a corrida a este sonho abarca tantos obstáculos e 

dificuldades enfrentadas por estes, de forma solitária, isolada, e ou, sem contar 

com o apoio e o reconhecimento da comunidade e daqueles que deviam facilitar e 

promover a resolução dos direitos universais à vida digna e feliz.  

Concluindo, esta reflexão permite-nos aproximar do pensamento freireano, 

no sentido de fazer uma leitura dialética do mundo, do universo sujeito, da 

sociedade do século XXI. Motiva-nos a enxergar mais, por ser a realidade 

dinâmica, complexa e mutável, implica em que a constituição e o fortalecimento 

dos diversos sujeitos coletivos e atores da sociedade precisem ainda, de um largo 

trajeto para atingir o grau de formação qualificada e de aprendizado desejados. 

Um processo que nem sempre é eficaz, mas apresenta-se mediado por tantos 

limites e obstáculos no cotidiano de suas vidas, mas que é possível atingi-lo. 

No assunto a seguir apresentar-se-á o processo gerador de construção da 

Agenda 21 de Maxaranguape, vendo suas atividades e metodologias.  
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Construindo a AGENDA 21 Local de Maxaranguape – RN 

 

 

O processo de construção da AGENDA 21 no município de Maxaranguape 

- RN foi retomado a partir da confirmação do convênio entre CEAHS, entidade 

proponente, e o Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA, em julho de 2005. 

Nesse sentido, não se pode aqui deixar de ressaltar que existiu a experiência de 

uma prática anterior de Agenda 21 (no período 2002/2003), coordenada pelo 

Banco do Nordeste – BNB, mas, no ano seguinte deixou de ser prioridade por 

este Agenciador, aliado a isto, a falta de compromisso da própria prefeitura. Como 

já foi dito, a descontinuidade desta ação causou desmotivação e desarticulação 

da sociedade civil organizada, junto ao desinteresse do poder público. Portanto, 

significou uma grande perda, por se considerar esse evento um forte e importante 

processo organizativo já constituído na época, assunto que será retomado noutro 

momento, ou seja, ao tecer registro do processo anterior da Agenda 21. 

Pode-se dizer que o projeto de Construção da Agenda 2138 nesse 

município evidenciou-se, como uma oportunidade singular, em que a sociedade 

civil organizada (no Fórum 21), o CEAHS, entidade que coordenou o projeto de 

Construção da Agenda 21, como também, a gestão pública, as entidades 

parceiras (IBAMA, INCRA, BNB, APA), tiveram naquele momento, para investir 

num trabalho diferenciado. Ou seja, potencializar um processo educativo e de 

organização social, na perspectiva sócio-ambiental, quer seja, nos espaços 

formais e não formais (escolas, associações, fórum, conselhos, grupos de 

mulheres e jovens, agricultores/as e dentre outros). 

Quanto à formulação dos seus objetivos embutiram princípios políticos 

pedagógicos da metodologia do trabalho popular, alem de estarem em 

consonância com os da Agenda 21 Brasileira, dentre os quais, citam-se: a) 

Construir um programa de ação estratégica, a partir de um amplo processo 

participativo da sociedade, do poder público e de entidades públicas, que 

conduzam ao desenvolvimento sustentável integrado do município capaz de 

                                                 
38 O projeto da Agenda 21 é o resultado do convênio MMA/FNMA conveniado em 2005, tendo o 
CEAHS, como sua proponente e principal parceira no Projeto: - Prefeitura municipal, IBAMA, BNB 
e INCRA, alem de outras inseridas no processo, como a APA e o IDEMA. Constituído por uma 
metodologia da educação popular e em consonância com a proposta formulada na Agenda 21 
Global. 
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permitir, de forma negociada, o nascimento de um novo paradigma de 

desenvolvimento. Como objetivos específicos foram privilegiados: Sensibilizar a 

população local para participar do processo de construção da Agenda 21 

municipal; elaborar o diagnóstico do município e construir o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável Integrado do Município. A formulação deste Plano 

visa transformar a realidade local no cenário desejado por toda a comunidade, 

associada ao fortalecimento, à participação e a cidadania ativa. Busca, 

intencionalmente, uma sociedade que seja sustentável ao serem afirmados 

mecanismos de participação e de controle social pelos diversos atores e sujeitos 

sociais da sociedade civil organizada. Deve também ser garantida, a combinação 

de diferentes atividades econômicas destinadas a garantir oportunidades de 

emprego e renda. E, por fim, que favoreça sistemas de informações, linhas 

alternativas de financiamento, gestão ambiental e manejo racional de recursos 

naturais (JARA 2001, p.118). 

Quanto à participação e o envolvimento dos sujeitos e atores sociais que 

compõem a sociedade civil organizada no Fórum da Agenda 21, esta se deu em 

níveis diferenciados, em tempo e espaços, durante a execução do projeto. Pode-

se, por exemplo, ressaltar a fase das primeiras e grandes atividades relativas à 

sensibilização e capacitação, identificada de expressiva participação e com um 

número plural de sujeitos coletivos.  

Nesta intenção, merece destacar à participação efetiva de representantes 

das localidades litorâneas e rurais, presentes em todas as fases de execução da 

Agenda 21, dentre estes: Professores/as da rede municipal de ensino, lideranças 

comunitárias das organizações associativas e os diversos grupos existentes nas 

localidades [...].  

Na seqüência, demonstram-se os/as participantes, suas instâncias 

representativas envolvidas no desenrolar dessa prática no que se refere, de forma 

total, ao processo educativo e de organização sócio-política.  
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Quadro 01 – Sujeitos coletivos e suas e instâncias representativas 
 

 

 

No percurso das atividades da Agenda 21, identificou-se a presença de 

outros atores, merecendo destacar o Sindicato de Trabalhadores/as Rurais do 

município, o Movimento de Libertação dos Sem Terra – MLST, além das equipes 

da ÁPICE39 e CEATEC40. Estas são cooperativas, que atuam no município com 

serviços de assistência e assessoria técnica em duas importantes áreas de 

assentamentos (Nova Vida e Novo Horizonte II), através do PAC - Plano de 

                                                 
39 ÁPICE – Cooperativa de Assistência Técnica Social e Ambiental. 
40 CEATEC – Cooperativa Estadual de Assistência Técnica do Movimento de Libertação dos Sem 
Terra – MLST. 

SUJEITOS E ATORES ORGANIZAÇÕES E GRUPOS 

Professoras/es da rede municipal de 
ensino;  

Escolas públicas municipais e estaduais;  

Trabalhadores/as rurais das áreas 
de assentamentos de comunidades 
rurais 

Associações de trabalhadores/as rurais das 
áreas de assentamentos; associações 
comunitárias;  

Delegados/as dos conselhos; 
lideranças comunitárias. 

Conselho Municipal do Programa de 
Desenvolvimento Solidário – PDS; Conselho 
comunitário de Maxaranguape; Conselho 
Municipal Associação de Desenvolvimento 
Comunitário e Cidadania. 

Jovens; mulheres e artistas locais. Grupos: de Jovens, Mulheres e grupos 
Culturais;  

Pescadores/as; artesãos e artesãs 
do mar. 

Colônias de Pescadores.  

Pastorais sociais. Igrejas Evangélica e Católica; Associações de 
idosos/as. 

Empresários. Manoa; Associação de Desenvolvimento do 
Turismo de Maracajú.  

Prefeito, vereadores/as e demais 
representantes da gestão pública; 
as diversas Secretarias. 

Poder Executivo e Legislativo Câmara 
Municipal. Secretarias Municipais: Educação, 
Administração, Saúde, Turismo e Meio 
Ambiente, Assistência Social [...]. 
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Consolidação dos Assentamentos, (um Programa Nacional do Ministério de 

Reforma Agrária), voltado para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária. 

Cabe ressaltar que a participação dessas equipes nas reuniões do Fórum e 

noutras atividades contribuiu, de forma significativa, nas discussões dos 

problemas, dando sugestões e na elaboração de propostas. No entanto, as 

mesmas deixaram de participar em meados de 2007, após o término da gestão 

programa do governo federal (o PAC). 

Dentre as atividades apontadas com maior expressão de participação da 

sociedade civil organizada relacionam-se as seguintes: Um curso de capacitação 

para a elaboração do plano de gestão, divulgação e nivelamento de conceitos e 

temas da Agenda 21; Seminário de Lançamento da Agenda 21; duas (02) 

grandes audiências públicas; seis oficinas e caravanas relativas ao processo de 

construção de diagnósticos das localidades; Um Seminário Municipal de 

Devolução de Diagnóstico; e por último, o Seminário Final da Plataforma da 

Agenda 21 – “A Maxaranguape que queremos para o Futuro”. Cabe lembrar que 

realização estas atividades cumpriram objetivos e metas constantes do projeto de 

construção da Agenda 21, sendo as mesmas revalidadas pelo planejamento 

participativo, no Fórum. 

A partir dos registros dessa prática (constituídos nos relatórios e listas de 

participantes), pôde ser observado que na realização do conjunto de atividades, 

destacadas como relevantes neste processo de observação, houve um intenso 

momento de mobilização, divulgação e de sensibilização, o que favoreceu a maior 

presença da sociedade, entidades parceiras e representantes do poder público 

local. Essas atividades identificavam conotação importante de caráter formativo e 

mobilizador, como também de relevância política, do ponto de vista da 

participação, quantitativa e qualitativa (demonstrado nos relatórios de atividades e 

nas listas de participantes das atividades da Agenda 21), a participação 

expressiva da sociedade civil organizada através de suas representações locais, 

dos diversos sujeitos e atores sociais. Não obstante, cabe ressaltar que muitas 

outras atividades realizadas em âmbito local tiveram também, sua igual 

importância nesse processo. 

Logo, consideramos o grau de relevância dessas atividades em relação à 

prática política pedagógica, a construção coletiva de conhecimento, que 
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pautaram, principalmente, os aspectos da participação e o despertar da 

consciência crítica na intenção sócio-ambiental. Nesse sentido, buscamos 

privilegiar as principais atividades temáticas, como campo de observação desta 

pesquisa, assunto a ser abordado posteriormente, visando melhor discuti-lo e 

aprofundá-lo. 

No próximo item são apresentados princípios teóricos metodológicos, as 

metodologias e dinâmicas que balizaram o fazer da Prática Educativa em pauta. 

 

Identificando o Caminho Metodológico na Construção da Agenda 21 de 
Maxaranguape 

 

 

O processo construção desta Agenda 21 Local, enquanto base 

metodológica amplia aquela indicada no momento de sua construção, 

anteriormente citada. Adota as referências do trabalho da educação popular, com 

princípios teóricos metodológicos ancorados na concepção histórico-dialética 

freireana41. 

Como ideário, esta prática educativa alicerçou-se na construção de um 

programa de ação estratégica, por meio de um planejamento e processo 

participativo multisetorial da sociedade, ao aglutinar os diversos atores sociais 

grupos e organizações associativas, como os demais segmentos da sociedade. 

Enquanto base metodologia reforça os ideais democráticos, balizados no 

exercício contínuo de participação ativa ao instigar a crescente autonomia política 

dos sujeitos sociais coletivos, em relação a sua atuação nos espaços públicos. 

Nesta tônica, privilegiou-se o formato e uso de metodologias: interativa, 

participativa e solidária com enfoque dialógico crítico. Garantiram-se ainda, a 

mediação dos aspectos: interdisciplinar, multidisciplinar e de transversalidade nos 

temas e assuntos. Igualmente considerou-se a abordagem em gênero, geração e 

                                                 
41 Na visão do autor, diz respeito a uma visão de humanidade, de sociedade e uma teoria do 
conhecimento que busca partir do contexto, da visão de mundo do sujeito para um processo de 
construção social coletiva, que perspectiva a transformação da realidade social (FREIRE, 2005).  



 95

a dimensão de holismo42 ao perpassar todo o fazer dessa prática educativa. 

Deste modo, foram contempladas as questões dos jovens e mulheres, com 

relação ao seu contexto, às suas especificidades, idéias e interesses. Da mesma 

forma, o enfoque holístico numa perspectiva crítica é entendido como, a 

possibilidade de promover a discussão e a construção social de conhecimento na 

interação com todas as dimensões da vida.  

Enquanto prática dialógica crítica viu-se potencializar saberes históricos e 

do cotidiano, a construção e reforço dos laços de amizades e, principalmente, a 

construção social coletiva de conhecimentos. Perseguindo esse caminho os 

diversos espaços da Agenda 21 se constituíram em lugar de vivência e de troca 

de experiência, por meio das diversas atividades como:  Oficinas e seminários 

temáticos, cursos de capacitação, audiências públicas, eventos culturais, reuniões 

do Fórum Permanente da Agenda 21 [...]. Estas intenções foram expressas no 

uso metodológico das várias linguagens, dentre as quais se citam: Discursiva, 

dialógica, plástica, cênica, áudio-visual e sendo embutidas outras dimensões  da 

linguagem, a saber: afetiva, emocional, espiritual, cognitiva e, por última, a 

consciência corporal, a qual incorpora também, técnicas de relaxamento. A dança 

circular, como a dança da ciranda, é outra forma de expressão corporal bem 

utilizada, enquanto dinâmica pedagógica, principalmente, por entidades e grupos 

do campo da educação popular. Neste sentido, a garantia de instrumentos 

pedagógicos e de materiais didáticos se constituiu em importante mecanismo 

para o desenvolvimento das atividades, de forma exitosa, favorecendo a 

apreensão dos conteúdos bem como, a construção social coletiva co-responsável 

e solidária. Por fim, pode-se afirmar que esta prática educativa fomentou a 

formação de múltiplos sujeitos e atores sociais envolvidos, noutro pensar, a 

aprendizagem social à cidadania. 

Ademais, entendemos esse processo de conhecimento fundamentado na 

idéia da constituição do sujeito, não só interativo e receptivo, em relação ao que 

vem do mundo exterior, nem apenas ativo ao que é impulsionando pelos seus 

impulsos internos e inatos. Ao contrário, o sujeito constrói seus conhecimentos e 

saberes sobre si e sobre o mundo em situações dialógicas, sempre mediadas por 
                                                 
42 Na visão do autor, compreende uma visão de humanidade, de sociedade e uma teoria do 
conhecimento que busca partir do contexto, da visão de mundo do sujeito para um processo de 
construção social coletiva, que perspectiva a transformação da realidade social (FREIRE, 2005).  
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outros sujeitos, direta ou indiretamente. Podemos concebê-lo ainda, como porta 

de entrada para aprendizagem sócio-ambiental. 

Ancorada por esta proposta metodológica a construção da Agenda 21 de 

Maxaranguape norteou-se por seis passos (contidos no Plano de gestão do seu 

projeto e referendados pelo planejamento participativo), quais sejam: 

 

 

1. Mobilização e sensibilização da sociedade civil e poder público 

2. Criação do Fórum da Agenda 21 Local; 

3. Elaboração do Diagnóstico Participativo; 

4. Elaboração do Plano Local de Desenvolvimento Sustentável; 

5. Implementação do Plano Local de Desenvolvimento; 

6. Monitoramento e Avaliação do Plano Local de Desenvolvimento Sustentável.  

 

Este último se inicia após o lançamento da Plataforma da Agenda 21, o 

qual compõe o referido Plano. Deve-se ressaltar que cada passo compreende 

uma meta e uma metodologia específica, em consonância com o que foi proposto 

no projeto de intervenção da Agenda 21. Ou seja, a utilização das metodologias 

considerou as diferentes etapas do processo, tipo de atividade (reunião, curso, 

seminário...), como também, os níveis de formação dos sujeitos sociais 

(individuais e coletivos) envolvidos na ação. Nesse prisma, a formulação da 

proposta metodológica das atividades sempre foi discutida anteriormente, de 

forma coletiva, entre equipes de assessoria e coordenação do Fórum. 

Permeando esses passos, cabe aqui destacar o processo de sensibilização 

e de mobilização das atividades, o qual contou com a utilização de vários 

instrumentos pedagógicos: materiais de divulgação (convites, panfletos, faixas, 

jornais, cartazes e carro de som). Igualmente foram valorizados os recursos 

tecnológicos constituídos a saber: data-show, retroprojetor, vídeo, equipamento 

de som, máquina fotográfica, visando qualificar a ação educativa e, por 

conseguinte, a formação sujeitos e atores participantes.  

Deu-se também a devida importância ao registro das atividades, capaz de 

produzirem conhecimentos e levantamento de informações e dados para a 
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construção do documento final da Agenda 21 – “O Plano de Desenvolvimento 

Local”. 

Para um melhor entendimento apresentamos abaixo um quadro 

detalhando-se procedimentos metodológicos: dinâmicas e conteúdos vivenciados 

no decorrer da prática educativa (Construção da Agenda 21 de Maxaranguape). 
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Quadro 02 - Síntese do processo metodológico na construção da Agenda 21 

Procedimentos metodológicos Temas Conteúdos 

Organização da Infra-estrutura:  

Nas grandes atividades formativas e 
eventos, o ambiente era preparado 
anteriormente com cartazes e faixas na 
cidade e no local do encontro. 

Na abertura das atividades fazia-se a 
recepção, o acolhimento através de 
dinâmicas: técnicas de interação; 
relaxamento, música, dança circular e 
cirandas... 

Técnicas e dinâmicas: artes plásticas e 
cênicas; (desenho, pintura, recorte e 
colagem); audiovisual (vídeos e slides) 

Estudo em grupo: Leitura e estudo de 
textos; Construção de cartazes e painéis; 
debate em plenária e exposição 
dialogada com aprofundamentos dos 
temas e conteúdos pela assessoria.  

 

Discussão e escolha de pessoas para a 
formação dos comitês de apoio às 
comunidades. 

 

Organização e elaboração de material 
didático-teórico referente à pesquisa 
participante, tendo como ferramentas: 
questionários e entrevistas semi-
estruturadas. 

  

Mapas e maquetes; elaboração de 
questionários e entrevistas semi-
estruturadas; observação participante 
(DRP).  

 

Levantamento das expectativas 
(construído individual e coletivamente) - O 
que trago e o que venho buscar; O que 
esperamos da Agenda 21? Construção da 
Identidade Individual e coletiva: Quem 
somos nós? Qual o objetivo e missão do 
grupo/ organização? Qual o nosso público? 
Que ações desenvolvem? Quais as nossas 
prioridades? O que já entendemos sobre 
Agenda 21 Local? 

Resgate do processo de construção da 
Agenda 21 de Maxaranguape: origem e 
objetivos.  

O papel da entidade  CEAHS  na 
construção da Agenda 21 de 
Maxaranguape metas e passos 
metodológicos.  

Exibição de dois vídeos: Agendas 
21 de Palmas (Vitória) e Recife – discussão 
e socialização dos vídeos; metodologias 
identificadas;  

Conceitos e tipos de Agenda 21; Discussão 
sobre a importância da Agenda 21.  

Estudo e discussão dos documentos: Carta 
da Terra e Carta 2070. 

Construção dos cenários atual e futuro do 
Município  

Discussão do Plano Diretor de 
Maxaranguape e sua relação com a 
Agenda 21.  

Elaboração do Plano de Gestão do Projeto 
da Agenda 21. Regimento Interno do 
Fórum - o papel do Fórum e dos comitês 
das comunidades. 

Discussão e aprofundamento de temas e 
conceitos: política pública, direitos sociais, 
desenvolvimento sustentável democracia, 
cidadania, governança, ética, participação, 
Territórios e Cultura; Sustentabilidade [...].  
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Cabe destacar a relevância da produção coletiva do conhecimento filtrada 

no decorrer das diversas atividades da Agenda, especialmente naquelas 

atividades de capacitação e de formação como todo. 

Prosseguindo, uma das metodologias que mereceu destaque refere-se à 

construção de diagnóstico (DRP – Diagnóstico Rápido Participativo), o qual 

compreende um conjunto de técnicas e ferramentas que permitem às 

comunidades fazer seu próprio diagnóstico das necessidades visando à 

formulação de Plano de Desenvolvimento de cada comunidade para, 

posteriormente, compor o Plano de Desenvolvimento Sustentável Municipal.  

Esta metodologia foi considerada, segundo depoimento dos/as próprios/as 

pesquisadores/as, de relevância para o êxito dessa etapa ao considerar os 

seguintes aspectos: Favorecer a construção do diagnóstico participativo; 

potencializar o envolvimento das comunidades; qualificar os/as pesquisadores/as; 

permitir a integração, a construção e o reforço de laços de amizade e de 

solidariedade. E, principalmente, enriquecer a convivência social coletiva, bem 

como, a inserção e o conhecimento na realidade. 

A proposta de construção do DRP incluiu a organização e elaboração de 

material didático-teórico referente à pesquisa participante, tendo como 

ferramentas: Mapas e maquetes, questionários, entrevistas semi-estruturadas 

sendo aplicados, principalmente, nas atividades de capacitação e de treinamento 

da equipe de pesquisadores/as. Os mesmos foram destinados à aplicação da 

pesquisa e da observação participante por dimensão temática da Agenda 21. 

Nesse momento, as leituras comunitárias realizadas na fase de construção 

dos diagnósticos se constituíram como um espaço privilegiado de formação, de 

aprendizagem, possibilitando aos pesquisadores/as, (participantes no Fórum) ter 

um novo olhar acerca de conhecer com mais profundidade a realidade de 

Maxaranguape – com suas características, as problemáticas de cada 

assentamento e ou, das comunidades rurais e litorâneas. 

Durante essa fase, os pesquisadores/as junto às equipes educadores/as e 

de consultoria da Agenda 21 fizeram “um retrato da cidade”, tendo valorizado, 

sobretudo, a contribuição dos moradores, identificados como as principais 

lideranças comunitárias e representantes das organizações associativas e dos 

grupos locais organizados. Nesse ínterim escutaram e dialogaram com quem 



 100

diariamente vivencia os problemas, as dificuldades e as alegrias em 

Maxaranguape. O destaque e importância desse momento se devem ao fato de 

que, dentre as metodologias utilizadas nessa prática educativa, esta foi apontada 

pelos pesquisadores e membros do Fórum, como um dos processos mais 

expressivo, de significação, em termos de aprendizagem e do conhecimento da 

realidade. Esta foi também uma etapa do processo de Construção da Agenda 21 

reconhecida pela equipe do Ministério do MMA, durante a sua visita em Natal, 

como uma experiência exitosa e indicada pelo mesmo para ser publicada. 

Ao término deste capítulo, podemos destacar três conclusões, a saber: 

•  Entendemos que a perspectiva metodológica adotada propiciou a construção e 

reforço dos laços de amizade entre os participantes das comunidades; 

•  Possibilitou uma maior articulação e sinergia entre as comunidades com 

relação a processos de organização social e de participação, no tocante à 

discussão de interesses coletivos; 

•  Favoreceu mobilizar e reunir informações, organizar e produzir coletivamente 

conhecimentos.  

 

Mediante a isso, é possível apontar a formação de sujeitos sociais que 

atuaram efetivamente nesse percurso. Despertaram de uma consciência ingênua 

para, criticamente, estabelecer novas relações dialógicas, tendo um elemento de 

sinergia balizado no resgate da  auto-estima, da esperança e de  novos  

significados na vida desses sujeitos.  

Enfim, pudemos avaliar que o caminho metodológico favoreceu evoluir, na 

perspectiva da concretização dos objetivos e metas do respectivo projeto. 

Contudo, por considerar que a realidade é complexa nos seus aspectos 

sócio-político, econômico, cultural e ambiental, não se deve ignorar fatores 

estabelecidos pelo processo histórico cultural, como: a acomodação, a submissão 

e subserviência, estes e dentre outros vícios culturais, deve-se lembrar, estão 

fortemente enraizados no seio das comunidades. Ademais, estes são traços 

culturais que podem ser refletidos na realidade, principalmente, de cidades do 

interior, onde o patriarcalismo nas práticas do apadrinhamento e do clientelismo 

parece estar mais presente. Este paradigma nos remete a pensar que nem 
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sempre é possível, na emersão das práticas educativas, por meio de uma ação,  

e/ou projeto, se alcançar todos objetivos e metas propostos.  

Nesse pensar, o contexto, a vida pública, as estruturas e as formas de 

governo são fatores preponderantes que interferem e, ou, facilitam o alcance de 

resultados significativos. A perspectiva da organização social e da participação 

popular que resguarda o fortalecimento e autonomia dos sujeitos políticos e da 

sociedade, como um todo, dependerá de uma gama de fatores, constantes de 

uma realidade que é complexa, dinâmica, logo, em mutação.  

Por fim, penso que ao término da execução desse projeto, concretizado 

com a construção do Plano de Desenvolvimento Local e a Plataforma da Agenda 

21, o Fórum, enquanto instância maior de representação para governança, há que 

buscar novas formas de manter o dinamismo, a autoconfiança, a persistência, 

como mecanismos de participação crescentes e ativos da sociedade e da gestão 

pública. Para tanto, o mesmo deve encontrar sinergia integradora a continuar 

mobilizando os sujeitos sociais coletivos e demais atores para dar continuidade à 

sua prática de governança.  

