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RESUMO 
 
Esse trabalho de natureza qualitativa visa apresentar as 
contribuições das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade 
de Vida nas escolas – COM-VIDA’s para o fortalecimento da 
educação ambiental como política educacional em Caxias – 
MA. Num processo de institucionalização da Educação 
Ambiental, as COM-VIDA’s são estratégias, que surgiu a partir 
dos anseios dos jovens brasileiros em 2003, pela criação de 
espaço de debates sobre o meio ambiente. Com a crescente 
implantação destas comissões nas escolas de Caxias tem-se 
observado uma diversidade de práticas que contribuem para o 
fortalecimento da Educação Ambiental no sistema municipal de 
ensino.  

 
Palavras chave: Educação Ambiental. COM-VIDA’s. Políticas 
Públicas. Políticas educacionais. 
 
ABSTRACT 
 
This work aims to present qualitative contributions from 
committees on the environment and quality of life in schools - 
COM -VIDA 's for strengthening environmental education as 
education policy in Caxias - MA. In a process of 
institutionalization of environmental education , the COM -VIDA 
's are strategies that arose from the concerns of young 
Brazilians in 2003 , by creating for debate on the environment . 
With the increasing deployment of these committees in schools 
of Caxias has seen a variety of practices that contribute to the 
strengthening of environmental education in the municipal 
school system. 
 
Keywords: Environmental Education. COM -VIDA's. Public 
Policy. Educational policies . 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho é uma investigação a respeito das Comissões de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida – COM- VIDA’s como política educacional, o que implica no 

desdobramento de algumas questões acerca da temática abordada e que, de certo modo, 

tendem a contribuir para a resolução dos problemas justificadores da pesquisa, ora 

apresentados: Como as Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida contribuem para 

que a Educação Ambiental torne uma política pública na Educação? Quais as práticas 

utilizadas pelas Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida que propiciem a inserção 

da Educação Ambiental nas Escolas públicas?  

Considerando os problemas apresentados, elaborou-se as seguintes questões 

norteadoras: de que forma é possível identificar as contribuições que as Comissões de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida – COM-VIDA’s  dão a Educação Ambiental para tornar-se 

uma política educacional? Identificando as contribuições dessas comissões para a educação 

ambiental, é possível mensurar que as práticas desenvolvidas por elas, nas escolas, 

fortalecem a Educação Ambiental formal? 

 As questões apresentadas têm sua relevância na medida em que o processo de 

inserção da Educação Ambiental como política educacional ainda encontra-se em estágio 

embrionário no Brasil. Convém ressaltar que a temática em estudo se qualifica enquanto 

produção acadêmica, pelo fato da pesquisa compartilhar conhecimentos acadêmicos já 

produzidos como: GARCIA (2010) teve, como principal objetivo, conhecer a interrelação e a 

efetividade da implementação das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas 

Escolas (Com-Vida’s) no município de Campo Grande, MS, analisando os reflexos e as 

iniciativas oportunizadas a partir da metodologia proposta pelo Programa “Vamos Cuidar do 

Brasil com as Escolas” e política pública; VALOIS (2013) apresenta uma análise da política 

pública de educação ambiental – COM-VIDA e sua implementação em duas escolas 

públicas municipais de Teresina, Piauí. 

O processo de inserção da Educação Ambiental no sistema educacional se 

fortalece com o estabelecimento dado pela Constituição Federal de 1988 a competência do 

poder público, em promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Na década 

de 1990, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) evidenciou a necessária 

preocupação às questões ambientais, contemplando as realidades locais e sugere formas 

de introdução de Educação Ambiental nos currículos. Considerando que a degradação 

ambiental é e deve ser hoje, uma das maiores preocupações dos governos e da sociedade 

fazendo-se necessário desenvolver políticas ambientais no sistema de ensino, afim de, 

contribuir com a permanência dos recursos naturais em condições que assegure às 

gerações futuras sobrevivência na Terra. 
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Sublinhada a relevância deste trabalho, convém justificar que a escolha por esta 

pesquisa se deu mediante a observação da crescente implantação das Comiisões de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida – COM-VIDA’s através do Programa Vamos Cuidar do Brasil, 

no espaço escolar, assim como articulações existentes com outras ações do Ministério da 

Educação, tanto no município de Caxias como em todo o Brasil. 

Cabe ressaltar que, por sua vez, este trabalho está em construção, e será 

apresentado alguns resultados de forma não conclusivo, o que leva a esclarecer que alguns 

destes resultados poderão sofrer modificações ao longo da pesquisa. 