Com a Agenda 21 formulada, outra fase agora se inicia, o Fórum tem nas 

mãos, como grande ferramenta de política pública, o Plano de Desenvolvimento 

Local, com a Plataforma da Agenda 21 constituída para alavancar a tarefa de sua 

implementação e monitoramento. Etapa que implica em outros desafios como, a 

garantia da continuidade da ação do Fórum, de forma que continue tendo a 

credibilidade e o respaldo necessário do conjunto da sociedade, além de outros 

atores, e, principalmente, da prefeitura. 

 Na continuidade buscamos discorrer acerca da prática educativa, o último 

capítulo desta pesquisa, momento em que serão apresentados aspectos 

relevantes da trajetória e o que gerou todo processo de construção da Agenda 21 

de Maxaranguape. Trazemos a ênfase das grandes atividades, seu enfoque 

metodológico, aspectos organizativos, sócio-políticos, potencialidades e 

fragilidades, resultados alcançados, e por fim as considerações delineadas, no 

intuito de refletir e apresentar uma síntese desta teia social coletiva na construção 

da Agenda 21 desse município.  
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  “Que os novos conhecimentos e valores humanos, sócio-

planetários e universais produzidos nessa prática demonstrado 

pelo exercício da participação e a trilhar caminhos, despertem os 

sujeitos sociais para uma nova forma de enxergar e ler o seu 

mundo e o dos outros neste processo de construção social 

coletiva. Possa proporcionar-lhe condições e exercício de 

autonomia na negociação com outros atores, na luta por 

conquistas de direitos sociais fundamentais ao ser humano. E que 

a partir dessa nova forma de olhar, de enxergar por novas lentes, 

de permitir apropriar-se da natureza. dentro de uma perspectiva 

sócio-ambiental,  os mesmos possam compatibilizar ações e 

práticas com a proteção, preservação e respeito ao meio ambiente 

ao serem capazes de transformar sua própria realidade”, 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Ludijânio Rogério 

Imagem 06 – Pesca artesanal no Município de Maxaranguape – RN 



 103

 3 - TECIDOS DE UMA PRÁTICA EDUCATIVA AMBIENTAL NA 

CONSTRUÇÃO DE AGENDA 21 LOCAL 

 

 

Nesse itinerário, por compreender a perspectiva de uma prática 

pedagógica processual permeada pela dialeticidade, logo, dialógica, crítica e 

problematizadora, que resgata valores e princípios afetivos, étnicos e solidários 

priorizamos – no tecer análise de uma prática educativa ambiental - organizar e 

trazer a tona algumas reflexões/discussões. 

Começamos por promover um resgate a partir do registro do processo de 

origem e surgimento de construção da Agenda 21 Local, em Maxaranguape, 

assunto intitulado “Resgatando a experiência/prática, a origem de Construção da 

Agenda 21 de Maxaranguape”.  

Num segundo momento, dada à complexidade do que apontou esta 

“prática educativa”, optamos por organizar e privilegiar análises de atividades que 

evidenciaram maior probidade em relação à aproximação e compreensão da 

realidade, como também, a apropriação de dados empíricos, quer seja, de forma 

individual ou coletiva.  

Busquei também, por valorizar o fato de encontrar-me inserida, fazer-me e 

ser participante desse meio coletivo, “do pensar e do fazer práticas de educação 

popular”. Neste bloco descreveremos ainda, o tema: “Construindo Conhecimentos 

e Aprendizados: limites a alcances” entendendo como aquele em que se 

evidencia, com mais vigor, a teia de construção social coletiva de conhecimentos 

permeada por diferentes etapas. 

No terceiro momento privilegiamos situar o Fórum Permanente da Agenda 

21, com a intenção de identificar e refletir sobre seu papel político. Daí, observar 

seu nível de formação e atuação, enquanto ator e interlocutor político para “o 

fazer governança”. E por último, buscamos apontar alguns resultados, enxergar 

os limites e alcances da prática educativa investigada, em relação à dimensão da 

participação,  infusa no despertar da consciência, na perspectiva sócio-ambiental. 
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Resgatando Prática Educativa – origem da Construção da Agenda 21 de 
Maxaranguape. 

 

 A Construção da Agenda 21 Local de Maxaranguape – RN tem origem a 

partir das experiências em processos organizativos de lutas sociais junto a 

trabalhadores/as de áreas de assentamentos de reforma agrária e comunidades 

rurais. Refere-se a um trabalho de assessoria realizado desde 1998, pela ONG, o 

Centro de Educação e Assessoria Herbert de Souza – CEAHS. A mesma enfatiza 

na sua ação, o eixo da participação ativa – o fortalecimento e à autonomia de 

atores organizados na sociedade civil, ao perspectivar a gestão, o acesso a 

políticas públicas e, possivelmente, o desenvolvimento sustentável local. Como 

estratégia metodológica adota o uso de práticas educativas, de caráter 

multidisciplinar e com eixo de transversalidade focada no exercício da cidadania 

ativa, balizada, principalmente, na conquista de direitos. 

No início de sua intervenção, os principais sujeitos e atores beneficiários 

eram trabalhadores/as rurais das áreas de assentamentos e comunidades rurais, 

dando-se atenção às instâncias representativas, a saber: associações de 

agricultores/as familiares das áreas de assentamentos, outras associações 

comunitárias, grupos de mulheres e jovens, conselho comunitário e conselhos 

parítários de políticas públicas, além de empresários do ramo turismo. 

Na trajetória da entidade, a educação política-cidadã é identificada como 

eixo temático norteador de toda ação, via projetos de intervenção. Como já dito, a 

intencionalidade do trabalho estava voltada para a criação e o fortalecimento das 

bases comunitárias associativas. Aliado a isto, a possibilidade dos sujeitos 

coletivos, através de suas instâncias de representação, atuarem como gestores 

sócio-políticos, autonomamente, na conquista de suas lutas e em prol do 

desenvolvimento das áreas de assentamentos e comunidades rurais.  

Nesse período, a ação do CEAHS tinha como suporte técnico-financeiro, o 

apoio da CORDAID, uma Instituição de Cooperação Internacional Holandesa, que 

financiou dois projetos de intervenções, compreendendo dois planos trienais 

(1999 – 2002 e 2003 – 2006), nos quais, o município de Maxaranguape estava 

incluso. 
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Posteriormente, a entidade ampliou sua ação, através de outros projetos 

apoiados por fundos públicos43. Simultaneamente, articulou o trabalho em 

parcerias com outras entidades e redes sociais, do campo popular (Associação de 

Apoio a Comunidades no Campo – AACC, EQUIP - Escola do Quilombo do 

Quilombo dos Palmares, em Recife, ASA Potiguar e dentre outras). Neste intuito, 

estava o desejo de potencializar ações de interface, ou de complementaridade. 

Ao mesmo tempo, visou fortalecer e agregar outras atividades que pudessem 

garantir a ampliação do projeto inicial, associado à perspectiva de sua 

sustentabilidade. 

Deve-se enfatizar que a maioria dos projetos e ações desenvolvidos pelo 

CEAHS privilegiou como eixo temático norteador de sua ação, o desenvolvimento 

local sustentável, ao articular, dentre os principais temas: Gestão de políticas 

públicas, geração de emprego e renda, orçamento participativo, agricultura 

familiar – economia solidária – a agroecologia, gênero e geração [...]. 

Dando continuidade, em 2000, a entidade optou por estender o seu nível 

de atuação do espaço comunitário (assentamentos e comunidades rurais) para o 

âmbito municipal. Nesta intenção visou atingir as seguintes metas: ampliar os 

espaços de participação; envolver outros sujeitos e atores sociais; possibilitar 

maior articulação e interlocução dos mesmos, junto aos poder público (municipal 

e estadual). Nesta mesma intenção, fortalecer as bases de organizações 

associativas e suas lutas.  

Nesse percurso, com as áreas de assentamentos mais organizadas, surgiu 

no processo, à idéia de se criar uma Instância que viesse representar o conjunto 

de interesses dos/as trabalhadores/as da agricultura familiar (em relação à 

melhoria da infra-estrutura e acesso a políticas públicas efetivas), através da 

formação de uma comissão das áreas de assentamentos. Visou ainda, tornar-se 

um espaço político de referência organizativa nas lutas pelo desenvolvimento dos 

assentamentos.  Por um amplo processo de discussão foi criada esta esfera,  com 

o papel principal de mobilizar, discutir e encaminhar as lutas através de ações 

concretas. Nesta direção, realizar intervenção voltada às reivindicações de 

                                                 
43 São recursos obtidos por meio de projetos e planos de ações, conveniados entre Órgãos do 
governo federal e estadual (MDA, MDS, MMA e SINE e dentre outras fontes). 
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políticas públicas, e concomitantemente, aos mecanismos de controle social e 

monitoramento.  

Segundo depoimentos de lideranças este foi um processo educativo rico, 

importante que contribuiu fortalecer a organização social das áreas de 

assentamentos. O mesmo constou de uma série de atividades, dentre as quais se 

destacaram: reuniões, assembléias, maratonas de articulação e visitas às 

comunidades, além de audiências junto aos órgãos municipal, estadual e poder 

público local. Constituiu-se, portanto, numa prática educativa dialógica que, 

segundo registros da própria entidade, o CEAHS, favoreceu a articulação das 

lutas, em âmbito municipal, no que se refere ao aumento da participação das 

organizações associativas e de outros grupos locais nos espaços públicos. Pôde-

se identificar ali, a capacidade dos sujeitos sociais e atores atuarem realizando 

intervenção política, esta, pensada enquanto prática democrática e autônoma, 

forjada no exercício da construção de relações dialógicas críticas. Mas, há que se 

refletir, foi também um momento percebido, no qual veio à tona, o jogo de forças, 

de disputas do poder político, logo, o desafio de enfrentamento e a necessidade 

de mediar conflitos, superar entraves e dificuldades. Estes são fatores que podem 

ser enxergados, de forma mais visível, nas pequenas cidades do interior onde a 

gestão pública das prefeituras revela traços fortes do conservadorismo – práticas 

clientelista, de dominação e de autoritarismo. 

Mas, mesmo ante aos desafios postos, a criação da comissão das áreas de 

assentamentos de Maxaranguape, naquele momento, é afirmada pelos próprios 

sujeitos e pela entidade atuante na região, como um dos marcos significativos de 

organização social, no que tange à discussão e acesso de políticas públicas.  

Representou o fortalecimento e a conquista das lutas para o desenvolvimento 

sustentável dos assentamentos do município.  

Prosseguindo, é importante ressaltar a participação Movimento de 

Libertação dos Sem Terra – MLST e do Movimento Sindical do município, que 

junto às organizações associativas tiveram um papel fundamental, enquanto 

interlocutores e mediadores políticos, diante do poder público. 

Nesse processo, outro marco de organização social  vem ocorrer. Com a 

necessidade de se ampliar o eixo organizativo da sociedade civil e atender outras 

demandas, em 2003 gerou-se a discussão destinada a criar um outro espaço com 
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a tônica de aglutinar os diversos sujeitos e atores sociais da cidade e do campo, 

dentre os quais, representantes de associações comunitárias e dos 

assentamentos rurais e demais grupos organizados. Nesse momento,  foi criado o 

FOP – Fórum de Organização Popular de Maxaranguape-RN, destacando como 

objetivo principal de sua ação: Organizar e fortalecer a sociedade civil, ao ser um 

canal interlocutor de mediação e gestão de políticas públicas voltado aos 

interesses do conjunto dos/as trabalhadores/as; Visou também, entre outras 

intenções, resgatar e potencializar trabalhos/lutas já experienciadas; assegurar 

novas práticas organizativas de discussões políticas, no tocante aos aspectos da 

reivindicação e implementação de políticas públicas, articuladas ao seu 

monitoramento e controle social.  

O FOP foi composto por um número expressivo de representantes da 

sociedade civil organizada da cidade e campo. Com, aproximadamente, trinta (30) 

participantes compreendendo os diversos segmentos sociais, dentre os quais:  

representantes das treze (13) associações do município das áreas de 

assentamentos: Nova Vida II, Vale Verde, São Lourenço, São José, São João, 

Novo Horizonte II; as comunidades rurais – Santa Ana, Dom Marculino e Riacho 

D’água; as comunidades litorâneas – Caraúbas, Maracajaú e a sede do 

município; Integravam também este espaço, o movimento sindical rural do 

município, grupos de mulheres e de jovens das diversas localidades, agentes de 

saúde, professoras da rede municipal de ensino, Conselhos Comunitários de 

Maxaranguape e o Conselho Paritário de Política Pública – Programa de 

Desenvolvimento Solidário – PDS). 

A idéia da criação do Fórum popular foi compreendida, segundo os que 

nele atuaram, como uma ação que favoreceu a ampliação da proposta anterior de 

luta e de intervenção (da comissão das áreas de Assentamentos).  

Noutro pensar, representou a construção de um espaço de participação 

popular voltado à discussão de políticas públicas globais e dos direitos sociais 

pensando agora, não só o desenvolvimento do campo, mas também, das 

comunidades litorâneas. Ou seja, pensar o município como um todo, na 

perspectiva de sua sustentabilidade a envolver a sociedade civil organizada.  

Com esta iniciativa visou-se ampliar as lutas pelo desenvolvimento 

sustentável, concretizar ações voltadas para atender as necessidades de infra-
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estrutura básica das comunidades e assentamentos rurais, (estradas, água, 

energia, telefone...) e fomentar o acesso de políticas públicas nas áreas de 

educação, saúde, política agrícola e outras.  

Cabe ainda lembrar, que na pauta do FOP estava contida a idéia fundante 

de se retomar as discussões acerca da construção de uma nova proposta mais 

consistente de Agenda 21 Local, voltada à elaboração de um Projeto a ser 

apresentado ao Ministério do Meio Ambiente – FNMA, o qual, posteriormente, foi 

elaborado em 2003 e enviado, assunto que será abordado posteriormente.  

Prosseguindo, registros do CEAHS (2003 –2004) indicam que o FOP foi 

criado por meio de um amplo processo de discussão e de capacitação, ao 

envolver diversos sujeitos sociais e suas organizações locais, a saber: 

associações de trabalhadores rurais, associações comunitárias, grupo de 

mulheres e de jovens, conselho comunitário e parítário de política pública e 

professores/as de rede municipal de ensino, um dos principais sujeitos atuantes 

nesse espaço.  

Sua organização e estruturação se deram por meio de atividades de 

mobilização e capacitação, compreendendo reuniões nas comunidades, 

encontros mensais, oficinas, cursos dentre outros. Contou também, com o apoio e 

troca de experiência do FOPP – Fórum de Políticas Públicas de São Miguel do 

Gostoso-RN, um ator que já acumula certa experiência, enquanto canal de 

participação e de interlocução em política pública.  

Naquele momento, o FOP de Maxaranguape constituiu-se, de acordo com 

observação, in loco, em um espaço político de construção coletiva inserindo na 

pauta de discussão abordagens dos temas como: gestão de política pública, 

orçamento participativo e direito social, enfatizando a educação-política cidadã. 

As problemáticas e necessidades lá discutidas refletiram os principais 

interesses dos comunitários, tais como: a insuficiência de políticas públicas44 e de 

infra-estrutura para as áreas de assentamentos, comunidades rurais e litorâneas. 

Foram ressaltadas as questões da saúde, educação, política agrícola voltadas 

para a agricultura familiar, geração de emprego e renda para as mulheres e 
                                                 
44 Nas falas dos sujeitos populares são pautados – acessos a políticas públicas, projetos e 
recursos (destinados educação, saúde lazer, cultura, política agrícola; melhoria de infra-estrutura 
dragagem do rio; melhoria das estradas; telefone e iluminação), para a melhoria e 
desenvolvimento social, econômico e cultural, dando atenção às mulheres e jovens (segundo 
relatório de atividade do FOP. CEAHS, 2005). 
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jovens. Outros assuntos e demandas que surgiram no decorrer das atividades 

foram acrescentados à pauta de discussão, seguindo o interesse coletivo.  

 Alguns depoimentos, falas dos membros e participantes do FOP retratam a 

importância da criação desse novo espaço político. Em suas manifestações diz o 

que o FOP deve ser e fazer. Vejamos: 

 

•  Reivindicar dos órgãos competentes (prefeituras, governos estaduais e 

federais) ;  

•  Promover ações concretas de formação social e política das comunidades 

para benefício comum;  

•  trabalhar junto às associações e aos órgãos competentes buscando às 

soluções para os problemas do município; 

•  “organizar as comunidades para o conhecimento dos seus direitos e deveres”; 

•  “organizar enriquece o conhecimento de cada um e a união das associações o 

conhecimento dos trabalhos nos grupos que existem e não são vistos; “vãos 

palavra ‘união’ entre nós”;   

•  “formar outros grupos nas comunidades (mulheres, jovens e associações”. 

comunitárias”. 

•  “que o FOP possa organizar mais as associações para que estas consigam 

meios de ajudar as comunidades”; 

•  “que haja emprego para os jovens, independentes de política partidária, 

(politicagem)”;  

•  “que tenha recurso para a saúde, educação e bom atendimento para todos 

nós. Este é o meu sonho que espero do FOP”;   

•  “meu sonho é que as pessoas é que as pessoas se unam para que possamos 

fazer um trabalho em prol do desenvolvimento de nosso município que está 

precisando de qualidade de vida”; “meu sonho é que o município se 

desenvolva através de cursos para atualizar as pessoas”;  

•  “esperamos muita coisa, porque o FOP é uma porta que se abre para 

Maxaranguape”; 

•  “melhor infra-estrutura, desenvolvimento, na cultura e melhorias para a 

agricultura familiar, a educação, a saúde, a moradia”; 
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•  “espero ter espaço e que todas as organizações possam ajudar a construir um 

município forte participem para termos forças, quando for fazer nossas 

reivindicações”;  

•  “que possamos dar as mãos e unir forças para fortalecer e alcançar nossos 

objetivos”; 

•  “ter união em todos os grupos para podermos trabalhar, melhorando , 

melhorando o conhecimento dos trabalhos nos grupos que existem e não são 

vistos; “vãos palavra ‘união’ entre nós”;   

•  “formar outros grupos nas comunidades (mulheres, jovens e associações”. 

comunitárias”. 

 

           Foram ainda considerados pelos sujeitos, como principais passos dados e 

avanços constituídos pelo FOP, os seguintes aspectos:  

 

a) A constituição de um espaço45 de discussão política que trouxe ânimo e 

fortaleceu a união das associações em torno de um objetivo comum; propiciou 

exercício de cidadania política, na perspectiva de descentralização do poder;  

b) possibilitou a capacitação de representação legítima da sociedade civil nos 

conselhos de políticas pública, a se ressaltar o conselho do PDS municipal, na 

garantia da representação de trabalhadores/as na coordenação;  

c) a conquista de aprovação de projetos e o acesso a investimentos pelo PDS em 

2004 e 2005, destinados à implantação de micro-empreendimentos familiares 

e à melhoria de infra-estrutura das comunidades rurais. Estes foram alguns 

pontos destacados como relevantes pelos participantes, nas atividades do 

FOP (CEAHS, 2005). 

 

De acordo com minha vivência e como educadora facilitadora emersa 

nessa pratica, a experiência do FOP veio trazer um novo ânimo no tocante às 

lutas integradas e as possíveis conquistas. Permitiu a formação de organizações 

mais articuladas atuarem em diversos espaços públicos, no sentido de, fazerem 

                                                 
45 Entende-se por espaço político – o lugar de discussão, de diálogo e formação constituídos por 
reuniões, oficinas e seminários, audiências, intercâmbios, participação em atividades e eventos 
formativos externos, locais, (estaduais e nacionais). (Relatório de Atividade do FOP. CEAHS, 
2005). 
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reivindicações conjuntas e dialogarem com as várias esferas do poder local, 

quanto às questões de acesso as melhorias sociais e econômicas, efetivamente, 

de políticas públicas integradas para todos os comunitários. 

Pode-se compreender a construção desse espaço como o lugar de somar 

forças, de união, de socialização de idéias e, principalmente, de buscarem juntos, 

alternativas e soluções coletivas para seus problemas. Enfim, a possibilidade de 

construir relações dialógicas afetivas, críticas e solidárias, na perspectiva de 

concretizar sonhos individuais, agora, sonhos coletivos possíveis. 

Trata-se, pois, de conceber aqui, o individuo como o ser, “sujeito político 

crítico”, na sua capacidade de sentir, pensar, discutir, propor e agir na 

coletividade. Via exercício da participação democrática e da cidadania46, 

reforçada no acesso aos direitos sociais, esses sujeitos buscam formas de 

crescer e realizar sua afirmação enquanto cidadã e cidadão. Estes são alguns 

indicadores relevantes evidenciados na prática do FOP, no que diz respeito aos 

espaços de participação e de organização política, que, possivelmente, 

reforçaram a fundamentação da ação e da “construção da Agenda 21 Local”, de 

Maxaranguape, fase posterior que será mais discutida adiante. 

Ao resgatar a dimensão da prática do FOP, destacamos quatro pontos 

fundamentais para a atuação dos grupos sociais organizados em movimentos 

sociais, fóruns, redes, e em outras palavras, a sociedade civil organizada: 1º - “A 

prática política” deste ator, consistiu em tentar entender e compreender a 

realidade, buscar transformá-la, identificar as forças políticas e econômicas contra 

e a favor dos interesses de todos os cidadãos e cidadãs e como forma de 

construir estratégias; 2º - Constituiu-se “numa prática organizativa” alusiva à 

capacidade da sociedade organizar-se, aglutinar o maior número de sujeitos e 

atores organizados, quer seja em grupos, associações, redes e fórum, ou quer 

seja, por outras formas de lutas pelos interesses comuns de todas as 

comunidades.  

Por último, numa prática teórica, aquela que está ligada à percepção da 

realidade, ou seja, abstraí-la, enxergá-la e observá-la por trás das situações 

postas. Deste modo, é preciso estar infuso o “sentimento de pertencimento” que é 
                                                 
46 Entende-se por cidadania, - ter autonomia, domínio de informações, capacidade de dialogar e 
de reivindicar do poder público as melhorias sociais para as comunidades. (Evelina Dagnino, 
1999). 
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o de sentir-se incluso/a em algo, nesse caso, de sentir parte de um determinado 

grupo, um coletivo. 

Ainda, em relação à questão ambiental, esta começa a surgir na pauta de 

discussões, principalmente, no que diz respeito ao problema da poluição do Rio 

Maxaranguape. Nele são despejados lixo e os dejetos hospitalares do município 

de Pureza-RN, o que tem causado à contaminação desse rio e, como 

conseqüência, a escassez da água potável. Sobre este aspecto, segundo 

trabalhadores/as das áreas de assentamentos e relatórios do CEAHS, já foram 

constatadas várias doenças, como a esquistossomose, principalmente, em 

crianças e jovens. Outros problemas foram citados como conseqüência da falta 

de educação ambiental, a saber: a falta de saneamento, o despejo do lixo a céu 

aberto, o desmatamento e o assoreamento do Rio Maxaranguape.  

A temática ambiental chega a ser discutida nos espaços formativos, (em 

oficinas e seminários), mas ainda, sem dar a devida importância ao teor da 

problemática, ao desenvolvimento econômico depredatório. Por exemplo, no 

seminário de formação do FOP (2005), Alberto, um Agente de Saúde de 

Maxaranguape, colocou na discussão a importância de preservar o meio 

ambiente, enfatizando que, “o próprio agricultor deve ser um ecologista nato, ao 

cultivar a terra sem degradá-la, preservando-a”. No entanto, parece não ter sido 

relevante como pauta de prioridade à ação do FOP. Será que não caberia neste 

momento remeter a discussão de políticas socio-ambientais efetivas?  Veicular às 

formas de intervenção e de controle social? Não faltaria por parte dos movimentos 

sociais (MST, MLST e o movimento sindical rural) atuantes na região e 

principalmente, da entidade de assessoria ao FOP, o CEAHS apropriar-se de uma 

leitura mais profunda da realidade? Ou, ter fomentado um processo de discussão 

acerca da importância da discussão ambiental a ser assumida como prioridade 

pelo Fórum? É possível que a questão sócio-ambiental não estivesse clara, de 

modo intencional, enquanto prioridade, por isso, ausente nas discussões de 

interesse do cotidiano das organizações e da vida dos sujeitos.  

Segundo registros do CEAHS, o tema ambiental era tido como relevante 

nas suas ações, desenvolvidas por meio de projetos de intervenção a poder ser 

citados temas e assuntos como: agricultura familiar, economia solidária e 

agroecologia. Porém, percebeu-se que a entidade não conseguiu, na discussão 
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coletiva, uma proposta subsidiária que fomentasse eleger a questão meio 

ambiente como prioridade na pauta do FOP e, por conseguinte, que viesse 

também, potencializar a formação dos sujeitos coletivos quanto à educação 

ambiental.  