 

 

2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL 

 

Com a percepção da humanidade ao esgotamento dos recursos naturais, 

provocada pela busca incessante de acumular riquezas a partir da exploração dos recursos 

disponíveis a sua volta e, diante de uma crise ambiental planetária, necessitou repensar 

sobre o modelo de crescimento econômico e desenvolvimento social; estabelecendo leis 

que prevêem multas e privação da liberdade, mas estas medidas não foram suficientes e 

decidiu associar o processo educativo para conceber pessoas conscientes de seus deveres 

e direitos coletivos, tornando a Educação Ambiental indispensável nesse processo.  

Segundo REIGOTA (2001), em 1968 foi realizada em Roma uma reunião de 

cientistas dos países desenvolvidos para discutir o consumo e as reservas de recursos 

naturais não renováveis e o crescimento da população mundial até meados do século XXI. 

Nesta reunião os cientistas deixaram clara a necessidade urgente de se buscar os meios 

para a conservação dos recursos naturais e controlar o crescimento da população, além de 

se investir numa mudança radical na mentalidade de consumo e procriação. O mérito desta 

reunião foi colocar o problema ao nível planetário e, como consequência disso, a 

Organização das Nações Unidas - ONU realizou em 1972, em Estocolmo, na Suécia, a 

primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente que estabeleceu a necessidade imperiosa 

que se deve educar o cidadão para a solução dos problemas ambientais. Pode-se então 

considerar que, a partir desta conferência, surge o que pode ser designado por educação 

ambiental, ficando estabelecido conforme LIMA apud GUIMARÃES (2007, p.17):  

 

Abordagem multidisciplinar para a nova área de conhecimento, 
abrangendo todos os níveis de ensino, incluindo o nível não formal, 
com a finalidade de sensibilizar a população para os cuidados 
ambientais. 
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Na Conferência de Tbiliisi em 1977, um dos movimentos de grande importância 

no campo ambiental que se reconheceu a Educação Ambiental como processo complexo, 

que vai além da abordagem ecológica da questão ambiental. Inicia-se um amplo processo 

em nível global orientado para criar condições que formem uma nova consciência sobre o 

valor da natureza. Por acreditar que a educação escolar desempenha importante papel na 

formação/transformação dos indivíduos, podendo contribuir na busca por uma melhor 

qualidade de vida das pessoas ao fomentar o respeito aos interesses coletivos e aos 

ecossistemas, é que MORIN (2006, p. 39) afirma: 

 

A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e 
resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso 
total da inteligência geral. Este uso total pede o livre exercício da 
curiosidade, a faculdade mais expandida e a mais viva durante a 
infância e adolescência, que com frequência a instrução extingue e 
que, ao contrário se trata de estimular ou, caso esteja adormecida de 
despertar. 

 

A necessária inserção da Educação Ambiental no sistema de ensino foi 

garantida explicitamente pela primeira vez, no Brasil em sua Constituição Federal de 1988, 

quando se refere no artigo 225 diz: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente correto, bem de 
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e a coletividade o dever de defender e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988a). 

 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) – instituída pela Lei nº 

9.795/99 – e seu decreto de regulamentação em 2002 têm contribuído para acelerar o 

processo de institucionalização da Educação Ambiental no país, cujo marco inicial, pelo 

menos para o ensino formal, foi a Lei nº 6.938/81, a qual, ao instituir a Política Nacional de 

Meio Ambiente, determinou a inclusão da EA em todos os níveis de ensino. Desde 2002, 

com a regulamentação da PNEA, o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) 

propõe fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente, por meio do qual a  PNEA deve ser 

implementada em regime de colaboração com os entes da Federação. Sua missão é a de 

contribuir com a educação para a sustentabilidade, para uma sociedade educada  

ambientalmente. O Ministério da Educação - MEC, por meio da Coordenação-Geral de 

Educação Ambiental (CGEA), e o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Departamento 

de Educação Ambiental (DEA), coordenam a PNEA e o ProNEA. Entretanto, em razão da 

transversalidade da EA, outras instituições públicas federais (ministérios, autarquias, 

estatais etc.) vêm desenvolvendo ações de EA, fato que desafia o Órgão Gestor a viabilizar 
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ações integradas para, desse modo e a partir de uma visão sistêmica, potencializar a 

implementação dessa política. (CARVALHO, 2013). 