Outra questão importante abordada pelo FOP, referiu-se à entrada e 

especulação do capital estrangeiro na região, consolidada já nesse período, com 

a instalação de grandes empreendimentos, com o tipo desenvolvimento 

econômico depredatório, tanto nos ambientes rurais quanto nos litorâneos, sendo 

mais intenso no ramo turístico,    

Sobre essa questão, segundo relatos dos membros do FOP, nesse 

período, um grupo de portugueses comprou uma fazenda, próxima a Muriú, com o 

projeto de construir uma ponte ligando às duas margens do rio Maxaranguape, 

fato que ocasionou o desemprego de trabalhadores que sobreviviam das balsas 

nesse rio, tendo provocado também, a devastação dos recursos naturais e 

hídricos. Além desse grupo, outras grandes empresas se estabeleceram na 

região, constituindo o domínio de latifúndios através da compra de mais de 50 

hectares de terra. Não se pode deixar de lembrar que essas empresas recebem 

apoio e fortes incentivos do governo municipal e estadual, através da isenção de 

impostos para se instalarem nos municípios com potencial turístico, sem haver 

nenhuma preocupação com as conseqüências da desagregação social e 

devastação ambiental.  

Conforme constatado in locu, dito pelos próprios moradores/as, isso 

significou a expulsão, a migração e o aumento da pobreza de dezenas de 

famílias. Eram pequenos/as posseiros/as que ali se estabeleceram há décadas, 

mas se viram forçados/as e enganados/as a vender suas terras por um valor 

irrisório, em relação ao que representa às potencialidades daquela região. Com 

isto, sem mais esperança no campo, muitos jovens e maridos deixam suas 

mulheres e vão para as cidades, em busca de trabalho e de melhoria de uma vida 

mais digna. 

Continuando, em 2004, a empresa de cana de açúcar – Itapipoca se 

instalou nesse município, vindo a provocar fortes mudanças nas formas e 

relações de trabalho, sobretudo, nas áreas de assentamentos rurais de reforma 

agrária, com a introdução expansiva do trabalho assalariado. Os agricultores dali, 
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iludidos por um salário com carteira assinada, diminuíram e/ou deixaram de 

produzir nos seus lotes, a agricultura familiar, cultura de subsistência, para 

transformarem-se em assalariados.  

A região litorânea é outra área territorial de grande especulação do capital 

estrangeiro, precisamente, a que integra as comunidades, também chamadas de 

distrito – Maracajaú e Carauba, alem da sede do município, entre outras que 

ficam no entorno desta região (Ceará-Mirim e Rio do Fogo). Conforme apontado 

pelos estudos da Agenda 21, nas áreas localizadas por dunas, nas últimas 

décadas vêm ocorrendo à ocupação acelerada destinada a fins imobiliários 

turístico, principalmente, na construção de risorts, estes já em ritmo avançado de 

construção.  

Essa é uma realidade que repercute profundamente na vida das 

comunidades, dos povos nativos, ao considerar que esse é o lugar de sua 

sobrevivência, “de tirar sustento” como dizem os pescadores, uma das categorias 

maior prejudicada. Provoca a expulsão da população nativa do seu habitat, a 

exclusão e aumento da pobreza, concomitantemente,  a depredação dos recursos 

hídricos e naturais, de ecossistemas e da biodiversidade, logo, do meio ambiente 

como um todo.  

Como já refletido, essa situação decorre, em grande escala, da 

impregnação do projeto neoliberal por grandes empreendimentos estrangeiros 

(tanto no rural com no urbano), em sua maioria, na área do turismo predatório. 

Com base na constatação in loco e em outras fontes (IDEMA, CEAHS), há uma 

expansão desenfreada do capital estrangeiro em todo o Nordeste, responsável 

por causar a perda do patrimônio natural e cultural, das riquezas das 

comunidades nativas locais. Essa problemática se constitui numa dos mais 

graves e difíceis a ser enfrentada, porque dependem da consciência da sociedade 

e da vontade política dos governos (municipal, estadual e federal)48.  

Contudo, mesmo identificados limites e fragmentos nessa prática, a criação 

desse espaço participativo e de interlocução, é reconhecida como um novo 

despertar de interesses e um novo ânimo por parte dos sujeitos sociais 

(individuais, coletivos, lideranças populares, membros de organizações 

                                                 
48  Estas informações estão balizadas, segundo dados dos relatórios de atividades do CEAHS e 
diagnóstico da Agenda 21, no período de 2006 – 2007. 
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associativas e de outros grupos organizados localmente). Concebido, portanto, 

por esses, como espaço político ampliado, na discussão dos interesses comuns 

das comunidades (cidade e campo), no que tange, principalmente, ao campo dos 

direitos sociais, a gestão e acesso a políticas públicas globais e efetivas. 

Já que não é nosso propósito analisar e aprofundar a prática do FOP, 

buscou-se aqui, abordar alguns aspectos constantes dessa realidade, e por assim 

dizer, que vieram à tona na pauta de discussão, nas atividades formativas. 

Ademais, entendendo a importância de melhor compreender esse contexto,  

aprofundá-lo e contextualizá-lo, numa perspectiva de visão macro, ou seja, de 

totalidade. Noutras palavras, a possibilidade de uma releitura, de uma análise 

mais crítica da realidade, imbricada nela, o conjunto dos problemas de interesses 

comuns. Por exemplo, a discussão de políticas públicas e dos direitos, com 

relação à questão sócio-ambiental e política, ao mediar a discussão sobre a 

questão do desenvolvimento econômico de empresas estrangeiras na região e 

suas conseqüências.  

O caminho percorrido, ora refeito, por estas reflexões/discussões, nos 

remete a apontar que as práticas e metodologias experimentadas no espaço do 

FOP se constituíram no elo canalizador das discussões para a construção da 

AGENDA 21 municipal de Maxaranguape.    

Antes de concluir este item, vale salientar que o FOP, desde a sua 

formação, contou com o suporte técnico-financeiro até junho de 2005, através da 

entidade CEAHS que tinha uma ação em projeto garantido com recursos da 

cooperação Internacional. Nesse mesmo ano a CORDAID, (uma entidade da 

Holanda) apoiadora dessa prática, anuncia a sua retirada sistemática do Brasil, e 

comunica a suspensão do seu apoio às atividades do CEAHS no município, o que 

impactou, diretamente na realização do trabalho do FOP. Mesmo, já com um 

processo de organização política avançado, a partir daí, tornou-se difícil garantir 

ações de parceria, entre as associações, movimento sindical, e outros apoios que 

possibilitassem a continuação dessa experiência, que subsidiavam, entre outros 

temas, a discussão da construção do projeto da Agenda 21 municipal.  

Outro aspecto a ser destacado é que a ação do FOP foi interrompida, não 

somente, pela falta de recursos, mas, pelo fato de que, a maioria dos 

participantes incorporou-se ao processo de construção da Agenda 21 Local, como 



 116

delegados/as do Fórum. O entendimento dos sujeitos coletivos é que havia ações 

de superposição, para cumprir a mesma finalidade. Nesse sentido, a própria 

entidade CEAHS, refletiu como estratégia pedagógica potencializar uma ação em 

que se incorporasse a demanda e pauta do FOP na ação do Fórum da Agenda 

21, já que ambos continham os mesmos objetivos e finalidades, apenas com a 

diferença, de que no espaço atual há a participação eletiva da gestão pública e de 

órgãos estaduais.  

É nesse contexto, que outro evento vem inaugurar e ser porta de entrada a 

ampliação dos espaços de participação, ao potencializar a formação de sujeitos 

sociais coletivos e demais atores, mediada pelo exercício democrático do diálogo 

crítico e fundamentalmente do reconhecimento. Significando ocupar espaços 

dificilmente permitidos anteriormente, sem a conquista efetiva deste direito fosse 

respaldada pelo exercício da democracia e da autonomia, ou diga-se, a 

democracia direta.  

 

Primeiros passos da Prática Educativa Ambiental na Construção de Agenda 
21 Local de Maxaranguape – RN 

 

 

Em 2002, o Banco do Nordeste – BNB, que atuava na região através da 

ação do Farol de Desenvolvimento49, com ações voltadas para o 

empreendedorismo e com ênfase na agricultura familiar, colocou como prioridade 

assumir as diretrizes da AGENDA 21 Local, dentro das ações do Farol.  

Nesse momento, o CEAHS, desencadeia um trabalho em parceria com o 

BNB e a prefeitura de Maxaranguape, dando assessoria às discussões, ao 

processo formativo de construção da Agenda 21 e a criação do Fórum, a ser 

constituído como principal canal interlocutor de negociação e de gestão política da 

Agenda 21. A implementação da Agenda 21 e a criação do Fórum se dão por 

                                                 
49 Farol de Desenvolvimento foi uma ação concebida pelo governo federal dessa época, em que 
visava principalmente, a discussão e o acesso de recursos e de investimentos financeiros 
destinados, sobretudo, para o setor agrícola, nas áreas de assentamentos de Reforma Agrária. 
Nas discussões desse tema, estava embutida a idéia de desenvolvimento sustentável, de onde se 
identifica que a Construção de Agenda 21, naquele momento, era orientação do governo federal, o 
que posteriormente deixou de ser prioridade no governo de Fernando Henrique Cardoso (Relatório 
de atividade do CEAHS 2002/2003). 
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meio de um processo de mobilização, sensibilização e capacitação ao serem 

envolvidos múltiplos atores da sociedade das comunidades rurais, litorâneas e 

sede do município, além de empresários e poder público local. Esta fase 

compreendeu  a realização de várias atividades a citarem-se: articulação e 

contatos nas comunidades, reuniões mensais do Fórum, reuniões periódicas nas 

comunidades, oficinas e seminários temáticos, além da realização de três 

audiências públicas. Dentre os principais pontos de pauta destacaram-se os 

seguintes: a) A promoção de uma discussão acerca do entendimento, sobre o 

tema “O que é AGENDA 21 Local”; b) a realização de estudos e discussão para 

aprovação do regimento interno e criação do Decreto Lei; c) fazer discussão e 

escolha de delegados/as do Fórum; d) criar a comissão gestora da Agenda 21. 

Outros assuntos  gerados nas atividades do Fórum, se considerados relevantes, 

eram incorporados no planejamento da Agenda 21.   

O Fórum Permanente da AGENDA 21 Local, foi criado por meio de um 

amplo processo de participação das comunidades do campo e cidade. Segundo o 

seu Regimento Interno, o Fórum foi formado por um número de 30 delegados/as, 

entre, titulares e suplentes, representados pela sociedade civil organizada: 

associações das áreas de assentamentos de agricultores/as familiares; 

associações de moradores e de idosos/as; grupo de mulheres e jovens; Igrejas 

(católica evangélica), professoras/es de rede pública de ensino fundamental; 

colônia de pescadores; sindicato de trabalhadores rurais do município; classe 

empresarial; representantes do poder executivo e legislativo municipal; 

secretarias do município e Ministério Público Estadual. Acrescentaram-se as 

entidades parceiras: IBAMA, INCRA e Banco do Nordeste - BNB, CEAHS e APA 

– Área de Proteção Ambiental APA de Maracajaú, esta incorporada no processo. 

A sua constituição visou ser um canal de diálogo e de negociação entre a 

sociedade civil organizada e as esferas governamentais, ao perspectivar o 

desenvolvimento sustentável local. 

Em 2003, o Fórum da Agenda 21 estabeleceu um processo formativo, 

destinado a discussões e levantamento da realidade nos aspectos: sócio-

econômico-poliítico-cultural e ambiental. Com base no levantamento e dados foi 

realizado o planejamento participativo sendo nesse momento discutido e 

elaborado uma agenda de trabalho em que se priorizaram, primeiramente, a 
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realização de reuniões mensais do Fórum e, posteriormente, as atividades de 

capacitação. Em seguida, o trabalho foi dividido por temas, segundo as 

dimensões da Agenda 21 (ambiental, espacial, econômico, político-institucional, 

sócio-cultural, informação e conhecimento).  

Após a instalação do Fórum, e para garantir a viabilidade dos trabalhos, foi 

criada uma comissão gestora, com o papel de coordenar o processo de execução 

da Agenda 21 incluindo as propostas apresentadas pelo Fórum, além de 

representar a Agenda 21 em outros espaços públicos, quando necessário. A sua 

formação foi constituída através de ampla discussão e votação dos membros do 

Fórum (delegados/as), seguindo orientações do regimento interno, de modo a 

garantir a representação da sociedade civil e do poder público na sua 

composição.  

Nesse mesmo ano, o Fórum já estruturado e mais organizado conseguiu 

que fossem aprovados o regimento interno e o Decreto-Lei de criação da Agenda 

21 municipal. As discussões, nesse momento, priorizaram questões relacionadas 

ao desenvolvimento do município, mas, vinculadas aos interesses do conjunto da 

sociedade, tais como: trabalho, educação, saúde, melhoria de infra-estrutura para 

áreas de assentamentos e comunidades rurais (estrada, energia, telefone, 

segurança, investimentos destinados à política agrícola e a criação de micro 

empreendimentos) e dentre outros.  

Essa fase é considerada pelos interlocutores/as participantes do Fórum 

como umas das mais significativas, na capacidade de alavancar um processo de 

mobilização, sensibilização e de participação da população local, como também, 

por aglutinar um número plural de atores, desde as comunidades da região 

litorânea e do meio rural. Um dos fatores que pode ter contribuído para o êxito 

dessa ação, talvez seja o fato do Banco do Nordeste ter garantido recursos 

específicos destinados à construção da Agenda 21 desse município. Como um 

Órgão público, com fontes de financiamento federal destinados à área do 

empreendedorismo,  representa de certa forma, interesses do poder público e de 

setores da sociedade, como de empresários. Pode-se apontar, como exemplo, o 

Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, cujo investimento federal é 

repassado pelo BNB às áreas de assentamentos de reforma agrária. São 

recursos, os quais, nos últimos anos, os/as trabalhadores/as assentados/as, mais 
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esclarecidos/as, têm acessado cada vez mais no investimento da produção 

familiar. 

Outro fator relevante nas discussões sobre Agenda 21 surgiu nas pautas 

das Conferências Ambientais e da Cidade, ocorridas em âmbitos: municipal e 

estadual no RN, nos anos de 2002 e 2003. As Conferências municipais foram 

assumidas pelo poder público local, sob a coordenação da Secretaria de Turismo 

do Município e envolveram um número expressivo, de mais ou menos cem (100) 

pessoas (cidade e campo). Nelas foram eleitos/as delegados/as das localidades e 

da Comissão Pró-AGENDA 21, para participarem das pós-Conferências, 

(estadual e federal). De acordo com informações em relatórios de atividades do 

CEAHS, esses momentos propiciaram informar e discutir amplamente o tema da 

Agenda 21 com os diversos atores da sociedade, bem como, teve importância 

para a visibilidade do município.  

Não nos cabe agora aprofundar o quesito desses eventos. Contanto, o que 

se pode refletir é que, sendo essas Conferências orientações oficiais do programa 

do Governo Federal, através dos Ministérios do Meio Ambiente e das Cidades, o 

poder público local  tende a se colocar mais disponível para assumir compromisso 

na realização deste tipo de evento. Neste caso, em Maxaranguape, observou-se 

que a prefeitura não mediu esforços para garantir o processo de mobilização e de 

participação da sociedade na realização desses eventos, representados pelos 

diversos sujeitos e demais atores sociais locais. Disponibilizou, neste sentido, 

toda a infra-estrutura, transporte para locomoção dos participantes de todas as 

localidades e alimentação. 

Neste ponto, apraz-nos abrir um parêntese para algumas reflexões. Buscar 

entender quais são os diversos meandros, o real meio sócio-político que aproxima 

e demarca os processos de participação social, que aglutinam expressivamente, a 

rede de sujeitos e atores sociais. Terá os governantes o poder de mobilizar a 

sociedade, só porque dispõem de um poder político dominante? Logo, os 

aspectos do paternalismo, do clientelismo e da submissão, são aspectos que 

validam o tipo de atitude e postura dos indivíduos em relação ao seu meio?  

Diante de tais questionamentos, penso ainda ser necessário compreender 

que os processos participativos necessitam de outras ferramentas, de outras 

energias, ou mesmo, da emersão de práticas educativas que sejam conduzidas 
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para o despertar de consciências, mas, embutidas em novos valores e princípios 

de vida e, sobretudo, que possam ser materializados nas atitudes e no agir dos 

sujeitos sociais. 

Retomando essa trilha  observou-se que em 2003, o BNB deixou de atuar 

com a ação da Agenda 21, retirando o apoio técnico-financeiro e pedagógico 

necessário. Por sua vez, a prefeitura também se distanciou demonstrando 

desinteresse em continuar apoiando o processo de construção da Agenda 21. 

Entende-se aí, que a falta do comprometimento e dos recursos foram fatores 

determinantes para interromper o processo de Agenda 21 de Maxaranguape. 

Outro aspecto diz respeito à fragilidade, a pouca capacidade organizativa da 

sociedade civil em gerenciar pedagogicamente, a continuidade dessa prática 

política, ora fomentada. 

Nesse momento, o CEAHS, mesmo ante as dificuldades postas, não 

dispondo do suporte de uma equipe efetiva de educadoras/es para o trabalho de 

assessoria com de fontes de recursos garantida, mesmo assim, assumiu os 

trabalhos, buscou o apoio e realizar atividades em parceria junto ao poder público 

local, movimentos sociais e organizações locais, entretanto, não encontrou o 

apoio necessário devidamente. 

Cabe lembrar que em 2002, o CEAHS já havia enviado um projeto de 

Agenda 21 ao MMA-FNMA, destinado a esse município em parceria com as 

mesmas entidades supra referidas, com a intenção de concretizar esta ação mas,  

o projeto não foi aprovado nesse momento.  

Em 2003, O CEAHS discutiu com o Fórum da Agenda 21, recentemente 

criado e com as entidades parceiras, prefeitura, IBAMA, BNB e INCRA, a 

elaboração e reapresentação do projeto da Agenda 21 de Maxaranguape. O 

projeto foi aprovado em dezembro-2003, mas só teve os recursos liberados em 

julho de 2005. Com a falta de infra-estrutura, de recursos e a demora na 

celebração do convênio, de quase dois anos, pelo FNMA – Fundo Nacional do 

Meio Ambiente as atividades da AGENDA 21 foram interrompidas de vez, o que 

provocou a desarticulação da ação do Fórum e todo o processo de mobilização já 

constituído. 

A descontinuidade dessa prática educativa representou uma grande perda 

quanto ao processo de organização social e política dos sujeitos coletivos. Em 
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outras palavras, o exercício de participação e de democracia participativa da 

sociedade civil. Esse fator é apontado pelos sujeitos, participantes e membros 

Fórum como grande causa de desestimulo e incredulidade da população local, no 

momento de retomar a ação da Agenda 21 (julho de 2005), quando se inicia a 

execução do projeto.  

Cabe neste ponto tecer algumas reflexões acerca das reais dificuldades 

postas na continuidade da ação da Agenda 21 de Maxaranguape. Primeiro, 

pudemos evidenciar neste trajeto outras experiências em processos organizativos 

e de lutas sociais, veiculados por outros formatos pedagógicos políticos que 

enfatizaram o campo da participação, na perspectiva de acesso a direitos sociais 

e de conquista de política pública. Lembrar por exemplo, a Comissão das Áreas 

de Assentamento, que cumpria um papel de intervenção e reivindicação de 

políticas públicas para as áreas rurais; em seguida, foi a criação do FOP, 

referenciado como espaço de participação popular com ênfase nas políticas 

públicas.  

Posteriormente, o mesmo veio a ser incorporado ao Fórum da Agenda 21 

por cumprir papel similar.  Verifica-se que ambas as práticas tiveram o apoio do 

CEAHS através do trabalho educativo, de assessoria e acompanhamento, com 

uma equipe de educadoras/es atuando na área, um aspecto a ser ressaltado na 

compreensão desse paradigma. Segundo se observou, essas “experiências de 

práticas educativas políticas” enfatizaram, sobretudo, o fortalecimento e a 

ampliação dos espaços de participação democrática e de exercício de cidadania 

no campo dos direitos e das políticas públicas.  

Pode-se, portanto, dizer que esses processos de organização social 

propiciaram gerar conhecimento coletivo e aprendizados, ao enfatizarem as 

dimensões da autonomia, do diálogo e de participação política de sujeitos 

coletivos e atores sociais.  

Contudo, parece evidente que ainda era pouca a capacidade organizativa, 

política e do Fórum da Agenda 21, naquele momento, no sentido de poder buscar 

outras alternativas que pudesse garantir a continuidade do processo de 

mobilização e a concretização da Agenda municipal. Diante disto, cabe indagar: a 

viabilidade de práticas educativas, na perspectiva aqui refletida, só pode se tornar 

efetiva se houver suporte técnico de projeto, de um trabalho de ONG ou de uma 
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entidade pública? Ou, podemos compreender esta questão na sua complexidade,  

envolve desejos e interesses diferenciados, não só da sociedade, mas sobretudo, 

do poder público e das entidades públicas que nem sempre assumem com 

seriedade e co-responsavelmente a execução desse tipo ações.  

Noutra reflexão pode-se perguntar quais as reais dificuldades que às 

entidades populares, atuantes no município de Maxaranguape tiveram para deixar 

de fazer intervenção e, principalmente, o CEAHS (que tem no constitutivo de sua 

missão e de seus objetivos a temática educação cidadã). Neste sentido, a mesma 

compreende que a sua sustentabilidade financeira ONG e, conseqüentemente, a 

falta de recursos humanos técnicos, ou seja, de uma equipe de educadoras/es 

com presença constante na área consistiu em sérias dificuldades para garantir a 

continuidade daquele processo (à criação da Agenda 21 de Maxaranguape). 

O próximo item busca-se apresentar aspectos concernentes ao alcance 

dessa prática, ver os resultados gerados, demais entraves e limites.  

Vejamos.  
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Construindo conhecimentos e aprendizados: limites a alcances 

Imagem 7 – Oficina de Capacitação do Fórum 

 

 

Começamos por refletir que o processo de construção coletiva de 

conhecimentos permeou toda a prática educativa da Agenda 21, quer seja nas 

atividades localizadas, campanhas educativas de EA e, ou, nos grandes eventos. 

Privilegiamos aqui, o relato e análise das fases que julgamos centrais nesta 

prática de Agenda 21, dentre as quais se citam: 1) O processo de mobilização e 

de sensibilização para a construção da Agenda 21 que permeou todas as fases 

do projeto 2l; 2) a teia de discussão traçada na perspectiva dialógica a partir das 

atividades temáticas, dentre estas: seminários, oficinas e audiências públicas; 3)  

o processo de construção do diagnóstico participativo (DRP) da AGENDA 21; 4) o 

Fórum Permanente da Agenda 21: O papel de interlocutor para governança. Por 

fim,  aferir resultados,  limites e alcances concernentes da pratica investigada.  

Foto Ludijânio Rogério 
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Seguindo esta trilha, buscamos agora refazer o caminho pedagógico 

concernente à primeira etapa alusiva ao processo de mobilização, no intuito de 

melhor discutir e compreendê-lo. Em julho de 2005, logo após a celebração do 

Convênio com o FNMA e recebimento de recursos, O CEAHS, entidade 

coordenadora do projeto reiniciou o processo de mobilização da população, no 

sentido de sensibilizar a população e divulgar a ação do Projeto da Agenda 21. 

Estas atividades visaram envolver, significativamente, os comunitários em todo o 

processo de construção da Agenda 21, a ser ressaltado o processo anterior de 

sua criação.  

Nesse momento a entidade definiu como estratégia pedagógica, 

potencializar atividades que já desenvolvia nas áreas de assentamentos e 

comunidades rurais (relativas ao Programa Estadual da ATES – Assistência 

Técnica, Social e Ambiental, resultado de um convênio do INCRA/MDA – projeto 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário). Refere-se a uma ação voltada para 

construção de diagnósticos agrários e cadeias produtivas. Nesta intenção, como 

atividades de interface a esta ação foram realizadas as primeiras atividades de 

sensibilização da Agenda a se destacarem as seguintes:  realização de contatos e 

visitas com lideranças de base, reuniões nas comunidades junto aos grupos e 

organizações associativas dois seminários por microrregião das áreas de 

assentamentos. Visou-se assim, como ação complementar, otimizar tempo, 

recursos humanos e financeiros bem como, agilizar a implementação do projeto, 

visto que a fase à estruturação do mesmo (em relação à compra de equipamentos 

e seleção das equipes técnicas) demandou muito tempo, aproximadamente, 

quatro meses. 

Cumpridas as normas legais supracitadas com a contratação da equipe de 

educadores (02) para dar apoio ao trabalho educativo nas comunidades, a 

coordenação da Agenda 21 e sua equipe técnica, em consonância com as 

entidades parceiras, puderam elaborar o planejamento das primeiras atividades. A 

partir desse momento, pôde-se, oficialmente, potencializar às atividades de 

mobilização e sensibilização, concernente à primeira etapa do plano de gestão do 

projeto que abarcaram as seguintes intenções: a) Intensificar as atividades de 

sensibilização em relação à divulgação dos princípios e importância de 

construção de AGENDA 21 Local; b) esclarecer da importância da participação da 



 125

comunidade e do poder público nas atividades do projeto; c) discutir e escolher 

novos representantes das organizações locais para serem delegados/as do 

Fórum. Por último, criar os comitês de apoio às comunidades.  

Continuando, cabe evidenciar nessa fase as seguintes atividades 

agregadas:  

 

•  Contatos e reuniões com as entidades parceiras com o poder público para 
formalização de papéis no projeto; 

 
•  Visitas e contatos pessoais com lideranças populares, pessoas de referência 

das organizações locais e secretarias municipais. 
 
•  Maratona nas comunidades para articulação do Fórum.  

•  Reunião extraordinária para reorganização do Fórum, discutir e planejar as 
atividades previstas no Projeto.  
 

•  Reuniões, oficinas nas comunidades rurais e litorâneas, para sensibilizar, 
divulgar os princípios da Agenda e formar os comitês de apoios às 
comunidades.  

 
•  Audiências públicas na câmara legislativa municipal.  

 

Cabe dizer que esta etapa possibilitou fazer contatos pessoais, dialogar 

trabalhadores/as e jovens, além de disseminar informações sobre Agenda 21 e 

EA. No trajeto desta prática buscou-se também valorizar outros espaços de 

discussão, como os de sala de aula, atividades formativas promovidas pela 

Secretaria de Educação Municipal nas escolas e outros eventos ocorridos nas 

comunidades e municípios. Como um todo se procurou articular os diversos 

segmentos sociais do município, a saber: Escolas, igrejas, empresários, 

organizações associativas das áreas de assentamentos, comunidades rurais e 

litorâneas, trabalhadores/as rurais em geral, grupos de mulheres, jovens, 

pescadores, grupos culturais, professores/as, funcionárias das escolas, pais de 

alunos, agentes de saúde, conselheiros/as, Fórum de Organização Popular de 

Maxaranguape – (FOP), movimento sindical, empresários, órgãos públicos: 

municipal e estadual e os poderes do executivo e legislativo municipal. 

Em novembro de 2005, foram criados os comitês de apoio às comunidades 

da Agenda 21, ao envolver vários sujeitos sociais dentre eles: jovens, 
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professoras/as, agentes de saúde, trabalhadores/as rurais, alguns empresários 

dentre outros. Este momento foi concebido de grande importância, por permitir, 

organização dos trabalhos da Agenda concernentes à distribuição das 

responsabilidades e tarefas, a dar respaldo e fortalecer a ação da Agenda 21 nas 

comunidades, uma vez que, estes tinham a partir dali seus representantes natos.  

Ocorreram ainda, reuniões com pescadores destinadas a sensibilizá-los, 

para participarem das atividades e elegerem seus representantes (delegados), no 

Fórum, lembrando que foram apontadas muita dificuldade em poder garantir a 

participação destes, de forma expressiva, em todas as atividades da Agenda 21 

Segundo fala de alguns pescadores, não há estímulo e credibilidade em ações 

que envolvem a responsabilidade do poder público local. Percebeu-se ali um 

sentimento de desânimo e falta de confiança no governo municipal, Por sua vez, 

segundo observado loco e os estudos da Agenda 21 revelaram que as colônias 

de pescadores não representam na sua maioria, os interesses da categoria, 

sendo que muitas destas lideranças são políticos, vereadores, atrelados ao poder 

público e a interesses dos grandes empresários da região. Deve-se refletir que 

esta é uma realidade, eminentemente caracterizada, em grande parte dos 

municípios de região pesqueira.  

Prosseguindo, embora se reconheça os limites, as fragilidades, o processo 

de mobilização e de sensibilização precisou ser vivenciado em todo o percurso 

desta prática, desde as atividades mais localizadas às de âmbitos: municipal, 

estadual e até nacional. Nesta tônica, a mobilização pode ser compreendida, 

nesta prática, como dinâmica processual em todas as suas etapas ao constituir-se 

como uma das estratégias metodológicas fundamentais para alcançar êxito nos 

aspectos: organizativo e participativo da sociedade como todo, mas, passando 

sempre pelo crivo da sensibilização. 

 Mas, também pode ser descrita como uma ação-prática mediada por 

dificuldades e desafios, sendo necessário ter a sinergia e o comprometimento de 

todos os sujeitos e atores envolvidos, numa ação constante, para que pudesse 

ser colhidos os frutos desejados.  

Penso que as vivencias permitidas nos vários momentos destas atividades 

enriqueceram e contribuíram, efetivamente, para o alcance de resultados em 

relação a todo processo de educação e de cidadania experienciada. Por outro 
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lado, são reconhecidos entraves que dificultaram a eficácia das atividades da 

Agenda 21. Percebeu-se, por vezes, a falta de garantia na infra-estrutura de 

transportes por parte da prefeitura, destinada a locomoção dos participantes das 

comunidades fator, que causou prejuízo, quanto à garantir o caráter participativo e 

representativo dos coletivos, quer seja, à reuniões mensais do Fórum e ou 

noutras atividades temáticas, também relevantes. Quando isso ocorreu, o 

processo tornou-se frágil, desarticulou atividades, causou desestímulo e 

descrédito, com relação à própria ação da Agenda 21.  

Em depoimentos de trabalhadores/as rurais, professoras/es, jovens e 

outros sujeitos são expressos sua indignação. O problema foi discutido durante as 

reuniões do Fórum. Na tentativa de encontrar soluções, a coordenação do Fórum 

e o CEAHS, buscaram realizar várias reuniões com a secretaria de Educação, a 

qual, representa o poder executivo no Fórum visando à resolução do problema. 

Mas, percebeu-se, naquele momento, a necessidade de reforçar o diálogo com o 

prefeito, no sentido de discutir as dificuldades e de chamar-lhe a atenção para a 

importância da prefeitura cumprir o papel de parceira na execução das atividades 

do projeto.  

Nesse prisma, perseguir a mediação e a construção das relações 

dialógicas representou assumir novas atitudes e prática política por parte da 

coordenação e do Fórum, em relação a possíveis enfrentamento de conflitos. Ou 

seja, são situações que envolvem jogo de poder, disputa de interesses, Nestes 

casos muitas vezes, o diálogo critico conduzido a negociações com o poder 

político local é permeado por entraves, difíceis de serem superados. Faz-se, pois, 

relevante estabelecer relações dialógicas que compreendem a perspectiva do 

exercício de governança, da descentralização da gestão pública, de modo que 

protagonize a autonomia dos sujeitos sociais, tanto individuais, quanto coletivos.  

Continuando, com base no que está posto, o processo de criação da 

Agenda 21, neste município, esteve ancorada nos seguintes alicerces: a) 

planejamento participativo com orientações político-pedagógicas definidas; b) 

Organização de infra-estrutura e disponibilidade de pessoal, de sujeitos 

conscientes que abraçassem as tarefas com responsabilidade. Por fim, 

representou ser um processo constante na viabilidade da prática requerendo, 

portanto, o compromisso coletivo em todas as instâncias. 
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Prosseguindo, buscamos nesse momento, tecer abordagens acerca das 

atividades que as escolhemos como relevantes no bojo da construção desta 

pesquisa, em que valorizamos o processo em suas diversas fases elaboradas. 

Como desejo, privilegiar o campo da discussão dialógica e reflexiva, na busca de 

compreender e apreender aspectos constitutivos da eficácia desta prática vendo 

seus limites, possibilidades e alcances de significados.  

Assim, apresentamos a concretude do projeto de construção de Agenda 21 

acrescentados a outras demandas educativas complementares.  

 

 

    Realizando a primeira atividade de capacitação da AGENDA 21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

   Imagem 8 – Oficina de Capacitação da Agenda 21 

 

 

A primeira atividade realizada em outubro de 2005, na sede do município, 

apresentou como objetivo principal: elaborar o plano de gestão indicado no 

projeto da Agenda 21, bem como, nivelar conceitualmente os representantes do 

Fórum e os diversos segmentos da sociedade, acerca dos princípios e conceitos 

Foto: Teotônio Roque 



 129

concernentes à temática Agenda 21, dentre os quais se citam: Meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável, governança, democracia, cidadania, ética, 

participação e entre outros.  

O curso foi planejado em duas etapas, com 40 horas de duração tendo a 

coordenação, sob a responsabilidade do CEAHS e equipe técnica da Agenda 21. 

Contou com participação significativa da sociedade civil organizada, em torno de 

quarenta (40) participantes compreendendo os seguimentos sociais das diversas 

localidades: rurais e litorâneas (durante as duas etapas de formação, em seis dias 

de cursos alternados), a saber: Os membros do Fórum – Associações das áreas 

de assentamentos, igrejas evangélicas, associações de idosos/as, grupos de 

jovens, grupos culturais, professores/as, secretária/os da prefeitura, agentes de 

saúde, empresários da área de turismo, alguns representantes do executivo e do 

legislativo municipal, equipes técnicas de assessoria e consultoria da Agenda 21 

e equipe de educadoras/es do CEAHS. 

 Contudo, observou-se que mesmo tendo sido realizado uma forte 

mobilização tanto da sociedade civil e da gestão pública, houve ausência de 

atores importantes, como a  pescadores e de sua instância representativa(a 

colônia de pescadores), alem da pouca participação  de setores da gestão 

público. Ressaltada a presença das secretarias da educação e saúde, deixaram 

também de comparecer outras secretarias importantes tais como: Agricultura, 

Turismo, Ação Social, representantes do poder legislativo, além das entidades 

parceiras no projeto, exceto o IBAMA, que sempre se fez presente.  

Nesse sentido, verificou-se que esta primeira capacitação destinada a 

realizar um planejamento participativo e definir o plano de gestão da Agenda 21, 

como um todo que ficou prejudicada, por não cumprir efetivamente a sua 

finalidade com o maior respaldo possível da sociedade civil organizada, da gestão 

publica e as entidades parceiras no projeto. Devido a esta lacuna foi necessário 

redimensionar essa primeira etapa a realizar outra atividade complementar de 

capacitação a fim de concretizar a finalidade proposta: O Plano de Gestão da 

Agenda 21.  

Na seqüência, com base nos registros das atividades formativas, 

resgatamos algumas falas e sentimentos dos envolvidos em relação à 

participação: 
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•  “Há uma falta de estímulo das pessoas em participar das coisas devido ao não 

encaminhamento das ações planejadas”;  

•  faltam, principalmente, comunicação e organização social, coragem e ter uma 

identidade comum. “Isso depende de uma relação entre direitos e deveres de 

cada um”;  

•  “as pessoas acreditam na importância da construção da AGENDA 21, mas é 

preciso que elas estejam convictas”; 

•  “e preciso cultivar a confiança, participar, discutir e despertar para o futuro”; 

•  “identificamos muitas ações isoladas e individuais, e está faltando organização 

para desenvolvermos ações coletivas que potencializem o desenvolvimento 

social e econômico”; 

•  “no plano da educação, embora se reconheçam avanços, carece ainda de um 

trabalho educativo forte e que abranja toda a rede de ensino, cidade e campo, 

no sentido de politizar e conscientizar a juventude sobre seus direitos e 

deveres e, conseqüentemente, a comunidade;” 

•  “é importante ter um olhar para a realidade social, econômica e cultural, 

consciente da importância de cada um poder mobilizar outras pessoas na 

comunidade”; 

•  “a comunidade precisa enfrentar este problema, cobrar resposta do poder 

público em relação aos benefícios dos empreendimentos turísticos para a 

comunidade”; 

•  “é necessário se organizar, buscar uma “consciência cívica” para fazer 

cobranças ao poder público. Isso tem que deixar de ser visto como coisa da 

oposição”;  

•  ““é preciso conhecer, pensar, analisar as mudanças que estão acontecendo”;  

•  “pensar numa sociedade sustentável supõe que a população ame seu lugar, 

que tenha carinho pelas praças, pelas escolas, respeitar e amar a si próprio”;   

•  “o povo deve ter orgulho de morar no lugar, saber cuidar da casa, que é sua 

cidade. Lembrar-se que o prefeito é apenas o gestor, que passa e a população 

fica.” 
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O conjunto dos relatos apresenta uma série de elementos que nos 

permitem tecer algumas reflexões nesta primeira atividade de capacitação, com 

relação à apreensão e a produção de significados. Primeiramente, dizer que se 

constituiu num momento de formação qualitativa dos sujeitos coletivos, ao reunir 

os diversos seguimentos da sociedade civil organizada, das comunidades rurais e 

litorâneas. Assim, a evolução do nível de consciência dos sujeitos pode ser 

refletido a partir dos seguintes pontos: a) Fazer uma leitura de mundo em relação 

à realidade vivida, ao contexto em que estão inseridos; b) visualizar problemas a 

serem enfrentados, como a questão dos empreendimentos turísticos (já 

constituídos num dos grandes desafios social e ambiental a ser enfrentado na 

ação do Fórum); c) reconhecer a fragilidade das organizações locais na atuação 

isolada, sendo a falta de estímulo das pessoas uma das dificuldades para garantir 

a participação dos comunitários nas ações organizativas; d) revelar compreensão 

acerca da importância da ação coletiva social e da participação a associar- se o 

campo dos direitos e deveres.  

Ao final desta oficina foram deliberados os seguintes encaminhamentos: 1) 

Após a elaboração do relatório da oficina, fazer reunião específica do Fórum para 

retomar o plano de trabalho pertinente a: fazer o detalhamento das atividades, 

divisão de responsabilidades e tarefas; 2) promover contatos e reuniões com 

órgãos públicos; 3) realizar audiências públicas municipais, visando sensibilizar e 

divulgar, amplamente a ação do projeto, junto ao poder público e à sociedade. 

Reflete-se, por fim, que essa atividade estruturada como processo de 

capacitação, pensada para nivelar conceitos, relativos à abordagem de Agenda 

21 e elaborar o plano de gestão,  pode-se dizer, atingiu os objetivos propostos, ao 

considerar como relevantes os seguintes aspectos: A utilização de práticas 

metodológicas sócio-interativas, participativas e dialógicas facilitou a discussão 

dos problemas apontados; o aprofundamento de conteúdos vividos no conjunto 

das comunidades, sendo que os mesmos estiveram relacionados a temas 

pautados na construção de Agenda 21, tendo resultado na produção coletiva de 

conhecimento. Permitiu ainda, identificar e fazer a discussão dos problemas e 

desafios lidos da realidade, que após discutidos e aprofundados pelos 

participantes, serviu de base para a elaboração do planejamento participativo e, 

ou,  plano pedagógico de gestão.  
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Nessa reflexão, a construção da Agenda 21 de Maxaranguape pode ser 

explicitada como uma fase importante, ao se retomar as discussões dos 

processos organizativos anteriores, via exercício de participação política aliada a 

perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

Cabe acrescentar que essa primeira capacitação proporcionou com que os 

sujeitos pudessem discutir e debater problemas, construir um primeiro cenário da 

realidade presente e do cenário futuro de Maxaranguape, sendo enriquecido este 

momento e aprofundado pelo trabalho da consultoria do professor Dr. Severino 

Jose de Lima, da Universidade Federal de João Pessoa – PB.  Vale ressaltar que 

a socialização de informações e os conhecimentos ali produzidos vieram 

acrescentar e confirmar dados na construção do diagnóstico da Agenda 21 

(seguindo relatório de atividade da Agenda 21, outubro de 2005). 

Logo após a efetivação desse evento, deu-se andamento ao processo de 

organização e de mobilização (que antes discutimos) para a realização da 

próxima atividade, o Seminário de Lançamento da Agenda 21 apresentado a 

seguir. 

 

 

 

O exercício da participação é a forma de expressão de 
sentimentos, é voz cidadã e de direitos dos sujeitos! É 
o espaço de reconhecimento e de descoberta de 
saberes e de sabores. É o lugar de fazer e refazer 
práticas, reconduzir destinos. É por excelência o lugar 
de traçar novos rumos e horizontes! É “lugar de 
aprendizado, de exercício para a liberdade” (SANTOS,  

2008). 
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Imagem 09 – Seminário de Lançamento e Formalização da Agenda 21. 

 

O Seminário de formalização e Lançamento da Agenda 21 realizado no 

Centro da Juventude de Maxaranguape, em novembro de 2005, foi um evento 

organizado, por um amplo processo de mobilização e divulgação nas 

comunidades (rurais, litorâneas e na sede) e nas escolas. Contou com um 

número de mais de cem (100) pessoas, sendo representantes das organizações 

locais, da cidade e do campo, diversos seguimentos da sociedade civil, entidades 

parceiras, secretarias municipais e o poder público: legislativo e executivo. 

Na ocasião houve uma solenidade com apresentações culturais locais, 

banda de música composta por jovens, com um cerimonial e falas de autoridades 

presentes dentre as quais se citam: Prefeitura Municipal de Maxaranguape, 

INCRA, IBAMA, BNB - Banco do Nordeste, APA – Área de Proteção Ambiental de 

Maracajaú, o Fórum Permanente da Agenda 21 e o Centro de Educação e 

Assessoria Herbert de Souza - CEAHS, entidade proponente do projeto. Na 

ocasião, foram oficialmente firmados compromissos das entidades parceiras e 

prefeitura com a construção da AGENDA 21 Local. O evento foi um momento 

                                                  
Foto: Vladimir Alexandre  
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voltado a sensibilizar e informar poder público e à sociedade acerca da 

importância da construção da Agenda 21 para o município. Neste sentido, 

favoreceu o estimulo e despertar do interesse da sociedade quanto a garantir a 

participação, de forma mais intensa, dos diversos sujeitos e atores nas atividades 

da AGENDA, nas reuniões do Fórum. 

Esse evento foi considerado pelos participantes e membros do Fórum 

como um marco fundamental, no qual se declarou instalado o processo de 

construção da Agenda 21, a qual passou a ser qualificada como lega, além de 

representar uma vitória para todos/as aqueles/as que lutaram para conquistar 

este espaço com êxito. Ou mesmo, não só para que o processo superasse as 

metas planejadas, quer seja de articulação e sensibilização, mas tivesse suas 

bandeiras de lutas e proposições aceitas, tanto no âmbito público, quanto no setor 

privado institucional.  Buscou-se ampliar o leque articulação, no alinhamento de 

outras Agendas que espalhadas pelo Brasil e pelo mundo conquistaram status 

junto à população, ao poder público e demais integrantes desse processo 

cidadão.  

O assunto seguinte apresenta o relato das principais audiências públicas 

realizadas pela Agenda 21, apontadas como momentos fundamentais para 

sensibilizar, divulgar e firmar compromissos oficiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Imagem 10 - Pronunciamento das Autoridades na Primeira Audiência Pública.  

Foto: Vital 
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As duas principais audiências públicas municipais organizadas em função 

da construção da Agenda 21, sobre a responsabilidade do Fórum ocorreram, a 

primeira, em novembro de 2005, na Câmara Legislativa Municipal, que objetivou 

divulgar os princípios da AGENDA 21, e firmar compromisso com o poder 

legislativo. Na ocasião, o Fórum se apresentou chamando a atenção para a 

importância da participação do poder público e da sociedade, momento em que, a 

coordenação do projeto, representada pela educadora do CEAHS, fez um resgate 

histórico sobre o processo organizativo anterior e em seguida, fez apresentação 

do plano de gestão proposto no projeto da Agenda 21. Aproveitou-se ainda, para 

discutir quais as responsabilidades da gestão pública municipal na construção da 

Agenda 21, e a fundamental importância do trabalho em parceria necessária à 

concretude desta ação-prática.  

A segunda audiência foi realizada em parceria com o Plano Diretor e 

objetivou num primeiro momento, sensibilizar e informar a toda a sociedade, às 

equipes técnicas e coordenação do Plano Diretor, como também, os poderes do 

executivo e legislativo acerca da importância destes assumirem compromisso, de 

fato na criação da Agenda 21 municipal. Outra intenção visou potencializar a ação 

do projeto da AGENDA 21 no município, ao fazer intercessão com o Plano 

Diretor, como forma de realizar ações em parceria em complementaridade, já que 

naquele momento, estava sendo elaborado um diagnóstico deste Plano. Vale 

salientar que ações em parceria, de interfaces favorecem otimizar custos, tempo e 

atividades, conseqüentemente, se garantido, qualifica as ações.  

Participaram desses eventos: vereadores do município, representantes da 

prefeitura de Maxaranguape, as secretarias municipais, representantes das 

organizações e movimentos sociais a se destacar a participação expressiva das 

comunidades rurais e litorâneas. Registrou-se pouca presença de outros atores 

como: empresários, pescadores e comerciantes.  

Como aspectos relevantes destes eventos podem ser destacados os 

seguintes:  

•  Favoreceu a sensibilização e a participação de um número expressivo de 

sujeitos e atores sociais, sendo que a primeira contou com a participação de 

aproximadamente cento e cinqüenta (150) pessoas e a segunda, estimada a 
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presença em mais de duzentas (200) pessoas, sendo representantes da 

sociedade civil organizada, da gestão pública e entidades parceiras; 

•  Possibilitou à equipe de educadoras/es da Agenda fazer contatos com 

autoridades locais e com as equipes de coordenação e técnica do Plano Diretor, 

com vistas à aquisição de coleta de dados, já organizada por estas para a 

construção do Diagnóstico da Agenda 21; 

•  Reforçou-se a importância da intercessão nas duas ações, Agenda 21 e Plano 

Diretor, bem como, a participação desses nas atividades da Agenda 21.  

 

Continuando, é preciso dizer que no planejamento do Fórum foram 

propostas outras audiências públicas destinadas, num primeiro momento, a ser 

um espaço político mobilizador de discussão dos problemas de interesse da 

sociedade. Num segundo, buscar maior respaldo da sociedade e da gestão 

pública, quanto à ação dar Agenda 21 e, concomitantemente, dar visibilidade ao 

Fórum, como instância de representação.  

No entanto, essa idéia não se concretizou, a contento. Isto pode ser 

atribuído a alguns fatores tais como: A falta de compromisso e de interesse do 

poder público em conceder a liberação dos transportes (ônibus) para garantir uma 

maior participação dos comunitários (áreas litorânea e rural); A pouca capacidade 

de organização e autonomia política do Fórum, naquele momento, para mobilizar 

os diversos seguimentos da sociedade, articular as condições de transportes e, 

principalmente, exercer um papel político, mais forte, Referindo-se ainda ao 

primeiro item, na audiência pública para aprovação final do Plano Diretor, 

realizada em 2006, garantiu a participação expressiva (+ - 250 pessoas). Vale 

salientar que o êxito desse evento deveu-se, fundamentalmente, ao fato de ter 

havido um esforço conjunto de todos os interessados: Coordenação e equipe 

técnica do Plano Diretor e da gestão pública, ficando claro que este evento foi 

eleito como prioridade, logo, com o respaldo efetivo do poder público. 

Nossa percepção é de que a conjuntura política local constitui-se como um 

dos principais fatores limitantes à participação da sociedade civil, nas esferas 

públicas de poder. Por ocasião da primeira audiência pública, realizada na 

câmara legislativa, os vereadores e outros representantes do poder executivo, 
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influentes no destino da vida do município, manifestaram indiferença e pouco 

interesse, quanto a assumirem compromissos e referendar a realização de 

audiências na ação da Agenda 21 e, concomitantemente, não reconheceram o 

Fórum como ator político social, de direito. Neste sentido, significa impedir que 

sociedade civil possa ter voz e vez, ao ocupar espaços políticos desta natureza, 

com liberdade de expressão a se ressaltar que às audiências públicas, constitui-

se num lugar importante à discussão de políticas públicas e assuntos de 

interesses da sociedade. Este foi um dos grandes obstáculos apontados pelos 

participantes quanto a realizar outras audiências públicas pela Agenda 21 sobre a 

responsabilidade do Fórum, tendo o mesmo êxito com as descritas.  

Outro aspecto limitador deve-se lembrar, é que nem sempre foi possível 

contar com o apoio efetivo de Prefeitura. Por diversas vezes, o Fórum precisou, 

“ter jogo de cintura”, exercer com competência seu papel político, ou seja, 

capacidade de tecer diálogos diplomáticos visando sensibilizar e convencer a 

gestão pública, principalmente, o prefeito a cumprir suas responsabilidades 

relativas à construção da Agenda 21.  

Cita-se a exemplo à própria debilidade de infra-estrutura, em relação a 

dispor de transportes para locomoção dos comunitários até a sede do município 

que dependia da desburocratização dos serviços públicos e da boa vontade do 

prefeito em autorizar e liberar os meios na efetivação desta demanda. Esta foi 

também considerada como uma das grandes dificuldades, quanto ao aspecto da 

participação qualitativa dos sujeitos nas atividades da Agenda 21.  

Mas, cabe lembrar a realização de outras audiências públicas na Câmara 

Legislativa que tiveram a participação do Fórum, mas, não foi garantida a 

presença efetiva do conjunto das comunidades, como também, não teve a mesma 

repercussão política vista nas anteriores. 

Diante destes desafios cabe dizer que o Fórum, no seu papel de principal 

gestor da Agenda 21 e formado, em grande parte, por funcionários/as públicos, 

principalmente, por professores/as precisava, em primeiro lugar, estar qualificado 

politicamente para enfrentar esses desafios e transpor barreiras. De outro jeito, 

fortalecer a si e as bases organizadas locais sendo respaldado, ao adquirir 

capacidade e força política, balizado no exercício da autonomia à governança. 
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Sem estes pré-requisitos compreende-se, fica impossível conceber eventos que 

possa interferir efetivamente, na vida pública.  