Como ações estruturantes do Programa Vamos Cuidar do Brasil, as Comissões 

de Meio Ambiente e Qualidade de Vida’s estão sendo implantadas nas escolas desde 2004, 

visando consolidar na comunidade escolar um espaço permanente para realizar ações 

voltadas à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida, buscando ainda a construção 

e reflexão do conhecimento local, tendo como fio condutor desse processo a re-

aproximação escola-comunidade, conforme os documentos oficiais (BRASIL, 2007c). 

A Com-Vida tem como um dos seus objetivos fundamentais, a elaboração das 

Agendas 21 Escolares, com o envolvimento de toda a comunidade escolar – direção, equipe 

pedagógica, corpo docente, técnico e administrativo, alunos, pais e responsáveis, além de 

lideranças do entorno da escola. A partir da realidade local, espera-se que a comunidade 

escolar elenque suas demandas e busque alternativas, visando tornar a escola um espaço 

educador participativo, democrático, animado e saudável (BRASIL, 2007c). 

Conforme documentos oficiais ainda, a Com-Vida está articulada à ideia de 

Paulo Freire a respeito da criação dos Círculos de Aprendizagem e Cultura em cada 

quarteirão, cada comunidade do nosso país: 

 

partindo da concepção freireana de Círculos de Cultura, esse 
sistema se fortalece na medida em que estimula o diálogo da escola 
com a comunidade e movimentos sociais por meio de um trabalho 
articulado de Secretarias de Educação, ONGs, e Coletivos Jovens. 
Todas essas dimensões são atualizadas com conteúdos ligados às 
questões socioambientais relevantes e atuais, globais e locais, que 
propõem uma reorientação dos estilos de vida coletivos e individuais 
na perspectiva de uma ética de solidariedade, cooperação, 
democracia, justiça socioambiental, liberdade e sustentabilidade 
(BRASIL, 2007b, p. 35). 

 

As contribuições de Paulo Freire são fundamentais para a contextualização da 

educação no Brasil: apesar de não tratar diretamente da Educação Ambiental, embasam as 

diversas práticas adotadas pelo Órgão Gestor no ensino formal e não-formal, na construção 

crítica, emancipadora, problematizadora e libertária. (BRASIL, 2007b) 

No âmbito do Ministério da Educação, segundo Sorrentino et al (2005, p. 292), 

inicia-se um movimento para construir um processo permanente de EA na escola por meio 

de modalidades de ensino presenciais, à distância e difusas. As ações envolvem secretarias 

de educação estaduais e municipais, professores, alunos, comunidade escolar, sociedade 

civil e universidade. Esse movimento dá continuidade à sensibilização com a primeira 

conferência, bem como ao processo de capilarização dos Parâmetros em Ação/Meio 
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Ambiente, lançando a campanha Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas. Os autores ainda 

destacam: 

 
como política pública, algumas modalidades da ação do MEC se 
enquadram mais na perspectiva da intervenção direta, o que é 
natural, uma vez que tal intervenção incide principalmente sobre a 
educação pública, que já possui toda a sua estrutura como política 
realizada diretamente pelo Estado. O objetivo é inserir a educação 
ambiental no cotidiano da educação pública em todos os níveis de 
ensino (SORRENTINO, et al. 2005, p. 297). 

 

Diante do exposto, analisar as Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de 

Vida com uma política pública educacional e ambiental é necessário e urgente. Para 

Azevedo e Aguiar (2001), no Brasil, a pesquisa de políticas educacionais é um campo 

relativamente novo e ainda não consolidado em termos de referenciais analíticos 

consistentes. Apesar disso, pode-se afirmar que se trata de um campo em permanente 

construção e expansão. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS  
 
 
A. Área de estudo: 

 

O município de Caxias localizado na mesorregião leste do 

Estado do Maranhão, distante da capital 360 Km com a 

seguintes coordenadas geográficas (Latitude de 04º 51' 32" S e 

Longitude de 43º 21' 22" W) , está cerca de 66m de altitude e 

possuindo uma área: 5.313,2 Km². O Sistema Municipal de 

Educação de Caxias conforme consulta prévia (fonte: Censo 

Escolar 2013) possui 259 estabelecimentos escolares em 

atividade e, destes, 118 implantaram as COM-VIDA’s, fonte: 

(NEA/SEMEDUC). 