Mesmo ante as debilidades,  concebo este espaço político como o lugar de 

problematizar, despertar consciências, lugar de socialização e de escuta, de 

diversidade e de descentralização das idéias, lugar de feedback, que aponta 

caminhos, faz enxergar horizontes, desacomoda e favorece o ser co-responsável 

e solidário 

Constituído como paradoxo, deve-se salientar que, no percurso, o Fórum e 

a sua coordenação, ao estarem mais capacitados, começaram a assumir, de 

forma qualificada o papel de gestor, no sentido de fazer interlocução junto ao 

poder público, dar encaminhamentos, deliberar responsabilidades e tarefas. 

Todavia, nem sempre o que era consensuado nas reuniões e audiências com o 

prefeito, ou com o representante de executivo, seja da administração era 

concretizado satisfatoriamente, fato que prejudicou, por vezes, alcançar os 

objetivos e bom êxito das atividades. 

 Nesse trajeto, de certa forma, o Fórum e o CEAHS buscaram alternativas 

para viabilizar o problema do transporte, com o intuito de viabilizar as atividades 

agendadas, principalmente, às reuniões mensais do Fórum e outras atividades 

importantes que já tinham sido apontadas. Uma das alternativas foi a de 

descentralizar as reuniões do Fórum da sede do município e realizar nas 

comunidades, uma vez que, geograficamente a sede do município, fica muito 

distante das localidades e não dispõem de nenhum sistema de transporte 

satisfatório as necessidades da população. Esta estratégia facilitou a locomoção 

dos participantes, tanto da região litorânea (Maracajaú e Caraúbas) como das 

áreas de assentamentos e comunidades rurais, por oferecer maior acessibilidade 

aos meios de locomoção e de transportes, com vista a garantir a participação 

mais ativa dos membros do Fórum nessas reuniões. 

Na próxima atividade apresentaremos relatos de uma capacitação 

originada das demandas do Fórum, relativa à temática da educação ambiental e  

Agenda 21 Escolar. Vejamos:  
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Imagem 11 – Capacitação de Professores/as da Rede Municipal de Ensino.  

 

  

 A necessidade de capacitar professores/as da rede municipal de ensino e 

do Fórum na temática da Agenda 21 surgiu durante a semana pedagógica 

promovida pela ação da Secretaria de educação municipal, em parceira com o 

Fórum, nos dias 26 e 27/02/2007. Foi um momento em que se privilegiou o tema 

“Educação Ambiental e Agenda 21 Escolar”, tendo em vista que algumas escolas 

já tinham começado a desenvolver trabalhos em educação ambiental, com a 

intenção de criar a AGENDA 21 Escolar. 

Nessa semana formativa, segundo a Secretaria Municipal de Educação, 

todas as escolas fora orientadas a introduzirem em sala de aula atividades 

práticas de EA, através de planos de aulas formulados. Nesta intenção, promover 

a discussão sobre o tema ambiental visando o despertar da consciência dos/as 

estudantes, de maneira que estes começassem a identificar os diversos 

problemas relativos, por exemplo, ao trato com o lixo, à questão dos recursos 

hídricos, à mata ciliar do rio maxaranguape e o aquecimento global, entendendo 
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este último como uma questão mais ampla. Outros temas e assuntos 

relacionados à educação ambiental também foram incluídos à discussão.  

Assim, a proposta de intensificar as discussões e práticas em EA foi 

disseminada nos diversos espaços, quer fosse nas reuniões mensais do Fórum, 

reuniões nas comunidades e ou em atividades formativas. Assim, a proposta de 

inserir a educação ambiental nas escolas foi assimilada e incorporada ao 

planejamento das atividades da Agenda 21.   

A realização dessa oficina de capacitação com professores/as foi resultado 

de uma parceria entre o IBAMA, o Fórum e o CEAHS, os quais, discutiram um 

processo pedagógico e elaboraram uma proposta de capacitação com a 

realização de oficinas para atender uma demanda gerada nas discussões do 

Fórum. Esta atividade contou com o apoio e assessoria do professor Dr. Alvamar 

Costa, também, Superintendente do IBAMA, alem da equipe de consultoria e 

coordenação da Agenda 21.Realizada na sede do Município, em abril de 2006, 

dentro da semana pedagógica, esta atividade mobilizou cerca de sessenta (60) 

participantes, dentre professores/as da rede pública de ensino, da cidade e 

campo.  

Como objetivo principal visou sensibilizar e capacitar o Fórum e os/as 

educadores/as da rede municipal de ensino, na perspectiva de fortalecer o 

processo de construção da Agenda 21 Municipal, ao querer tematizar a questão 

da EA e, subsidiar a criação de Agendas 21 Escolares. Buscou ainda, atender as 

seguintes intenções: a) A importância de trabalhar a Agenda 21 em sala de aula, 

como forma de mobilizar professoras/es, diretores/as, alunos/as, mães e pais; b) 

atender a solicitação de dos/as educadores/as na discussão de criação da 

Agenda 21 Escolar; c) envolver o maior número de pessoas, sobretudo, 

professores/as, capacitando-os para atuarem em sala de aula com a temática 

educação ambiental. 

Nessa ocasião, foi apresentado o projeto da Agenda 21 para os/as 

professores/as, através de slides e, em seguida, abriu-se um debate sobre a 

importância da proposta educacional para as escolas, vendo as formas de se 

fazer intercessão com a ação da Agenda 21 municipal. Noutro momento, 

formaram-se grupos de estudos subsidiado com textos sobre Agenda 21 Escolar, 
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tendo após isso, exposição dialogada e aprofundamento dos conceitos pela 

assessoria. 

Durante as discussões, os educadores/as lamentaram o descaso com o 

meio ambiente no município e apontaram os problemas causados pelos turistas 

durante o veraneio. Levantaram também problemas relativos à exploração 

imobiliária feita por estrangeiros, à poluição do rio maxaranguape e o crescimento 

do número de usuários de drogas entre os jovens.   

Ainda, no tocante acerca dos problemas ambientais foi levantada a 

necessidade de se realizar novas oficinas de capacitação com o viés da educação 

ambiental sendo priorizados os seguintes pontos: o melhor aproveitamento da 

água para as áreas de assentamentos; o uso adequado do solo; continuar a 

discussão sobre a criação de Agendas 21 nas escolas. Segundo os/as 

professoras/es, faz-se necessário investir, de forma mais intensa, na educação 

ambiental de crianças e jovens, para que, de forma consciente, possam dar uma 

maior contribuição na preservação do planeta, e conseqüentemente, beneficiem 

às próximas gerações.  

Percebeu-se ali uma grande preocupação dos grupos participantes sobre a 

as problemáticas ambiental, como também, a existência de trabalhos, na linha da 

EA que visavam conscientizar a população sobre a importância de preservar e 

cuidar do meio ambiente. 

Em relação aos aspectos avaliativos descritos pelos/as participantes  e 

considerados como relevantes foram apontados os seguintes: a) O Fórum 

demonstrou atitude co-responsável, capacidade de gestão, nos aspectos 

organizativos e de mobilização social; b) propiciou fazer articulação do Fórum 

junto às secretarias municipais, na intenção de melhorar as relações e o diálogo 

com o poder público; c) permitiu sensibilizar e chamar a atenção da prefeitura 

para suas responsabilidades e obrigações, concernente ao apoio logístico, bem 

como, no aspecto relativo à implantação de políticas públicas à ação da Agenda 

21, Dentro da semana pedagógica foram tirados os seguintes encaminhamentos: 

•  Criação de duas equipes de professoras/es representando as áreas litorâneas 

e rurais, na tônica de propiciar ações de interface entre educadoras/es a partir da 

proposta do projeto da Agenda 21; 
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•  Construção de uma proposta de Agenda Escolar, com ênfase na educação 

ambiental, visando realizar uma campanha educativa ambiental sobre a 

preservação da natureza, com práticas de arborização nas escolas e nas 

comunidades, podendo vir a ser permanente ou não; 

•  Na programação da Agenda 21, comemorar o “dia internacional da mulher”; 

•  Realização de um concurso de redação nas escolas com o tema Agenda 21, - 

“A Maxaranguape que queremos”.  

Vale salientar na realização desta atividade a contribuição significativa, 

dada pela Secretaria da Educação, em relação à infra-estrutura, alimentação  

transporte, alem de ter garantido à mobilização da categoria e de outros setores 

da sociedade civil, sendo em sua maioria formada por professores/as e 

diretoras/res das escolas. 

 Ainda cabe destacar aspectos concernentes à produção de significados e 

ou indicadores de resultados a saber: 1) Práticas de Educação ambiental, 

introduzidas em sala de aula (cerca de 60% dos/as professoras/es); 2) a 

construção de aprendizados pelos/as alunos/as, revelados em sua própria 

vivência cotidiana; 3) A EA, introduzida por meio de grandes eventos, a citarem-

se: O Dia da Pátria, Festa de Aniversário da Cidade, Festa de Padroeira, Festas 

Juninas, Campanhas de Educação Ambiental – “Agenda 21 Vai às Escolas”, esta 

destinada a sensibilizar crianças e adolescentes através de atividades de 

arborização em suas comunidades.  

Dentre essas experiências, foi “ressaltado” o “Dia da Arvore”, em que foram 

realizadas diversas atividades, em âmbito escolar e  comunitário, assumidas por 

educadores/as e alunos/as sendo pautadas as discussões sobre meio ambiente e 

a importância de plantar árvores. Nesse momento foi introduzido aulas práticas no 

plantio de mudas (cedidas pelo IBAMA). Outros eventos localizados de EA 

também ocorreram na sede do município e nas comunidades em geral.  

Ainda, relativo à experiência em salas de aulas e de campo, outros 

resultados práticos foram revelados pelos/as alunos/as das seguintes 

comunidades:  Dom Marculino, Riacho D’água, Santa Ana e os Assentamentos 

São Lourenço, Vale Verde e Nova Vida II. Alunos, alunas e educadores/as 

participaram de aula de campo para aprender a prática do cultivo de árvores, 
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como plantar e cuidar. Cada estudante adotou uma planta e assumiu o 

compromisso de cuidar e acompanhar o seu desenvolvimento. Na primeira aula 

as plantas da Flora de Nízia Floresta foram doadas pelo IBAMA. Em algumas 

escolas, como no assentamento Nova Vida II e Comunidade de Santa Ana, o que 

pudemos constatar in loco, foram à experiência de professores/as e crianças em 

criar e cultivar canteiros de mudas utilizando sementes de plantas nativas da 

própria região. Desse jeito, foi proporcionado a realização de atividades práticas 

relativas a arborização pelos/as estudantes nas suas comunidades. 

Prosseguindo, na semana pedagógica, pensada e realizada dentro da 

programação da Agenda 21, merece destacar sua importância no campo da 

produção de significados por compreender o seu alcance em relação aos 

seguintes pontos: a) Potencializou a qualificação da prática educativa dos/as 

professoras/es com planos de aula elaborados que tematizavam os problemas 

ambientais levantados; b) os conteúdos abordados partiram das necessidades 

dos sujeitos integrando os aspecto interdisciplinar e de transversalidade; c) 

promoveu a sensibilização e a construção de aprendizados na apreensão de 

conteúdos e na realização de práticas concretas de EA, tanto para o Fórum, 

professoras/es quanto, principalmente, para o conjunto dos/as estudantes das 

escolas municipais. 

É importante salientar nessa experiência o aspecto da capacidade 

mobilizadora, educativa cidadã e sócio-ambiental, ao poder inserir no programa 

curricular escolar o tema ambiental nas perspectivas: interdisciplinar e da 

transversalidade, alem de ampliá-lo aos espaços não formais. Ou seja, favorecer 

realizar práticas de EA nas comunidades tanto nas rurais como nas litorâneas. 

Evidenciou-se como uma estratégia pedagógica eficaz, mas, há que se perceber 

a necessidade de se alavancar para uma proposta de EA nas escolas, de maneira 

a fomentar com que toda a rede pública de ensino, inclusive a gestão pública seja 

sensibilizada e ganha à efetivação de um programa de EA na grade curricular.   

Enfim, conclui-se, que a realização e a ampliação das atividades 

destinadas à capacitação de professoras/es e, concomitantemente, do Fórum,  

nos levam a refletir que esses momentos se constituíram, propriamente, de 

aprendizagem no campo sócio-ambiental. Favoreceu a educação cidadã, a 

revitalização das pessoas, enquanto sujeitos individuais e coletivos, para um novo 
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ânimo e dinamismo nas atividades interativas e sócio-educativas. Por outro lado, 

enriqueceu o intercâmbio, favoreceu vivências e, principalmente, o despertar da 

consciência para uma outra leitura de mundo e das realidades mediadas, no 

pensar globalmente e agir localmente, conforme já demonstrado. 

Registramos a seguir outra atividade vista de importância na qualificação 

do processo formativo das equipes da Agenda 21, das entidades parceiras e dos 

membros do Fórum.  

 

Oficina de capacitação sobre metodologia do trabalho popular e DRP 

 

  

 Esta atividade foi realizada em Natal, em janeiro de 2007, destinada a 

treinar e capacitar às equipes responsáveis pela construção do diagnóstico da 

Agenda 21, a saber: Equipe de educadoras/es do CEAHS, equipes de assessoria 

e consultoria. Participaram também representantes das entidades parceiras no 

projeto: IBAMA, BNB, INCRA e a Prefeitura de Maxaranguape – RN, 

representada pela primeira dama, com a finalidade de discutir e formalizar 

compromissos.  

Esta oficina foi pensada balizada nos seguintes objetivos: 

•  Possibilitar uma linguagem única dos conteúdos e metodologias junto às 

equipes envolvidas no trabalho, como também para as entidades parceiras, mas a 

considerar as especificidades de cada função.  

•  Propiciar a realização de um trabalho de equipe dentro de uma metodologia 

participativa.  

•  Discutir a importância do Plano Diretor na articulação com ação Agenda 21 

•  Consolidar com a Prefeitura e entidades parceiras os compromissos antes 

definidos com os mesmos.  

 

Continuando, vale salientar esta atividade configurou-se como uma oficina 

de estudo e aprofundamento de conteúdos relativo à Agenda 21. Visou, portanto, 

qualificar as equipes técnicas e entidades parceiras, por considerar também, que 

a primeira oficina de capacitação para nivelamento conceitual não garantiu a 
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participação efetiva de toda a equipe de consultoria da Agenda e também, das 

entidades parceiras.  

Enquanto procedimento metodológico, para discussão e aprofundamento 

de conteúdos, foram explorados os vídeos: Carta da Terra e Carta 1070, além de 

textos sobre os conceitos relacionados à AGENDA 21, metodologia participativa, 

metodologia de diagnósticos DRP, dentre outros conteúdos acrescentados.  

Nesse espaço, foram também discutidos e elencados compromissos 

assumidos pela Prefeitura na construção da AGENDA 21 para serem 

apresentadas e dialogadas com a primeira dama do município, visto que o 

Prefeito de Maxaranguape não pôde se fazer presente, ocasião em que foi 

apresentada a seguinte pauta de responsabilidades: a) Apoio logístico relativo à 

garantia da infra-estrutura de transportes destinada à locomoção dos participantes 

para reuniões do Fórum, como para as demais atividades e eventos da Agenda 

(Seminários temáticos, capacitações, audiência pública, dentre outros); b) garantir 

a presença e o comprometimento de representantes do poder executivo e do 

legislativo nas reuniões do Fórum e, principalmente, nas grandes atividades; c) 

consolidar a estruturação da sede da secretaria da Agenda 21 no município, com 

a garantia de ser equipada, de acordo as necessidades de um bom 

funcionamento: (equipamentos, telefone, mesas cadeiras, estantes, filtros, 

bebedouro, ventiladores); pagamento de despesas como água, energia, 

segurança e limpeza, além de serviços de pessoal, ou seja, de uma pessoa, para 

cumprir um horário expediente na sede.  

Logo, a principal intenção ali foi a de estabelecer relação dialógica com a 

prefeitura, principal responsável e gestora do projeto da Agenda 21, de modo que 

pudesse garantir a efetiva responsabilidade desta, com relação a compromissos 

já firmados anteriormente (por ocasião do Seminário de Formalização e de 

Lançamento da Agenda, em novembro de 2005). Nesse momento, a primeira 

dama, representando o prefeito, fez um pronunciamento assumindo o 

compromisso de repassar as recomendações relativas ao papel da prefeitura, 

para o então, Prefeito, Sr. Amaro Saturnino. As demais parcerias presentes (BNB, 

INCRA e IBAMA) se comprometeram também, em participar das reuniões do 

Fórum e de apresentarem o resultado desse encontro, os compromissos 
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respectivos para os seus superiores, a fim de serem delegadas as 

responsabilidades cabíveis.  

Ainda em diálogo com a representante da prefeitura, foram propostos 

outros encaminhamentos de responsabilidade do poder público, a saber: Através 

de Portaria do Projeto Municipal, nomear pessoal técnico para compor os grupos 

temáticos da Agenda 21 relativos aos eixos Temáticos: Sócio-Cultural, 

Econômico, Espacial e Ambiental, os quais compõem à construção do diagnóstico 

e no qual, cada secretaria deveria estar representada. Neste momento foram 

indicadas as seguintes Secretarias: Turismo e Meio Ambiente; Agricultura, Ação 

Social e Saúde. Por último fazer interação das agendas de trabalho relativas ao 

plano de ação da Agenda 21 e o diagnóstico.  

Ao final desta capacitação, o consultor, professor Dr. Severino Jose de 

Lima, da Universidade Federal da Paraíba, conduziu os encaminhamentos com 

as equipes e entidades parceiras para a criação de uma agenda de trabalho. 

Neste momento, planejou-se a realização de um novo encontro, a fim de discutir 

os próximos passos metodológicos da ação do Projeto, mas, sendo priorizado 

aqueles relativos à primeira etapa de construção do diagnóstico – DRP realizada 

junto aos comunitários. 

Pensada como atividade de capacitação pode ser destacado os seguintes 

pontos positivos: 1) Promoveu estudos, aprofundamentos e o nivelamento de 

conceitos pertinentes a Agenda 21; 2) propiciou o diálogo, a produção de 

conhecimentos; 3) aproximou as equipes ao fazer trocas e permitir o 

desenvolvimento de um trabalho individual e coletivo, em sintonia com a proposta 

pedagógica; 4) serviu também para nivelar compreensões, acerca dos aspectos 

da metodologia do trabalho popular e da construção de DRP; 5) garantiu o diálogo 

com as entidades parceiras e representante da prefeitura, a primeira dama, no 

sentido de reafirmar os compromissos anteriormente assumidos.  

Cabe destacar que o significado dessa atividade resultou,  para além de 

capacitar e produzir conhecimentos, permitiu também aproximar as entidades 

parceiras e equipes técnicas dando-lhes oportunidades de conhecer mais afinco o 

Projeto de construção da Agenda 21. Teve ainda, a proeza de discutir papéis e 

dar encaminhamentos sobre atribuições destas entidades, de modo a sensibilizá-

las e engajá-las no conjunto das ações da Agenda 21, comprometidamente.  
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No próximo item buscamos fazer uma discussão acerca do processo de 

construção do Diagnóstico da Agenda 21, vendo seus aspectos metodológicos e 

sua relevância como alcance de aprendizados Vejamos.  

 

Processo de Construção do Diagnóstico (DRP da AGENDA 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Teotônio Roque 

Imagem 12 - Oficina de Capacitação em DRP 

 

 

Essa etapa de construção do diagnóstico consistiu no levantamento de 

dados da realidade do município visando identificar os problemas sociais, 

econômicos, políticos, culturais e ambientais da região. Pensada enquanto 

processo dinâmico e plural de ação-reflexão-prática compreendeu diversas 

atividades de articulação, capacitação e treinamento, logo, foi organizado por 

meio de oficinas temáticas e visou às seguintes intenções: discussão e estudo, 

para um nivelamento conceitual acerca das seis (seis) dimensões da AGENDA 

21; treinar a equipe de pesquisadores/as em DRP para a aplicação de 

questionários; formar os grupos temáticos por dimensões; organizar as caravanas 
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por regiões. As oficinas apresentaram como principal intencionalidade, a 

construção de cenários de Desenvolvimento das 12 (doze) comunidades de 

Maxaranguape, visando à elaboração do diagnóstico municipal.  

 A fase que compôs a capacitação e treinamento dos pesquisadores/as 

relativos à realização dos diagnósticos foi desenhada a partir da realização de 

seis oficinas temáticas por aproximação das comunidades, otimizando o espaço 

escolar, quer seja: 

 

•  Assentamentos Nova Vida e Vale Verde; 

•  Dom Marculino e Riacho D’Água; 

•  Santa Ana e Assentamento São Lourenço; 

•  Comunidade de Caraúbas e Assentamento São José; 

•  Comunidade de Maracajaú; 

•  E por fim, a última realizada na sede do município.  

 

Com o uso de uma metodologia participativa buscou-se envolver o maior 

número de pessoas das comunidades e da sede do município, ocasião em que foi 

organizada uma equipe de quarenta (40) pesquisadores/as das comunidades 

litorâneas e rurais atuantes no Fórum. Os mesmos que compunham os comitês 

locais e grupos temáticos dentre professores, trabalhadores/as rurais, jovens, 

agentes de saúde e lideranças das associações participaram das atividades de 

capacitação e elaboração do diagnóstico – DRP.  

No intuito de potencializar o processo participativo, o município foi dividido 

em quatro regiões, com a formação de quatro equipes de pesquisadores/as, 

tendo cada, uma coordenação dos trabalhos. Esta dinâmica pedagógica visou 

permitir com que a equipe pudesse se aproximar e conhecer outras realidades 

comunitárias. A realização do diagnostico participativo esteve balizado nas seis 

dimensões da AGENDA a citarem-se: Espacial; econômica; ambiental; político-

institucional; Informação e Conhecimento e Sócio-Cultural.  

Para aplicação de questionários e entrevistas foram realizadas visitas 

domiciliares, contatos pessoais e reuniões comunitárias. Num outro momento, 

foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas, com as Secretarias Municipais da 

Prefeitura utilizando-se questionários específicos. 
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Durante a realização das quatro caravanas, os/as pesquisadores/as e 

equipe técnica de consultores/as visitaram as residências e dialogaram com a 

população das respectivas comunidades, aplicaram questionários, fizeram alem 

entrevistas com informantes chaves observação da realidade social in locu. Os 

dados colhidos nessas caravanas serviram para elaboração do diagnóstico do 

município, tudo com a participação popular.  

Ao final da primeira fase foram realizadas mais seis oficinas comunitárias, 

por microrregião aproximada tendo por objetivo, a devolução dos dados e 

acrescentar outras informações de interesse das comunidades.  

Ainda nesta etapa, a equipe da Agenda 21 realizou outras atividades, de 

cunho mais específico, para complementar e enriquecer dados, através de visitas 

programadas nas seguintes Secretarias: Educação, Saúde, Ação Social e no 

Setor de Juventude do Programa PET. 

Após a conclusão desse processo (DRP) foi realizado um seminário 

municipal na sede do município, na tônica de, alem de socializar o diagnostico 

municipal preliminar, ampliar a discussão, com vista a recolher outros dados da 

sociedade e do poder público. 

Essa fase foi assim manifestada pelos pesquisadores/as através de falas e 

sentimentos expressos como sendo uma das mais qualificadas de todo o 

processo de construção da Agenda 21, ao merecer destacar os seguintes 

aspectos: a) A estrutura organizativa, metodologias e conteúdos; b) o processo de 

mobilização e capacitação do Fórum e dos grupos temáticos, mediados por 

práticas da metodologia do trabalho popular (EP); c) qualificou os/as 

pesquisadores/as para realizarem atividades à elaboração dos diagnósticos, 

(leitura comunitária) de todas as localidades.  

Enfim, para “Esse Coletivo”, a construção de DRP, na prática de fazer 

leitura comunitária, em âmbito de todo o território de Maxaranguape, se constituiu 

num dos momentos mais significativos e de formação para sua vida, profissional, 

pessoal e coletiva, como também, para outras pessoas informantes chaves das 

comunidades que foram inseridos/as nesta fase.  

Continuando, buscamos organizar alguns aspectos que os destacamos 

como significativos no processo educativo e, por sua vez, foram também 

relevantes para todos os sujeitos envolvidos nesta prática. Podem, portanto, 
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serem visualizados nesta etapa de construção da Agenda 21. Vejamos estes 

pontos:  

•  Permitiu envolver um numero significativo de pesquisadores/as locais sendo 

capacitados para atuarem neste fim. Logo, este é um traço da participação 

ativa, do despertar de consciência para enxergar e compreender a realidade 

sobre uma ótica crítica; 

•  gerou a produção de conhecimentos e de aprendizados para um número 

significativo dos sujeitos participantes na Agenda;  

•  constituiu-se num processo que enriqueceu a perspectiva da articulação e da 

sensibilização dos comunitários (vendo as famílias); 

•  favoreceu construir relações dialógicas afetivas solidárias, encontrar-se, nisto, 

aproximou pessoas, entre os diversos gêneros – homens, mulheres, jovens e 

idosos/as, entre os comunitários: o campo e a cidade; 

•  a realização da leitura comunitária feita por quarenta (40) pesquisadores 

capacitados envolveu todas as comunidades; 

•  possibilitou, sobretudo, apreender informações das realidades locais 

acrescentando dados para a construção de cenários dos planos de 

desenvolvimento das comunidades; 

•  subsidiar a elaboração do diagnóstico final da Agenda 21, relativo à 

formulação do Documento Final da Agenda 21 – “O Plano de Desenvolvimento 

Local de Maxaranguape”. 

 

Enfim, promoveu a formação integral dos/as pesquisadores/as, no sentido 

de, proporcionar o estabelecimento de relações para o diálogo crítico e solidário, 

fazer troca de saberes e de sabores, de vivências e do lúdico, de reforçar laços de 

amizade, de permitir organizar o pensamento e, fundamentalmente, apreender e 

construir coletivamente conhecimentos de maneira solidária. 

Para a equipe de pesquisadores/as, na sua maioria educadoras/es, 

participar da elaboração do diagnóstico participativo e conhecer de perto a 

realidade das comunidades, em especial, a rural, através de visitas domiciliares e 

do contato pessoal com pessoas distintas dentre: agricultores/as, ressaltado a 

realidade das mulheres e jovens, no contexto rural, com relação aos aspectos da 

ausência de políticas especificas para seu crescimento.  
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Diante do exposto, compreende-se que esta etapa da Agenda 21, 

destinada à construção de diagnóstico participativo, possibilitou aos 

educadores/as e outros sujeitos envolvidos, o despertar de consciências dos/as 

educadores/as para enxergar o mundo sobre uma visão ampla, ao poder 

relacionar a realidade local e global. 

Antes de concluir este assunto, não se pode deixar de evidenciar outras 

atividades, a nosso ver, relevantes no enriquecimento da ação da Agenda 21. 

Vejamos:   

 

Curso de Gestores Ambientais  

 

 

 Trata-se de uma ação do Ministério do Meio Ambiente – MMA que foi 

realizada a partir de 2007 em todos os estados do país, sob a coordenação do 

IBAMA.  Apresentou como objetivo capacitar gestores/as ambientais para atuar 

em âmbito do governo municipal, ou seja, da prefeitura.  

Em Maxaranguape, a realização desse evento ficou sob a responsabilidade 

da Secretaria da Educação, que acabou por indicar outra pessoa, sendo um 

funcionário da secretaria que não estava integrado às ações da Agenda 21. Outro 

aspecto negativo é que essa atividade viria potencializar a ação da Agenda 21. 

Quer dizer, alem de capacitar membros do Fórum no tema de gestão ambiental, 

favoreceria o intercâmbio/troca de experiências, certamente, vindo ser um 

importante ganho quando a respaldar o processo da Agenda 21. Neste caso, o 

Fórum, ao buscar informações, buscou espaço e reivindicou da secretaria vagas 

para garantir a representação da Agenda 21 já na segunda fase do processo de 

capacitação que compreendeu oficinas descentralizadas por regiões do estado do 

RN. Segundo o próprio depoimento dos participantes, essa formação propiciou, 

além de favorecer o intercâmbio, a promoção da construção de aprendizados em 

relação à gestão e legislação ambiental. Permitiu ainda qualificar e ampliar 

atividades sobre educação ambiental, quer seja no meio escolar, ou noutros 

espaços dialógicos não formais dos comunitários.  

Na sequência buscamos relatar, de forma breve, outro evento devendo se 

ressaltar que o mesmo compreende a conclusão da primeira fase do diagnóstico 
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da Agenda 21, e, por sua vez, não a elegemos como atividade prioritária de 

análise neste momento. Vejamos.  

 

 

O Seminário de Devolução do Diagnóstico  

 

 

Esse evento constituiu-se noutro importante momento, em que reuniu o 

conjunto dos/as pesquisadores/as, incluindo a coordenação do Fórum, equipes de 

consultoria da Agenda 21, de educadoras/es do CEAHS, representantes do poder 

executivo e do legislativo, também, as entidades parceiras (IBAMA e APA e 

Maracajaú. Contou com contribuições significativas de representantes APA de 

(também professor da UFRN Professor Ricardo Amaral) concernente a discussão 

apresentada sobre gestão ambiental, Através de um vídeo, foi feita uma 

exposição sobre todo o trabalho que vem sendo desenvolvido sobre gestão 

ambiental no contexto da ação da APA. Nesta discussão foi ressaltados os 

problemas relativos a depredação dos ecossistemas causada pelo turismo, os 

desafios das atividades pesqueiras, dentre outros.  

A atividade em pauta foi organizada, após a sistematização de dados pela 

equipe de consultoria, sendo também acrescentados outros dados secundários já 

coletados. A realização desse evento teve caráter de âmbito municipal, e foi 

realizado na sede do Município tendo reunido cerca de quarenta (40) 

participantes. Como objetivo visou, apresentar à conclusão da primeira fase do 

processo de construção do diagnóstico que compreendeu a leitura comunitária 

das diversas realidades, dentre outras informações já elaboradas.  

Essa atividade foi considerada pelo conjunto dos participantes como um 

espaço de capacitação qualificada por ter garantido a discussão, a sistematização 

e o aprofundamento de dados empíricos e secundários, já em mãos da equipe de 

consultoria. Neste sentido, a metodologia utilizada contribuiu para facilitar a 

socialização das informações e o aprofundamento dos assuntos pautados. 

 Finalmente, cabe tecer brevemente alguns comentários acerca da última 

atividade da Agenda 21, também ocorrida em âmbito do município. 
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Seminário “Maxaranguape do Futuro que Nós Queremos” 

 

 

Este evento foi realizado, na sede de Maxaranguape, no dia 03 de abril de 

2008. Manifestado como um dos mais expressivos eventos desse processo 

contou com participação massiva e significativa da sociedade, com mais de 

trezentas (300) pessoas. Fizeram-se presentes múltiplas instâncias da sociedade 

civil organizada, representantes do poder público (executivo e legislativo), 

representantes do Ministério do Meio Ambiente, entidades parceiras (IBAMA, 

IDEMA, BNB e APA de Maracajaú), também o Plano Diretor de Maxaranguape, 

as diversas Secretarias Municipais, tais como: Saúde, Educação Turismo e Meio 

Ambiente, Agricultura, Assistência Social, dentre outras. Como principal objetivo, 

destinou-se a formalizar, apresentar e divulgar o Documento Final constituído 

como Plano de Desenvolvimento Local de Maxaranguape.  

A programação apresentou a seguinte pauta: 

  

1)  Apresentação cultural50; 

 2) formalização da mesa de abertura com o pronunciamento de autoridades 

presentes e do Fórum;   

3)  entrega oficial do documento final da Agenda 21 o “Plano de Desenvolvimento 

Local; 

4) apresentação da metodologia de construção da Agenda 21 e da sua 

Plataforma (por meio digital – data-show), (sendo destacados três componentes: 

A metodologia de construção da Agenda 21 Local; o diagnóstico municipal 

organizado em três eixos: Sócio-cultural –  Espacial – econômico e ambiental – 

político-institucional e Informação e Conhecimento e a Plataforma de 

Desenvolvimento da Agenda 21 de Maxaranguape.  

 Nessa ocasião o Poder público e todas as autoridades que compuseram a 

mesa de abertura destacaram o valor e a importância da construção da Agenda 

21 para o município, bem como,  respaldaram o Fórum, tanto na sua capacidade 

de condução dos trabalhos até ali, quanto de contribuir para a construção do 
                                                 
50 A apresentação cultural foi manifestada por muitos dos presentes como um momento educativo 
conscientizador, em torno da questão sócio-ambiental e da responsabilidade da Agenda 21, alem 
de se tornar um incentivo à cultura local para a juventude e o meio escolar. 
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documento final constituído, como: A Plataforma de Desenvolvimento Sustentável 

de Maxaranguape para o século XXI.  

Vale ressaltar que com a realização deste evento se encerrou a execução 

do projeto de construção da Agenda 21 do município de Maxaranguape – RN. 

O próximo assunto trata de promover uma discussão e reflexão sobre a 

ação do Fórum vendo seus desafios, aprendizados, enfim, o caminho percorrido. 

Acompanhemos a seguir:  

 

 

 

Fórum Permanente da Agenda: Papel de interlocutor para Governança 

 
Imagem 13 –Reunião mensal do Fórum      Imagem 13b – Reunião mensal do Fórum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
Foto Teotônio Roque 

 
Foto Teotônio Roque 
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 Conforme BOSCHETTI (2003), o Fórum não é uma entidade ou 

organização, e sim, um espaço de articulação de entidades, que possibilita a 

materialização da participação e do exercício do controle social de política pública 

e o seu monitoramento.  

Acrescenta-se ainda, que os Fóruns são espaços propícios de estratégias 

de participação democrática, lugar de reivindicação e de negociação de políticas 

públicas, logo, favorecem a autonomia ao protagonismo de grupos e 

organizações associativas a se firmarem como sujeitos coletivos políticos  

A discussão deste assunto reporta-nos também a resgatar as alternativas 

de participação da sociedade civil, gestada no final dos anos de 1990, período de 

emergência de outras formas de organização que se deram na constituição de 

fóruns e redes de articulação política. Neste cenário identifica-se o fortalecimento 

dos fóruns populares que, embora não juridicamente legitimados, como é o caso 

dos conselhos de políticas públicas, se apresentavam politicamente fortes, 

pressionavam os governos à implementação de políticas voltadas para atenderem 

às necessidades das camadas populares, destituídas dos direitos básicos de 

cidadania.  

É nesse evento que também se evidenciou o processo de 

redemocratização do país, marcado por importantes avanços da sociedade civil, 

do ponto de vista legal, como: a universalização dos direitos sociais e a 

participação popular na gestão das políticas públicas e de controle social52, 

disposto na Constituição Brasileira (BRASIL, 1988). Uma expressão que tem sido 

bastante debatida, como sendo sinônimo de participação da sociedade no 

processo de implementação de políticas públicas.  

De acordo com BRAVO (2002), a participação da população, diz respeito à 

elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas, que evoca o 

sentido de controle social inscrito na Constituição de 1988. Tal entendimento, no 

seu aspecto institucional, corresponde a um princípio democrático, pautado em 

                                                 
52 A participação apregoada na Constituição Federal de 1988 relaciona-se com o exercício do 
controle social no que tange as ações do Estado, para que este possa atender às demandas 
postas pela sociedade, principalmente, pelas classes subalternas. Desenvolvida na direção da 
sociedade civil pressupõe uma melhoria da qualidade dos serviços e da eficiência das políticas, 
contribuindo para a devida aplicação dos recursos e impedindo as práticas de caráter clientelista 
fortemente presente como herança cultural da sociedade brasileira (RAICHELIS, 2000). 
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um novo tipo de relação entre Estado e Sociedade Civil, em que compreende a 

participação popular destinada à gestão de políticas públicas a serem 

materializadas por um conjunto de mecanismos ou canais institucionalizados de 

participação dentre estes: os conselhos, as comissões e comitês, conferências, 

associações, fóruns, redes de articulação política, dentre outros.  

Ainda é importante ressaltar que a promulgação da Constituição de 1988, 

sinalizou para o avanço social e democrático e em resposta às manifestações 

populares transformou várias reivindicações em direitos, conquistas de 

trabalhadores/as a estenderem-se a gêneros, geração e etnias – mulheres, 

jovens, índios, crianças e adolescentes e outros segmentos, até então 

considerados sem reconhecimento pelo Estado.  

Assim, a participação popular utiliza o controle social como mecanismo 

visando que a sociedade civil organizada, aqui compreendida como espaço de 

distintos interesses dos sujeitos sociais e de suas categorias distintas, reivindique 

com autonomia ao poder publico, quer seja em âmbito: nacional estadual 

municipal, o atendimento às suas necessidades e demandas de direitos.  

Deste modo, poder contribuir à modificação da realidade social, no que 

concerne aos interesses do conjunto da sociedade e, principalmente, das classes 

subalternas.  

Cabe ressaltar que, a idéia de controle social, vista na ótica da sociedade 

civil e, segundo a concepção enfatizada pelos movimentos, fóruns, redes e 

organizações sociais populares, supõe competências, capacidade política e 

autônoma dos sujeitos e atores para intervirem qualificadamente, nas ações e 

decisões governamentais. Com base nisso, Campos (2006, p. 105), afirma que o 

mesmo controle social integra um processo de gestão democrática, no qual, as 

políticas sociais são objeto e objetivo do interesse público.  

É nesse contexto que entram em cena diversos atores dentre: Fóruns, 

redes e movimentos sociais populares, conselhos parítários de políticas públicas, 

às câmaras setoriais e os orçamentos participativos, todos, como espaços de 

representação social. É também apontada a visibilidade política destes espaços, 

pelo ação política dos sujeitos coletivos, na interlocução pública, na perspectiva 

de deliberar em conjunto, as questões inerentes à gestão de políticas públicas, o 

exercício do controle social e o seu monitoramento.  
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Mas, cabe salientar que em nossa discussão remetemos este conceito, 

para a abordagem da dimensão de “governança”, em que se aclara o papel do 

ator, o Fórum Permanente da Agenda 21, num processo participativo tematizado 

em políticas públicas e com o enfoque sócio-ambiental.  

Para tal perspectiva, se faz necessário conhecer as diversas 

determinações e limitações que incidem sobre a efetivação da participação 

popular, na perspectiva do controle social, nas diferentes conjunturas sócio-

históricas, quer sejam elas locais, nacionais e ou internacional, já que 

concebemos a leitura da realidade, em âmbito local, e ao pensar globalmente. Ou, 

noutras palavras, numa visão global e de totalidade. 

Assim, compreende-se que a construção da Agenda 21 de Maxaranguape 

se constituiu num mecanismo estratégico e num processo continuado de exercício 

de participação ativa e solidária, que, sem deixar de reconhecer seus limites, 

possibilitou o alcance do exercício de governança pelos diversos atores e sujeitos 

sociais, com a pretensão do alcance da democratização e da descentralização 

deliberativa de poder.  

Enriquecendo esse pensar, segundo JOVCHELOVITCH (1998), 

 

 

...a descentralização torna-se possível quando há 
participação. Quanto mais se descentraliza o poder e 
se repartem os recursos, mais se animam os cidadãos 
a engajar-se no processo de tomada de decisões e 
mais perto se chega do ideal da municipalização“ 
(JOVCHELOVITCH, 1998, p.43). 

 

 
Neste sentido, tem-se como pressuposto que a participação social, 

pensada como prática de controle social, na perspectiva crítica e emancipadora, 

são exercidas, na medida em que, a sociedade civil organizada fortalecida no 

processo participativo de democracia direta, intervém positivamente em Planos,  

Agendas e, concomitantemente, no acompanhamento das ações e dos 

programas de governo. Noutras palavras, esta participação compreende também,  
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a gestão participativa, o acesso e a execução das políticas públicas 

acompanhada do seu monitoramento. 

Mas, desde já, há que se considerar que a ausência e/ou, a pouca 

capacitação política dos sujeitos se apresentam como um limite à intervenção 

política e à efetivação de controle social, na medida em que estes, não estando 

qualificados para atuarem na elaboração, implementação e monitoramento de 

políticas públicas, têm-se, provavelmente, um baixo poder de argumentação e de 

negociação perante o poder público. 

Partindo desta reflexão e embasada nos pressupostos referenciados, 

buscamos aqui abordar, em tom mais visível, o processo de construção da 

Agenda 21, no que particulariza refletir a caminhada do Fórum. Identificar seus 

limites e alcances que perpassaram esta prática na Agenda 21 de Maxaranguape. 

Logo, se relaciona ao exercício de intervenção e mecanismos de controle 

social, ou em outras palavras, à capacidade do Fórum Permanente da Agenda 21 

exercer governança, sem deixar de ressaltar a ênfase sócio-ambiental, pensada 

como manifestação do despertar de consciência destes sujeitos para assumirem 

o agir consciente, a partir de novas atitudes e práticas. 

Adentrando nessa discussão, em Maxaranguape, o Plano de Ação da 

Agenda 21 apresentou como uma de suas principais exigências, a instalação do 

Fórum, podendo se constituir em espaço que propiciasse ser um canal de diálogo 

e de negociação entre as esferas governamentais e a sociedade como um todo. 

Nesta perspectiva, a possibilidade de participar do planejamento de serviços 

básicos, como de políticas públicas global, de modo a influenciar na construção 

de prioridades e, principalmente, participar de sua justa distribuição, via 

orçamento municipal.   

A despeito disso, convêm aqui lembrar que o Fórum Permanente da 

Agenda 21 de Maxaranguape, já organizado no processo anterior, traduziu-se no 

seu percurso, em lugar de diálogo, de troca de experiências e de interlocução 

entre a sociedade civil e o poder público. Assim, compreendido como ator político, 

no momento atual, o Fórum perseguiu o propósito de estar fortalecido para 

exercer governança, sendo necessário alavancar discussões na tônica político-

ambiental, refletidas em espaços visíveis e crescentes de organização e de 

participação. Destinou-se, principalmente, a aumentar, o processo de mobilização 
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e o envolvimento das comunidades e, por sua vez, poder aglutinar outros atores 

importantes em âmbitos locais. Aliado a isto, conquistar a participação  

comprometida do poder público e das entidades parceiras afins.   

O Fórum foi criado por meio da Lei municipal nº. 473, de 10 de maio de 

2002, para o funcionamento na Agenda 21, logo foi designado como Fórum 

Permanente da Agenda 21 de Maxaranguape, Seu regimento interno foi aprovado 

pelo decreto nº. 052, de 16 de julho de 2003 e destaca como principal intenção no 

cumprimento do seu papel: elaborar, acompanhar e avaliar todo o processo de 

construção da Agenda 21; a formulação, o controle e o monitoramento de 

políticas públicas globais e efetivas.   

Tal perspectiva compreende induzir à participação da sociedade civil 

organizada, quanto ao planejamento de serviços básicos e de políticas públicas, 

de modo a influenciar na construção e na justa distribuição de prioridades no 

orçamento municipal.  

Exige-se, para tanto, que a ação da Agenda 21 seja um instrumento e um 

condutor estratégico que possibilite caminhos à mudança do sistema de governo 

concentrado, geralmente, utilizado pelos governos locais, em âmbito do Nordeste, 

na definição das ações, de programas e de investimentos que compõem o 

Orçamento Municipal Participativo – OMP.  

Prosseguindo, merece fazer referência nesta investigação, à todo o aporte 

teórico metodológico introduzido nesta prática política, seja por meio de vivências 

de práticas participativas, dialogais e lúdicas, estas, imbricadas aos aspectos 

inter, multidisciplinar e com eixo de transversalidade a se constituir no eixo 

balizador de todo processo de mobilização, sensibilização, articulação e 

capacitação. Soma-se a isto, a parceria entre governo e sociedade civil,  

Assim mediado por essa perspectiva pedagógica buscou-se – detectar as 

questões inerentes à problemática sócio-ambiental local – definir novos rumos e 

caminhos da ação-prática – aperfeiçoar estratégias e instrumentos de 

planejamento participativo, como de coordenação. E, principalmente, perseguir a 

intenção relativa à reinvindicação de políticas públicas para o desenvolvimento 

sustentável local53.  

                                                 
53 Estas informações estão contidas no Projeto e relatório parcial da Agenda 21 de 2006. 
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É neste prisma que buscamos fazer um breve relato do significado das 

reuniões do Fórum, no sentido de observá-las enquanto espaço de participação e 

de diálogo, de organização do pensamento e de construção coletiva de 

conhecimento. Noutro pensar, um lugar de aprendizagem sócio-ambiental e de 

formação à constituição de novos sujeitos, estes capazes de atuarem no Fórum 

(principal ator de representação da Agenda 21), crescentemente, no decorrer de 

toda a experiência/prática vivenciada. 

Espaços dialogais, de interlocução e aprendizagem. 

Imagem 14 - Reunião da Coordenação do Fórum da Agenda 21 

 

   Foto: Ludijânio Rogério  
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Trata-se de abordar um espaço de participação relativo à construção de 

discussões dialógicas, de proposições e de consensos, por sua vez, lugar do 

estabelecimento de produção coletiva.  

Iniciadas em outubro de 2005, as reuniões do Fórum ocorreram 

mensalmente, ou em caráter extraordinário, geralmente, na sede do município, ou 

em outra localidade escolhida pelo Fórum. No começo foram priorizados 

discussões à reestruturação, organização do Fórum e à criação da equipe de 

coordenação executiva para gestão dos trabalhos da Agenda 21.  

O Fórum foi organizado da seguinte forma: uma secretaria executiva, seis 

comitês de apoio às comunidades e uma coordenação de gestão da Agenda 21. 

Para garantir a sua estruturação e organização, em 18 de maio de 2006, o Fórum 

realizou uma eleição para designar os/as novos/as delegados/as e eleger a 

coordenação à gestão da Agenda 21, sendo esta formada por cinco (05) 

membros com a seguinte representação: dois (02) da área litorânea, dois (02) do 

meio rural (comunidades e áreas de assentamentos) e uma (01) do poder público. 

Continuando, para a escolha ao pleito desta coordenação foram levados 

em consideração alguns critérios dentre os quais se citam: a disponibilidade, 

capacidade política para estabelecer relações dialógicas com autonomia, 

principalmente, com órgãos públicos, fácil comunicação, diplomacia, facilidade 

para articular e coordenar as atividades pensadas e deliberadas pelo Fórum. E 

por último, a proximidade geográfica de residência das pessoas.  

A mesma teve a responsabilidade de se reafirmar como instância de 

representação da Agenda 21, por sua vez, garantir processos participativos 

qualificados na discussão dos interesses coletivos (relativos às fases da Agenda 

21).  

Nessa intenção visou cumprir o seguinte papel: 

•  Acompanhar toda a execução do Projeto da Agenda 21; 

•  coordenar reuniões, grandes eventos, enfim todas as atividades planejadas no 

projeto da Agenda 21, alem daquelas que foram incorporadas no processo 

pela ação do Fórum;  

•  monitorar e acompanhar todo o processo de construção da Agenda 21; 
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•  exercer representação da Agenda 21 em outros eventos como encontros e 

cursos externos em âmbitos: local, interestadual e/ou nacional, Por exemplo, 

naqueles promovidos pelo MMA, ou por outros órgãos governamentais; 

•  ampliar articulação e o diálogo junto a outras entidades e movimentos no 

Brasil, a exemplo da Rede Brasileira de Agendas 21 e a do Nordeste. 

 

Na linha dos objetivos e assuntos que pautaram a disseminação do 

processo da Agenda 21 e constituídos de responsabilidade da coordenação de 

gestão e do Fórum apontam-se os seguintes: 

•  Discutir, deliberar e encaminhar os trabalhos da Agenda 21;  

•  realizar o planejamento de atividades e redimensioná-las quando necessário; 

•  promover leitura e discussão do regimento Interno da Agenda e suas 

modificações;  

•  fazer  discussão relativa a aprovação de novos/as delegados/as do Fórum; 

•  criar a coordenação do Fórum e deliberar suas responsabilidades relativas à 

gestão da ação e aos encaminhamentos dos trabalhos da Agenda 21;  

•  criar e capacitar os comitês de apoio às comunidades e os grupos temáticos à 

construção do diagnóstico da Agenda 21;  

•  organizar e participar do processo de construção do diagnóstico da Agenda 

21.  

 

Nesse trajeto as reuniões mensais do Fórum evidenciaram-se como 

espaços importantes à participação ativa, logo, contendo discussões dialógicas e 

propositivas. Nesta perspectiva, quando se conseguiu manter a sistemática das 

atividades do Fórum, com discussões constantes e produtivas, em cada reunião 

realizada havia uma crescente participação dos diversos sujeitos comunitários 

manifestando mais ânimo, confiança e comprometimento em relação à 

participação nas atividades e, concomitantemente, na criação da Agenda 21 

municipal.  
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Ademais, esse foi o lugar onde o Fórum discutiu, deliberou e encaminhou 

suas responsabilidades e tarefas, tendo como referência a Coordenação de 

Gestão e a Secretaria Executiva da Agenda 21, ambas com o papel de dirigir e 

executar o que foi planejado e deliberado. Foi também discutido neste espaço 

outras demandas surgidas54 no processo, que foram compreendidas como de 

igual importância para o fortalecimento, da Agenda 21 e do Fórum,  

Assim, pode-se dizer que as reuniões do Fórum se manifestaram como um 

dos espaços privilegiado e aglutinador de grandes discussões dos problemas 

relacionados à vida e aos interesses das comunidades. Constituído como lugar de 

problematização, e de enfrentamento de conflitos e da diversidade de idéias. Mas, 

não se deixa também de valorar este espaço com trocas e vivências, de reforço e 

construção de laços de amizade e de companheirismo, o lugar do favorecer 

relações dialógicas sócio-afetivas e solidárias, enfim, de somar forças, de 

reorganizar planejamento, do pensar e construir coletivamente conhecimentos, 

logo, de prática política. Mas, deve-se dizer que não faltaram dificuldades e 

limites, postos pela realidade mediada em vários momentos do fazer desta 

prática.  

Assim,  o Fórum como principal ator e representante da Agenda 21 e com o 

papel pedagógico-político (segundo o sentimento dos próprios sujeitos 

envolvidos), precisou driblar muitos limites estabelecidos no processo, dentre 

estes se enumeram:  

1) O limite de recurso para pessoal dificultou à realização e manutenção de um 

trabalho permanente em relação à assessoria e acompanhamento nos processos 

educativos;  

2) A pouca sensibilidade do poder público (executivo e legislativo), em relação ao 

cumprimento das responsabilidades já deliberadas, oficialmente, relativa à 

parceria no projeto – a pouca presença deste nas atividades da Agenda 21;  

                                                 
54 Para atender as necessidades de realizar outras atividades não elencadas no projeto, 
realizaram-se as atividades: Dentro da semana pedagógica, oficina de capacitação de EA para o 
Fórum e professores/as, eventos de comemoração: aniversário do Município e Dia da Pátria; Dia 
de Padroeira, reuniões e audiências públicas em parceira com a APA de Maracajaú, participação 
do Fórum em Curso de capacitação em âmbito nacional sobre orçamento participativo; outras 
reuniões e atividades formativas, em âmbito municipal estadual e interestadual. 
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3) emperramento nos encaminhamentos burocráticos por parte da prefeitura, com 

relação, por exemplo, ao funcionamento eficaz da sede da secretaria executiva da 

Agenda 21, que só começou a funcionar após muita pressão e não 

satisfatoriamente;   

4) pouca presença do setor empresarial turístico, da categoria dos pescadores e 

de outros seguimentos da sociedade nas reuniões do Fórum e noutras atividades 

da Agenda 21. 

 

Outra grande dificuldade registrada, principalmente, nas primeiras fases do 

projeto, foi a de combater as críticas destrutivas por parte de representantes do 

poder público (de vereadores e secretários e de outras lideranças comunitárias...), 

que além de não respaldarem a consecução da Agenda 21, dificultavam a 

participação dos representantes do Fórum (funcionários/as públicos/as). Segundo 

depoimento de alguns educadores/as, com perseguições, “reproduziam 

conversas maléficas junto ao Prefeito” causando insegurança e até medo de 

perder o emprego. Foram entraves que, por vários momentos, dificultaram a 

participação política mais acentuada destes/as sujeitos, sobretudo, de 

professoras/es “no fazer desta prática educativa de Agenda 21.”  

Na sequência, são relacionados os principais desafios identificados na 

construção desta prática de construção de Agenda 21. Vejamos: 

•  Convencer o poder público e as entidades parceiras a participarem e se 

comprometerem com a Agenda 21, de forma permanente; 

•  ampliar e otimizar o trabalho de parceria buscando cooperação e o apoio 

efetivo das entidades com vista a manutenção e continuidade da ação do 

Fórum; 

•  garantir da prefeitura os compromissos55 anteriormente assumidos, de forma 

permanente inerente à: disponibilização da estrutura constante de transporte 

(ônibus) para as atividades da Agenda 21; estruturação e funcionamento da 

sede da Secretaria da Agenda 21; melhoria de infra-estrutura do espaço 

                                                 
55 Refere-se à ação de parceria formalizada por meio do convênio MMA/FNMA 004/2005, do 
projeto da Agenda 21 de Maxaranguape - RN. 
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(prédio, equipamentos, segurança e serviço de pessoal); disponibilização de 

uma pessoa com um horário na sede; garantia do pagamento de serviços de 

uma pessoa para assumir a secretaria da Agenda 21, considerando que o 

projeto só garantiu recursos para este fim para o período de um ano;  

•  dar maior visibilidade ao Fórum divulgando a ação da Agenda;  

•  ampliar e intensificar o trabalho de sensibilização e de mobilização de outros 

setores da sociedade e ou categorias (empresários, comerciantes, 

pescadores/as, agricultores/as, grupos culturais; igrejas e movimento sindical), 

gestão pública: funcionalismo público, secretarias municipais, conselhos 

gestores de políticas públicas; 

•  envolver as direções de escolas (todo seu corpo técnico e administrativo), 

professores/as e alunos/as.  

Ainda nesta reflexão, vale registrar às experiências das organizações 

associativas locais, em grande parte, percebeu-se a fragilidade no modelo de 

gestão quanto aos aspectos da descentralização.  

Entende-se a partir disso, que existe pouco espírito de cooperação, aliado 

a necessidade de uma participação mais assídua e consciente dos/as 

associados/as e concomitantemente, dos comunitários56.como um todo Pôde-se 

verificar que há uma participação mais expressiva quando são pautadas 

discussões intrínsecas aos interesses do coletivo, como por exemplo, questões 

alusivas a projetos e  outros investimentos destinados ao desenvolvimento da 

agricultura familiar e ou da geração de trabalho – emprego e renda.  

Por outro lado, constatou-se, in locu, nas reuniões comunitárias e, 

conforme apontado nos relatórios de atividades do CEAHS, que as organizações 

associativas, principalmente, as rurais, têm recebido apoio subsidiário há dez (10) 

anos, fruto de processos organizativos e de lutas sociais, contando com o apoio 

do CEAHS e de outras entidades e Movimentos. Entretanto, estas ainda 

apresentam debilidades para exercerem cargos com competência e assumirem 

um modelo de gestão participativa, com o respaldo e a credibilidade dos/as 

associadas/os. Noutro pensar, reflete-se pouca capacidade, boa vontade e/ou 

                                                 
56 O termo comunitário é aqui atribuído à comunidade compreendendo o conjunto de pessoas e 
dos gêneros que habitam, tanto em regiões rurais e da cidade. 
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comprometimento dessas lideranças associativas para mobilizar, articular, 

promover reuniões e ou assembléias expressivas de modo que garanta a 

representação significativa dos gêneros e geração. Enfim, de poder realizar um 

plano de trabalho pensado e discutido coletivamente pelo conjunto da 

comunidade.   

Prosseguindo, de acordo com o observado, não faltaram obstáculos à 

execução da Agenda 21. Como exemplo se aponta a falta de maior incentivo e 

compromisso efetivo do poder público, de forma permanente, principalmente, 

quanto a fornecer os subsídios necessários à execução da ação da Agenda 21, 

dentre os quais: a disponibilização de transportes (ônibus) para a locomoção dos 

comunitários; o espaço físico para a instalação e funcionamento adequado da 

sede da Secretaria da Agenda 21; e os equipamentos e materiais de escritório 

necessários para desenvolver, eficazmente, as atividades educativas como um 

todo.  

Ainda sobre a participação da gestão pública local verificou-se que o 

prefeito se fez presente apenas nos grandes eventos quando foi exigida sua 

representação, como, por exemplo, por ocasião do 1º Seminário de Formalização 

Agenda 21, realizado em 2005, e no último Seminário do Lançamento da 

Plataforma da Agenda 21, realizada em abril de 2008, última atividade do projeto 

da Agenda 21.  

Mas deve-se ressaltar que sua representação sempre era feita por outros 

membros do executivo, sendo observado mais constante, a participação da 

Secretaria de Educação, outras vezes pela assessoria de governo e por 

representante do departamento administrativo.  

Em relação à entidades parceiras estas nem sempre cumpriram a contento 

o seu papel, no que se referia a coordenar e participar da gestão do projeto, dar 

apoio técnico de pessoal, dentre outros meios e recursos, que viesse potencializar 

a ação da Agenda como um todo. Participaram apenas de algumas atividades de 

capacitação e nesses eventos. Faz-se ressalva ao IBAMA que enquanto entidade 

parceira, sempre assumiu, eficazmente, o seu papel, se fez presente na maioria 

das atividades da Agenda 21, como também, ofereceu outras contribuições 

importantes, já vistas anteriormente. A APA de Maracajaú se incorporou no 

processo e deu também contribuições significativas. 



 167

Nessa intenção, almejava-se, alem de contar com o apoio incondicional 

das parceiras na execução do projeto da Agenda 21, ter a contribuição com 

profissionais qualificados/as nas fases destinadas a construção diagnóstico da 

Agenda 21, principalmente, naquelas voltadas à análise e elaboração do 

Documento Final (O plano de Desenvolvimento Local), o qual integra o 

diagnóstico municipal, porem, tal perspectiva não se efetivou. Um apoio que seria 

fundamental para somar e qualificar o trabalho de construção do diagnóstico, já 

que a equipe de consultoria foi considerada pequena, portanto, insuficiente para 

execução de um trabalho tão extenso e de grande importância. Neste aspecto, 

cabe lembrar que o projeto da Agenda 21 impôs limites de recursos à contratação 

de pessoal destinada à seleção das equipes de assessoria e de consultoria. 

Como vimos, nesse fazer educativo de uma prática política, muitas 

dificuldades e fragilidades foram postas, muitos desafios e demandas foram 

percebidas e elencadas nos vários momentos do processo à criação da Agenda 

21, mas há que se valorar outros aspectos: o acúmulo de experiência, de 

vivências e de aprendizados [...] que puderam ser demonstrados na discussão 

das diversas atividades, Logo, essa Prática Educativa pode ser concebida na 

perspectiva de apontar os participantes  do Fórum atuando como sujeitos políticos 

partícipes.  

Desse jeito tornando-se mediadores de governança, sempre primando pelo 

exercício da autonomia e da dialogicidade crítica. Por este caminho, o Fórum fez-

se representativo, cresceu e ganhou credibilidade. Como interlocutor 

problematizou, enfrentou conflitos, propôs e mediou diálogo, de forma persistente, 

junto ao poder público e à sociedade (nos vários momentos processuais desta 

prática). Buscou sensibilizá-los e chamá-los atenção para suas responsabilidades, 

pertinentes à ação do projeto e da Agenda 21 como um todo.  

Assim, pode-se dizer que Fórum manifestou capacidade em atuar como 

ator político, perante a diversidade e a ideologia dominante do poder político, por 

vezes, ante a descrença, a imobilidade das comunidades. Em síntese, O Fórum 

discutiu, coordenou e articulou processos de mobilização e de capacitação, 

possibilitou o despertar e a tomada de consciência da sociedade, dos diversos 

sujeitos locais, o que é demonstrado ao debruçar-nos na reflexão dos tecidos 
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dessa prática. Ou noutras palavras, nas diversas fases que compõem a análise,  

a reflexão desta prática educativa na construção de Agenda 21 Local. 

Continuando, nossa reflexão é importante salientar o que foi gerado  vendo 

acertos, possibilidades e avanços compreendendo, sobretudo, a atuação positiva 

do Fórum nos diversos momentos vivenciados como prática política cabendo 

argüir os seguintes pontos: a) Para um conjunto de sujeitos como: professoras/es, 

jovens, agricultores/as familiares e de outras pessoas simples das comunidades, 

o processo metodológico da Agenda 21 favoreceu, a sensibilização, a 

participação – “ganhar pessoas” no caminho educativo, de trocas, de 

reciprocidade, de confiança, de auto-estima, de reconhecimento e de 

acolhimento. b) Noutro dizer, possibilitou a conquista do despertar de consciência 

de jovens, mulheres, crianças, agricultores/as e de outras lideranças. Merece 

salientar que estas na sua maioria se destacaram como sujeitos populares e 

influentes nos espaços comunitários, fazem parte de coordenações, de diretorias 

das associações, dentre outras. c) Se configurou uma nova postura e reação de 

representantes do poder público, evidenciada como exemplo de ganho político, 

Por ocasião do “Seminário de Lançamento da Plataforma da Agenda 21”, ocorrido 

em abril de 2008, que contou com a presença de mais de duzentas (200) 

pessoas, dentre as diversas autoridades públicas municipal, estadual e federal. 

Dentre essas, o prefeito declarou e reconheceu nesse momento o valor da 

Agenda para a vida do município, e no seu discurso se comprometeu em 

trabalhar na implementação da “Plataforma da Agenda 21 de Maxaranguape”. 

Outros representantes das entidades parceiras manifestaram-se animados 

e comprometidos na construção da Agenda 21 municipal. 

 Outros aspectos considerados relevantes foram a persistência e o 

encorajamento coletivo no Fórum para dialogar com as instâncias do legislativo e 

do executivo; a articulação constante do Fórum junto às secretarias municipais (a 

se destacar a educação),  

Nesta tônica, devem-se dizer estas foram estratégias importantes para 

estabelecer e melhorar as relações dialógicas com o poder público, necessárias à 

gestão da Agenda 21. Logo, constituiu-se como uma ferramenta importante para 

o Fórum, em momento oportunos, através de sua coordenação e de outros 

representantes chamar a atenção para as responsabilidades e obrigações da 
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prefeitura, principal parceira no projeto, A garantia de “apoio logístico” – infra-

estrutura da sede e de transportes para a locomoção dos comunitários (membros 

do Fórum para participarem de reuniões, oficinas e seminários de formação). 

Neste aspecto, a Secretaria da Educação foi apontada como fundamental nesse 

processo pela sua contribuição significativa quanto agilizar a infra-estrutura dos 

transportes. Alem disto, a mesma facilitou e promoveu a mobilização dos/as 

professores/as da cidade e do campo; articulou os meios de transportes e a 

liberação de diretoras e professoras, enfim, buscou deliberar junto ao prefeito. 

Também foi visto que o Fórum contou com importantes incentivos e apoios 

quanto à otimizar e qualificar sua atuação. Nisto foi destacado à participação e o 

trabalho permanente do CEAHS, que alem do apoio de infra-estrutura, coordenou 

e geriu o projeto junto ao Fórum e principalmente desenvolveu um trabalho 

qualificado de educação, assessoria e acompanhamento em todo processo de 

construção da Agenda 21, Somou-se a isto todas as contribuições significativas 

do IBAMA já apresentadas antes.  

Nesse sentido merece ser destacado o papel que cumpriu o CEAHS na 

execução dessa prática. Entendendo a importância de dar respostas às 

necessidades geradas, mesmo ante as dificuldades financeiras, a mesma não 

mediu esforços, no sentido de qualificar a ação da Agenda 21 e do Fórum, como 

também, para atender as demandas e necessidades especificas. Nesta intenção, 

as seguintes estratégias e procedimentos metodológicos foram planejados: a) 

Potencializar a ação organizativa do Fórum; b) realizar outras atividades na 

organização dos comitês de apoio às comunidades; c) incentivar e promover a 

participação do Fórum em diversos eventos seja em âmbitos: municipal, 

intermunicipal, estadual, interestadual e nacional a exemplo disto, destacaram-se 

os encontros nacionais de Agendas 21 – cursos de capacitação de gestores/as 

ambientais – capacitação em orçamento participativo, os quais tiveram a 

participação de representantes do Fórum.  

Essas foram atividades otimizadas no campo formativo em que se 

privilegiou a participação de membros do Fórum, via incentivo e apoio do CEAHS. 

Foram também arcadas coberturas de despesas, transporte e alimentação, nos 

dias das reuniões mensais do Fórum e ou, reuniões extraordinárias.  
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Assim, na ilustração desse cenário foi colocado o desafio de se fazer 

Educação na perspectiva sócio-ambiental e emancipadora, noutro pensar de fazer 

governança para a cidadania.   

Penso que esta prática de Agenda 21, respaldado pelo sentimento dos 

sujeitos do Fórum, contribuiu, de certa forma, para a formação de uma cultura 

política embasada na participação cidadã e gerou a formação de sujeitos políticos 

de direitos, com uma visão mais crítica da realidade, pensada para gerar 

alternativas que visam o almejado desenvolvimento municipal mais justo e 

equilibrado (reunião do Fórum, setembro de 2006).  

A seguir, são indicadas como forma de superação das dificuldades e para 

atender as demandas surgidas no processo da Agenda 21 foram discutidas e 

traçadas proposições, na intenção de se prover alternativas de sustentabilidade 

do Fórum, sendo pautadas as seguintes propostas, a saber: 

•  Discussão no Fórum para criação de uma Associação de Desenvolvimento no 

Município, com a intenção de buscar alternativas de sustentabilidade à ação 

da Agenda;  

•  criação de um fundo de reserva para manutenção e atividades do Fórum;  

•  estabelecer diálogo com os próprios empreendedores para elaboração, 

execução e financiamento de projetos ambientais, tendo em vista a 

insatisfação do setor, com a falta de infra-estrutura turística; 

•  possibilitar outras atividades que visem à discussão de interesse das 

comunidades e das demais categorias ainda não envolvidas e ganhas para 

esse trabalho;  

•  ampliar e otimizar o trabalho em parcerias, buscando mais cooperação e o 

apoio na manutenção e continuidade da ação do Fórum; 

•  Pensar a elaboração de projeto complementar junto ao FNMA/MMA e já 

apontando a possibilidade de aprovação por este Ministério. 

Por fim, promover discussões e a formulação de outros projetos pertinentes 

a uma política de auto-sustentação para dar continuidade aos trabalhos da 

Agenda, após conclusão do projeto e, principalmente, às que se refere à 

implementação da Plataforma do Desenvolvimento Sustentável.  
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Enquanto experiências adquiridas, foram apontadas: a) Utilização de outras 

metodologias (participativas) a exemplo da metodologia de construção de 

diagnósticos (DRP) e construção de novas estratégias para qualificar a ação; b) 

abertura de canais de diálogos junto a outras entidades e setores da sociedade 

civil organizada e de órgãos públicos (Ministério Público, IDEMA, UFRN e outros). 

Em relação aos diversos impasses e desafios surgidos, estes foram aos 

poucos sendo possíveis abordá-los, apontar caminhos e encontrar soluções. Mas, 

isto só foi possível quando a ação da Agenda 21 passou a ser conhecida e por 

sua vez, mais respaldada. Quando teve a participação crescente dos comunitários 

nas atividades da Agenda 21, adquiriu-se mais confiança esperança. Deste jeito o 

trabalho foi sendo assumido de forma consciente recíproca e co-responsável. 

Assim, na medida em que os sujeitos se capacitavam, criavam e 

reforçavam laços de amizade e de solidariedade, ao receber incentivos e apoios, 

se tornaram mais, fortes e capazes de manifestar seu crescimento, tanto no nível 

pessoal quanto na coletividade. Isto pôde ser constatado nos encontros coletivos, 

nos momentos lúdicos de vivências afetivas e solidárias em que se adquiria 

energia, coragem, experiência organizativa a balizar o comprometimento, de 

forma coletiva. Logo, o exercício de práticas políticas participativas, aos poucos 

se constituiu como mecanismo de superação dos limites 

. De maneira crescente, o Fórum passou a exercer o seu papel de instância 

de governança a partir da sua capacidade de atuar e agir, em outras palavras, 

sendo capaz de enfrentamentos, de estabelecer diálogos e proposições, mesmo 

entre as diversidades e diferenças.  

Nessa discussão investigativa entendemos que na medida em que os 

sujeitos sociais e atores se qualificam, seja através das suas diversas formas e 

alternativas de organizações, de representação e de participação política (em 

espaços públicos e ou privados) estes se fortalecem e passam a ser, 

provavelmente, reconhecidos  pela sociedade como sujeitos políticos, como 

cidadãos e cidadãs de fato. 

Ainda no que se refere ao alcance de resultados ou do que podemos 

denominar de produção de significados, ao longo desse trabalho, penso que já 

compartilhamos estas intenções, mas acrescentamos outros pontos destacados 

pelos próprios sujeitos como relevantes do processo, a saber: a) Sensibilização e 



 172

mobilização da população, em especial, os assentamentos rurais em torno das 

atividades da Agenda 21; b) contatos e reuniões feitas pelo Fórum, através de sua 

coordenação junto a diversos Órgãos: Ministério Público, IBAMA, IDEMA, além de 

outros órgãos públicos vistos como necessários para se dialogar na fase 

destinada à construção do Diagnóstico e a participação desses principais e 

grandes eventos da Agenda 21; c) capacidade de interlocução com o poder 

público (observado na terceira reunião, em que os integrantes do Fórum, com 

apoio da Assessoria do CEAHS, elaboraram uma pauta e realizaram audiência 

com o prefeito de Maxaranguape); d) instalação e estruturação da Sede da 

Agenda 21. Ressalta-se que a mesma foi consolidada, efetivamente em 2006, 

como resultado de muita reivindicação e negociação com o prefeito. O resultado 

desta ação fomentou nas pessoas, um sentimento de ânimo, tendo em vista a 

concretização de uma reivindicação  e conquista realizada sob a responsabilidade 

do Fórum de maneira exitosa.  

Outro ponto relevante quanto a resultados foi à realização do diagnóstico 

participativo (DRP), envolvendo quarenta (40) pesquisadores/as atuantes nas 

comunidades, fase apontada pelos/as mesmos/as, como grande momento 

formativo e de significado para suas vidas.  

Por fim, destaca-se do processo, um dos grandes resultados almejados, a 

construção do próprio documento da Agenda, constituído como Plano de 

Desenvolvimento Local de Maxaranguape, o qual manifestava as aspirações 

intrínsecas das comunidades e da sociedade como um todo. 

Compreende-se que embora haja a existência desses espaços, a 

materialização da participação popular, ainda se dá, por vezes, de forma limitada 

e insuficiente, dada às próprias características da realidade social já retratada 

antes pelo traço da cultura política tradicional que se imbrica no berço da 

sociedade patriarcal – atual projeto neoliberal de um mundo globalizado. Frente a 

isso, se faz necessário contribuir para a construção e o fortalecimento de espaços 

de expressão dos diversos interesses, em que as classes subalternizadas através 

da ação da sociedade organizada, possam estar construindo alternativas voltadas 

ao desenvolvimento sustentável, de fato, No caso da Agenda 21 de 

Maxaranguape caberá ao Fórum, o importante e desafiante papel, pós-construção  

Agenda 21 de Maxaranguape, continuar a fomentar  A esperança, a solidariedade 
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e a co-responsabilidade fazendo com que, sociedade como todo e governo se 

comprometam com a criação de uma sociedade sustentável, na perspectiva 

sócio-ambiental. 

Continuando a concretização e o êxito da Agenda 21, representado na 

construção da Plataforma e do Plano de Desenvolvimento local de 

Maxaranguape, não dependerão apenas da vontade de um ator político, ou de um 

segmento da sociedade, para que de fato saia do plano teórico e das vontades e 

passe para o terreno da prática e das realizações concretas. Neste sentido, é 

preciso continuar favorecendo a construção de oportunidades ao manter o ânimo, 

a ousadia, a persistência, aliada a capacidade política do trabalho coletivo. Em 

outras palavras, a possibilidade de que o Fórum continue a superar os desafios e 

limites e possa atuar efetivamente, com mais autonomia e capacidade de exercer 

o papel de governança. Ou seja, ser além de reivindicador, mediador político com 

vista à incorporação da Plataforma da Agenda 21, na gestão e na agenda do 

governo municipal.  

Assim, mediante tudo que já pudemos observar e refletir no bojo desta 

pesquisa, faz-se imprescindível reconhecer que a realidade social está articulada 

por um conjunto de variáveis que se refletem na execução de um projeto de 

intervenção social, como extensão de determinantes estruturais, conjunturais e 

culturais. Fatores que impõem significativos limites e desafios ao desenvolvimento 

sustentável, tão desejado e aclamado no projeto da Agenda 21, ora executado. 

Contudo, não se pretende desvalorizar ou desconsiderar a importância 

desse projeto para atingir suas intenções na concretização de uma prática de EA 

na construção de Agenda 21 Local. Mas deve-se levar em conta as dificuldades e 

contradições existentes para o alcance dos objetivos e metas propostas, que 

ressaltam, sobretudo, a concretude de políticas públicas visadas pelo projeto 

respectivo e endossadas como desejo intrínseco pelos sujeitos coletivos 

participantes, os demais atores e a sociedade civil envolvida como um todo. 

Nessa discussão, penso ser importante compreendermos que as políticas e 

projetos de apoio a ações coletivas desenvolvidas por agentes externos não 

transferem, automaticamente, ao denominado capital social e capital humano, aos 

grupos envolvidos em ação coletiva. Neste sentido, para desenvolver e 

potencializar esse tipo de ação é preciso, 
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...facilitar e consolidar processos de “aprendizagem 
social e política”, através dos quais os grupos, 
comunidades ou organizações sociais rurais e urbanas 
possam desenvolver, progressivamente, os seus 
capitais humanos e sociais (RAMIREZ e BERDEGUÉ, 
2002, p. 3). 
 
 

Prosseguindo, estudos apontam que, para o bom êxito e o 

desenvolvimento de políticas e projetos de ação coletiva, se fazem necessários 

que o “lugar” tenha uma base histórica e cultural forte, alicerçada em uma tradição 

cívica, de participação e engajamento comunitário. Segundo estas premissas, a 

mobilização de recursos calcados em uma base sócio-comunitária será decisiva 

para o sucesso das ações coletivas (PUTNAM, 2002). No entanto, outras 

perspectivas teóricas afirmam que isto não é uma condição necessária. 

Defendem que o sucesso de ações coletivas não pode se limitar a uma suposta 

tradição sociocultural de engajamento e participação inerente a determinados 

povos, e sim, a capacidade de criação e mobilização de recursos que 

potencializem as ações desenvolvidas pelos sujeitos e atores sociais envolvidos 

em ações coletivas (ABU-EL-HAJ, 1999). 

É importante ressaltar que o Fórum da AGENDA 21, constituído como 

importante espaço amplo de participação possibilite a busca e a resolução dos 

problemas, por meio da formulação de propostas reivindicatórias de políticas 

públicas socio-ambientais para o município, às quais compõem o documento final 

da AGENDA 21, “O Plano de Desenvolvimento Local”.  

Diante de tais constatações, é certo que Fórum, na sua atuação e 

intervenção, encontrou e encontrará desafios e limites à efetivação de seus 

objetivos e na perspectiva do controle social, exercer de fato a tão desejada 

governança, que é acompanhada, sobretudo, pelo exercício da participação 

política autônoma como forma de forçar a descentralização e deliberação do 

poder.  
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Vale, pois, compreender que esta descentralização57 representa partilha de 

poder entre o governo e as instâncias locais e que implica num remanejamento 

das competências, transladando a gestão dos programas sociais do âmbito 

federal para os estados e municípios, aliados aos recursos necessários para seu 

financiamento. Desta forma, a descentralização significa uma aproximação do 

poder público com a sociedade, de forma que oportunize a efetiva 

municipalização, a descentralização em seu sentido mais amplo, que é a gestão 

municipal e participativa. Mediante esta constatação, entendemos que a 

participação popular apresenta-se como uma alternativa e, ao mesmo tempo, um 

desafio em poder construir uma cultura política que proporcione transparência aos 

sujeitos e atores sociais, historicamente excluídos das decisões e da utilização da 

riqueza coletivamente produzida. É nessa perspectiva que, Campos e Maciel 

(1997), citando SOUZA (1993) afirmam que, 

 

 

... a participação não é uma questão do pobre, do 
miserável ou do marginal; é a questão a ser refletida e 
enfrentada por todos os grupos sociais que não 
chegam a penetrar nas decisões que dizem respeito às 
suas condições básicas de existência. Por este ângulo, 
a participação, longe de ser política de reprodução da 
ordem, é, sobretudo, questão social (CAMPOS e 
MACIEL, 1997, p. 15).  

 

Pode-se acrescentar que a chamada “participação popular”, na perspectiva 

da regulação social, interfere na execução das políticas públicas, no momento em 

que os sujeitos coletivos têm a possibilidade de interferir nos programas e ação 

dos governos, quer seja estadual e ou municipal, e conseguem direcionar para os 

interesses da coletividade. Assim, contribuem para negar a cultura patriarcal e 

clientelista, enraizadas historicamente e que fragilizam o processo de 

democratização de Estado e ou em âmbito municipal. Reforçando, a qualidade da 

participação social – principal conteúdo da nova institucionalidade – implica no 

                                                 
57 De acordo com Jovchelovitch, a idéia da descentralização/municipalização oferece condições ao 
surgimento de espaços ou instâncias que possibilitem a articulação entre o poder público e a 
sociedade civil nos processos de decisão concernentes ao acesso e gestão de políticas publicas. 
(JOVCHELOVITCH, 1998).  
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desafio de trabalhar o material, o institucional, o vulnerável, o desarticulado, o 

rígido e o relativamente fechado à participação da sociedade.  

Significa, pois, transformar a cultura política caracterizada por relações 

sociais autoritárias e patrimonialistas com o propósito de corrigir a atual desordem 

institucional. Assumir para isso o desafio e a necessidade de superar 

relacionamentos de desconfiança e reciprocidade em situações que se fragilizam 

em disputas internas e se descaracterizam como instrumentos de manipulação, 

sobretudo eleitoreiro e caracterizado por vícios sócio-culturais enraizados 

historicamente de submissão, clientelismo e acomodação.  

Compreende-se que a construção dessa Prática Educativa Ambiental, na 

construção de Agenda 21 Local revela, na sua trajetória, o espelho de uma 

realidade social imbricada à sociedade contemporânea, logo, marcada por 

paradigmas e contradições, incertezas, fragilidades. Ora no ressurgimento de 

sujeitos coletivos que reagem em movimento dinâmico, ao aclarar caminhos, ora 

ao enxergar outros horizontes de possibilidades em relação à solução dos seus 

problemas.  

Por fim, uma Prática Educativa na perspectiva sócio-ambiental vivenciada 

no contexto, (rural e urbano) que proporcionou com que os sujeitos sociais e 

atores envolvidos, através da sociedade civil organizada, do poder público e das 

entidades públicas, parceiras, e também as não-governamentais incorporassem a 

necessidade de realizar ações compartilhadas. ao respeitar à diversidade 

ideológica, com vista à concretude da Agenda 21, esta, manifestada como uma 

causa e um bem-comum para todos e todas. Contudo, sabe-se que essa foi só 

uma primeira etapa, relativa à construção da Agenda 21. A segunda fase, que 

corresponde à implementação da Plataforma da Agenda 21, acompanhada do 

seu monitoramento e controle, implica em muitos outros desafios.  

Deste modo, será fundamental haver capacidade organizativa e política, 

crescente e continuada do Fórum, para que esse processo participativo emergido 

de tantas experiências de lutas; de vivências, de trocas e de partilha; de sonhos e 

de angústias; de contradições e de práticas solidárias coletivas, que tudo isto não 

se perca e não seja mais um processo de organização social fadado a 

fragilidades e, por conseguinte, de descontinuidade.  
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Caberá agora à sociedade, através dos múltiplos sujeitos sociais, 

individuais e coletivos, aos gêneros mulheres e homens, jovens e representantes 

do poder público que fizeram e tomaram parte dessa trilha e aos demais que 

vivenciaram, partilharam experiência e construíram aprendizados, darem 

continuidade em tecer corajosamente a construção de um novo cenário para 

Maxaranguape, na perspectiva de uma sociedade sustentável, pensando no bem-

estar coletivo para estas e das próximas gerações. 

Nessa intenção, penso que o desafio de dar continuidade a esta árdua 

tarefa, referenciada enquanto ação de cidadania fundada nos direitos universais e 

por uma nova ordem de justiça social e ambiental, democrática e autônoma, que 

possa ser balizada nos princípios fundamentais quer seja (da ética, do respeito, 

da solidariedade e do compartilhamento e da co-responsabilidade). E, 

principalmente, enquanto prática de liberdade, em que o ser humano e a natureza 

esteja e seja unos: em harmonia, equilíbrio.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Começo primeiro por aferir a importância da realização deste trabalho para 

minha vida, reconhecendo que ao se constituir desafio foi também, uma 

oportunidade de enquanto pesquisadora e educadora (com atuação e formação 

em trabalho de educação popular em ONGs, inclusive na realização desta prática) 

poder debruçar sobre a minha própria prática educativa. Aprofundá-la como 

campo de pesquisa dentro de uma metodologia de pesquisa-ação, a qual estive 

inserida. Penso e sinto que para a minha vida pessoal e profissional esta me 

proporcionou atingir graus de conquistas.  

Ainda, pelo fato de fazer parte de uma base de pesquisa, me possibilitou 

dialogar com vários autores/as, conhecer pessoas novas, conviver e fazer 

amizades, estar aberta “ao novo”. Construir coletivamente, de maneira solidária, 

compartilhar, aprofundar conceitos e teorizar coletivamente, valorizando a base 

empírica e a científica. Enfim, compreendendo este momento, como tempo e 

fonte de aprendizado para um novo saber sócio-ambiental, forjado em idas e 

vindas, um feedback, ou noutro pensar, aprender e apreender, aprendendo 

coletivamente. 

Nessa experiência concebo a construção da Agenda 21 de Maxaranguape 

– RN, como uma das práticas sócio-educativas mais significativas realizadas 

neste município, tendo a frente à sociedade civil organizada, sem deixar de 

ressaltar a presença de outras experiências organizativo-participativas, também 

com valor sóciopolítico. As mesmas podem ser compreendidas enquanto acúmulo 

e embasamento de experiência organizativa dos sujeitos sociais diversos, no 

tocante a vivenciarem e gestarem a construção da Agenda 21, no Fórum. 

Ademais, chegar a atingir o nível de concretude desta prática podendo ser visto 

pelos seus resultados qualitativos alcançados. 

No campo político-pedagógico, cabe destacar os aspectos da organização 

do pensamento e construção social coletiva de conhecimento, ancorado por 

suporte de metodologias interativas participativas e conscientizadoras, mediadas 

por relações dialógicas, de forma solidária e co-responsável. Duas características 

metodológicas foram destacadas como importantes: 1) A contínua persistência 
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em manter um processo de mobilização e de sensibilização das comunidades, 

como forma de ultrapassar limites do isolamento, da inércia, da desinformação, da 

acomodação e do desânimo, fatores estes compreendidos como obstáculos que 

permearam quase que constantemente, “o fazer e o refazer dessa pratica sócio-

interativa e participativa ambiental”; 2) os processos de capacitação vivenciados 

nas diversas etapas de construção da Agenda 21 destinados a pesquisadoras/es, 

grupos temáticos, equipes técnicas e outros grupos envolvidos.  Nesta intenção, o 

processo de construção de diagnósticos (DRP) e os seminários temáticos foram 

apontados pelos sujeitos partícipes, como um dos resultados mais significativos 

da ação da Agenda 21 Local de Maxaranguape. Adespeito disto é preciso que se 

diga: – “uma ação educativa política”, sempre mediada pela inserção crítica na 

realidade e de um nível plural dos sujeitos.  

Nessa tônica, cabe chamar atenção a todos àqueles que abraçaram essa 

causa: aos membros do Fórum (as professores/as da rede de ensino, lideranças 

de trabalhadores/as rurais das áreas de assentamentos e os jovens); às equipes 

de assessoria e de coordenação; aos comitês locais e dentre outros sujeitos e 

atores que atuaram ativamente nos diversos espaços e fases da Agenda 21, em 

todos os âmbitos58, Nas esferas públicas e/ou espaços políticos como: reuniões 

de mediação com governo, seminários, cursos, conferências, audiências, eventos 

culturais e muitas outras atividades que ocorreram nas localidades e foram 

incorporadas à programação da Agenda 21. Merecem ressaltar os. 

Ainda a discorrer acerca dos resultados gerados, com base no que se 

observou e foi demonstrado nas atividades in loco, minha percepção é de que a 

construção da Agenda 21 de Maxaranguape-RN, estabelecida por meio de 

inúmeras dificuldades e impasses, mas também, de possibilidades e acertos, 

pode ser aclarada como manifesto, ao que chamo de “produção de significados”, 

os seguintes pontos: a) – Concebida a afirmação de “novos sujeitos” enquanto 

seres dialógicos críticos atuando nos diversos espaços públicos micro e macro, 

sobretudo naqueles construídos intencionalmente pela ação da Agenda 21 (nos 

espaços comunitários locais, nas audiências públicas, nas atividades formativas, 

                                                 
58 A participação nesses espaços se deu desde o âmbito micro, o comunitário, ao municipal, 
estadual, interestadual e nacional. Estas atividades promover intercâmbio de experiências, 
capacitação, e conseqüentemente o aumento do ânimo e da auto-estima dos que puderam 
participar dos diversos eventos e atividades formativas. 
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dentre outros eventos); b) apontam-se à abertura e ampliação de espaços de 

diálogo entre os diversos sujeitos sociais, individuais e coletivos; c) percebeu-se 

uma grande preocupação de todos os grupos participantes sobre as questões 

ambientais como também a existência de alguns trabalhos na linha da educação 

ambiental, que visou conscientizar a população sobre a necessidade de cuidar do 

meio ambiente; d) a participação significativa de professores/as da rede pública 

em diversas atividades realizadas nas localidades do município e no Fórum, 

possibilitou realizar discussões, estudos e outras atividades nas escolas e em 

outros espaços do município. Conseqüentemente, garantiu-se um envolvimento e 

um acesso de informações sobre Agenda 21 pelos alunos e alunas da rede 

pública de ensino.  

Em resumo, evidencia-se a formação de sujeitos coletivos, digo, 

organizações associativas, grupos de mulheres, jovens, conselhos e 

educadores/as, talvez não quantitativamente, mas qualitativamente, quanto a 

poder identificar o surgimento e ou a constituição de novos sujeitos com 

mudanças de posturas e atitudes, com um novo olhar e agir no mundo em relação 

ao meio ambiente. Reforçado, o estabelecimento de relações dialógicas de forma 

crítica, ampliando seus sentidos e desejos à inserção e participação consciente 

nas esferas públicas, conforme foram manifestados nas atividades abordadas 

anteriormente. 

Aponta-se ainda, a possibilidade de que esta prática potencialize a 

disseminação de informações e acrescente a realização de outras,  de cunho 

socio-ambientais produzidas, sobretudo, nos espaços escolares das comunidades 

e assentamentos rurais e sede do município, a exemplo das realizadas nos 

espaços de construção da Agenda 21 dentre as quais podem ser citadas: 

campanhas educativas de arborização; criação de viveiros de mudas; campanhas 

educativas nas escolas sobre o lixo; o uso da água e a preservação das matas; 

valorização e incentivo à cultura, com a realização de atividades culturais locais e 

regionais (festas comemorativas de padroeiro); realização de “Feiras” nas escolas 

incentivando a leitura e a produção de conhecimento, entre outras. Segundo o 

que foi discutido e proposto nos espaços dialógicos da Agenda 21 por 

professores/es, CEAHS e IBAMA e dentre outros participantes do Fórum, é 

possível que esta prática, no futuro, possa gerar a disseminação de informações e 
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ou conhecimento teorizado com a produção de subsídios populares, a partir de 

uma linguagem acessível na perspectiva de qualificar o desenvolvimento de 

processos educativos mais estruturados pedagogicamente junto aos sujeitos 

coletivos populares, a trabalhadores/as da cidade e do campo e em especial, aos 

que atuaram na construção da AGENDA 21,  

Outra perspectiva será a de poder fomentar, crescentemente, a construção 

de planos de trabalhos de educação, tanto em nível formal e não formal, 

incorporar os aspectos multidisciplinar e de transversalidade de modo a integrar a 

temática: meio ambiente e desenvolvimento sustentável local  e ainda, penar a EA 

programa curricular  escolar para o município. Estas intenções foram expressas 

em diversos momentos da Agenda 21 como um sentimento um forte, um desejo 

dos/as educadoras/es em concretizar esta proposta. 

 Reportando ainda sobre as contribuições apresentadas pelos membros do 

Fórum, no papel de pesquisadores/as, coordenadores e articuladores das 

atividades, quer seja nas atividades de mobilização e de preparação, ou na 

realização das atividades, que foram desde a infra-estrutura, até o momento de 

pensar a programação, os saberes empíricos, técnico-cientificos. Tudo isso 

favoreceu a constituição do coletivo, num caminho solidário e inteligente, de um 

fazer prática educativa na perspectiva sócio-ambiental. Vale dizer que isto foi 

concretizado através das várias falas dos sujeitos, como, na capacidade de 

superar sua timidez e de elevar a auto-estima.  

Merece refletir que a ruptura com a cultura do silêncio significou uma 

mudança em relação ao traço histórico da cultura patriarcal, machista e de 

dominação, a qual, diversos/as historiadores/as a discutem, sobretudo, no que diz 

respeito ao contexto do Nordeste.  

Nesse sentido, vê-se o despertar de novo horizonte para um novo jeito de 

conceber e sentir a vida numa perspectiva socio-planetária, com vistas a se poder 

traduzir, na prática, a dignidade, a solidariedade, a justiça social e ambiental. 

Cabe destacar, ao longo desse processo de aprendizagem social, 

conquistas, concernentes à: construção coletiva de conhecimentos, mudanças de 

valores e atitudes com relação o despertar para a consciência ambiental. Estas 

podem ser consideradas como mudanças significativas, que mesmo localizadas 

podem ser identificadas a partir de situações e de ações concretas vivenciadas in 
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loco nas comunidades, como também, nas falas manifestadas pelos próprios 

sujeitos sociais (como professores/as e jovens) durante as atividades da Agenda 

21.  

Há que se ressaltar ainda, que esta experiência educativa dialógica 

desencadeada durante dois anos, não esgotou as suas possibilidades, como 

também, o surgimento de outras dificuldades, por constituir-se em uma ação 

educativa política, em um fazer permanente e desafiador para a sociedade civil e 

para os sujeitos coletivos envolvidos no Fórum da Agenda 21. 

Neste sentido, apesar das dificuldades constatadas e de acordo com o 

pensar dos sujeitos pesquisados, é possível incentivar e potencializar processos 

permanentes de educação ambiental, de modo a ampliar os espaços de 

participação no meio escolar, nas associações organizativas e em outras esferas. 

Dessa forma, continuar gerando práticas de reeducação visando o despertar para 

uma consciência ecológica-política, com base no uso de novas práticas de cuidar 

do meio, da terra, onde se produz, ao ter respeito e preservando a natureza.  

Ademais, não se pode deixar de verificar na execução dessa prática o 

quanto o trabalho subsidiário do CEAHS promoveu a educação para a cidadania 

junto ao público envolvido nas ações, fator que contribuiu efetivamente para o 

êxito da ação da Agenda, como, promoveu gerar os resultados compreendidos a 

saber: a) Fortalecimento das organizações associativas representativas de lutas, 

exercendo autonomia política nos espaços públicos e na gestão e acesso das 

políticas públicas; b) Incentivo ao universo da leitura e aos estudos por parte das 

organizações da sociedade civil, componentes do Fórum 21, por meio da 

produção de subsídios populares, de modo a promover a formação dos sujeitos 

coletivos populares enquanto uma nova concepção de educação (cidadania, 

política e ambiental). c) disseminar informações e a produção de novos 

conhecimentos teorizados junto às organizações da sociedade civil e movimentos 

sociais populares (homens, mulheres e jovens, sobretudo, a professores/as da 

rede municipal de ensino, membros de conselhos...) que atuaram na construção 

da AGENDA 21 de Maxaranguape (segundo o que pôde se observar, in loco e 

nas atividades da Agenda, e conforme posto nos registros do CEAHS/ Agenda 21 

- junho -2006/2007). 



 183

Com relação às dificuldades, entraves e desafios se fizeram constantes no 

caminho, mas, ao mesmo tempo, possibilitaram com que os sujeitos buscassem 

coletivamente, através da construção dialógica, enfrentar e mediar problemas e a 

superação dos desafios postos.  

Noutro sentido, isto se constituiu em fonte de aprendizado como ato 

educativo político para os sujeitos plurais coletivos, porque não dizer, para a 

gestão pública, entidades parceiras e toda sociedade possível de serem 

envolvidas. Ao mesmo tempo, compreendê-los como alcance de produção de 

significados que influencia no contexto sócio-histórico onde estão inseridos os 

diversos sujeitos. Neste pensar, por tratar-se de um processo cíclico e contínuo, a 

prática de construção de Agenda 21 de Maxaranguape mostrou o quanto à 

dinâmica da realidade local é complexa, capaz de influenciar e exigir a adoção de 

novas estratégias, procedimentos e métodos para o alcance de uma prática 

exitosa. 

Cabe, pois enfatizar, frente às dificuldades, desafios e limites postos pela 

própria dinâmica desta sociedade que se diz moderna, moldada ainda fortemente 

por valores que reforçam uma visão de mundo dominante – materialista utilitarista 

e de consumo que visam usufruir indiscriminadamente os bens materiais naturais 

e culturais. Considero que são antivalores, em que, a justiça social, a ética, o 

respeito e a igualdade de direitos – constituídos como exercício da liberdade e da 

cidadania, ainda não foram assimilados e integrados como princípios de vida 

social. Contudo, há que se resgatar a esperança, reconstruir novas relações 

dialógicas afetivas e solidárias. Colocar o nosso sonho individual e coletivo como 

meta fim. Falamos do sonho que não se sonha só, do sonho que se sonha junto, 

o sonho coletivo.  

Nesse prisma, pode-se dizer que o espaço da AGENDA 21 possibilitou a 

discussão dos diversos problemas vivenciados pelas comunidades através do 

Fórum, criando possibilidade de planejá-los e de construir caminhos e estratégias 

para solução dos mesmos. Desse modo, despertou a confiança e o interesse dos 

sujeitos sociais, de lideranças das organizações locais e outros atores a se 

engajarem mais assiduamente na ação Pró-Agenda, ou seja, a implementação e 

monitoramento da Plataforma da Agenda 21 de Maxaranguape (que compõe o 

Plano de Desenvolvimento Local de Municipal). 
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No encontro e desencontro, tecendo os fios de uma nova roupa, plantando 

e regando, cultivando seivas, pudemos enxergar com um novo olhar e sentir um 

novo pisar no chão, na terra, um novo andar de caminhos. Com base na 

experiência e vivências, apontam-se como aprendizados, com relação à questão 

sócio-ambiental, o despertar para uma consciência crítica, apreensão e 

incorporação de novas atitudes e práticas cotidianas dos sujeitos coletivos, como 

foi o caso dos professores/s da rede municipal de ensino, das áreas de 

assentamentos, como também os jovens e trabalhadores.  

Nas veredas desse novo fazer educativo, de tecer novas práticas 

educativas emancipatórias que façam avançar o alcance e inspirem o sonho 

utópico para a libertação, sonho sonhado de muitos e de muitas, que é 

perseguido pela teimosia, pela indignação, pela coragem e inteligência, enfim, a 

conquista de um novo jeito de pensar e de fazer.  

Com este olhar crítico, é preciso apostar no contínuo esforço dos 

movimentos e organizações sociais populares, articulados em redes e fóruns 

sociais que fortalecem a autonomia da sociedade civil organizada, por meio de 

fortes práticas sociais políticas imbricadas a uma sinergia mobilizadora, 

sobretudo, junto à maioria que são os pobres, os excluídos nos seus direitos.  

Nessa intenção, é preciso construir uma cultura democrática, ética e 

participativa, associada à capacidade inovadora de implementar políticas socio-

ambientais que sejam globais e efetivas, que promovam e ampliem a 

democratização dos processos de gestão e a consequente melhoria das 

condições de vida de toda a população.  

Supõe poder potencializar práticas democráticas e ampliadoras de 

cidadania ativa, na perspectiva de fortalecer a ampliação das possibilidades de 

participação social (JARA, 2001, p. 58). Ou seja, a construção de uma sociedade 

em que todos reconheçam seus direitos e igualmente possam usufruí-los com 

liberdade. 

Compreendo que essa é uma experiência fundante de uma prática de 

educação ambiental, que deve ser avaliada e criticada de forma a contribuir para 

o aperfeiçoamento de procedimentos metodológicos e estratégicos na construção 

de Agenda 21 Local, como também de outras práticas educativas e de 

organização política.  
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Nesse contexto, cabe ilustrar o pensar de que a capacidade de 

compreender que tudo o que move a vida é dinâmico e inacabado, mas que 

permite sempre reiniciar e construir um novo conhecimento, uma nova 

possibilidade de fazer mudanças, com vistas ao bem-estar e à liberdade de todos 

os seres. 

Sobretudo, é preciso entender que a Agenda 21 não é um projeto de um 

grupo ou de um governo. Ela é algo que ultrapassa os interesses localizados e as 

disputas por poder. A sua efetivação depende de um compromisso assumido 

pelos diversos grupos, organizações, demais segmentos da sociedade local e 

poder político em torno da meta comum proposta. 

 Na experiência de Maxaranguape, segundo o pensar manifestado pelos 

sujeitos atuantes no Fórum, “construir a Maxaranguape garantindo o 

desenvolvimento social e econômico sem destruir o meio ambiente, valorizando 

as tradições e cultura do povo”.  

Esta perspectiva compreende a participação social, o sentimento de 

pertença e de compartilhamento, numa visão de projeto comum entre os diversos 

atores sociais e poder político.  

Mas há o grande desafio a ser perseguido, ou seja, a garantia do 

comprometimento de forma co-responsável e permanentemente dos diversos 

segmentos da sociedade e do poder público, requerendo a tomada de 

consciência de ambas as partes e, progressivamente, do conjunto da sociedade. 

A nossa expectativa e desejo é que, terminada essa prática de construção 

da Agenda 21, possa ultrapassar pelos seus resultados os limites que foram 

postos, no sentido de beneficiar e fortalecer a ação da sociedade civil organizada. 

E que os novos conhecimentos e valores assimilados e interiorizados pelo 

conjunto de sujeitos sociais individuais e coletivos, entre eles, mulheres, homens, 

jovens e crianças, possam proporcionar-lhes força, coragem, persistência e 

teimosia, ancorados nos valores da justiça social e ambiental, da dignidade e da 

humanização.  

Proporcionar-lhes ainda as condições de autonomia com outros atores, 

tendo como foco os direitos sociais fundamentais do ser humano voltados a, por 

exemplo: trabalho, educação saúde, lazer, cultura, de modo que promovam o 

bem-estar. E que, a partir desta nova forma de olhar (enxergar com novas lentes) 
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e se apropriar da natureza dentro de uma perspectiva sócio-ambiental, os 

diversos sujeitos possam compatibilizar as práticas agrícolas com proteção ao 

meio ambiente e serem capazes de transformar sua própria reallidade.  
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