 

B. Metodologia: 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, buscou identificar as contribuições das 

Com-Vida’s para o desenvolvimento da Educação Ambiental nas escolas municipais de 

Caxias. Para tal empreendimento, realizou-se uma pesquisa documental e uma entrevista 

com a coordenação do órgão responsável (Núcleo de Educação Ambiental) pela 

implantação e o acompanhamento das referidas comissões. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para identificar as principais contribuições que as COM-VIDA’s dão a Educação 

Ambiental formal no município de Caxias, buscou analisar os “Acordos de Convivências”2 

documento elaborado pelas escolas que implantaram as COM-VIDA’s e que estão 

disponíveis na Secretaria Municipal de Educação de Caxias – MA. Neste documento, são 

estabelecidos os objetivos geral e específicos, funções e atividades, bem como, a definição 

do número de participantes e a periodicidades das reuniões.  

 

Grafico1. Comparativo do número de escolas que implantaram COM-VIDA’s em Caxias – 
MA 
 

 
Fonte: NEA/SEMEDUC/Censo Escolar-2013 

 
Diante desta realidade, questionou-se o fato de que o número de “escolas aptas” 

a constituírem COM-VIDA em Caxias seriam apenas 34, se considerar àquelas escolas que 

ofertam do 6º ao 9º ano, para qual o Ministério da Educação -MEC tem direcionado tal 

proposta. Contudo, a coordenação do Núcleo de Educação Ambiental – NEA, órgão 

municipal ligada a Secretaria Municipal de Educação, responsável pela implantação das 

comissões, afirma que, ao elaborarem o Plano de Ações Articuladas-PAR do MEC para o 

município de Caxias, em 2007, foi estabelecida a meta de implantação de 126 COM-VIDA’s 

até ano 2011. Tal fato levou o sistema à implantação em outros níveis de ensino a que 

compete o município, no qual se justificou nas seguintes leis: Nº 9.795/99 – Política Nacional 

                                                           
2
 É um conjunto de entendimentos feitos entre pessoas para facilitar o funcionamento da COM-VIDA. 

Uma vez que todos ajudam a construir e concordam, tornam-se responsáveis por cumprir este 
acordo. (BRASIL, 2012d). 
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de Educação Ambiental – PNEA; Lei de nº 10.172 de 2001, Institui o Plano Nacional da 

Educação e trata a educação Ambiental de forma transversal, dentre outras, ampliando o 

número de escolas nesse processo de implantação das COM-VIDA’s em Caxias.  

Segundo o NEA/SEMEDUC, no ano 2013 foram envolvidas neste trabalho, 118 

escolas do sistema educacional municipal, representando 40,4% do total. 32.000 alunos 

representando 95, 04%; e 2.570 professores correspondendo 70,00% do total quadro de 

professores; percebendo-se um esforço conjunto da secretaria municipal com as inúmeras 

escolas. 

Quanto às ações estabelecidas pelas COM-VIDA’s foram citadas diferentes 

práticas e sendo enumeradas a partir dos “acordos de convivências” como se pode 

visualizar na tabela abaixo: 

 

Tabela1. Ações estabelecidas pelas COM-VIDA’s 

Ações estabelecidas nos Acordos Quantidades de vezes citadas por 
escolas 

Construir a Agenda 21 na escola 118 

Organizar a Conferência Infanto - Juvenil 
pelo Meio Ambiente 

34 

Intercâmbios com outras COM-VIDA's 118 

Construção de Horta escolar 90 

Realizar Passeios Ecológicos 20 

Revitalizar as margens de riachos e rios 19 

Realizar ciclos de palestras 37 

Arborização 14 

Cultivo de plantas e ervas medicinais 16 

Incentivar a higiene corporal 1 

Criar viveiros de plantas 16 

Oferecer oficinas 47 

Realizar Gincanas Ecológicas 56 

Tratamento e Reciclagem do lixo da escola 12 

Elaboração de projetos ambientais 25 

Reflorestamento 5 

Recuperação das nascentes 5 

Realizar caminhada ecológica 15 

Combater as queimadas e o desmatamento 21 

Criação doa agentes ambientais mirim 2 

Realizar mutirões de limpeza 15 

Realizar atividades teatrais com tema Meio 
Ambiente 

16 

Projeto de iniciação científica 10 

Catalogar as árvores na escola 16 

Coleta Seletiva na escola 22 
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Realizar dinâmicas e momentos de lazer 
ambiental 

19 

Elaborar materiais educativos 90 

Construção de jardim na escola 26 

Criação de banco de sementes 25 

Realizar campanhas ambientais e saúde 60 

Fonte: NEA/SEMEDUC 

 
Constata-se que as escolas pontuaram 30 ações que desenvolvem ou a serem 

desenvolvidas como prioridades. Das ações, na qual foram citadas 100% pelas escolas, são 

aquelas já previstas e sugeridas pelo documento “Formando COM-VIDA” do Ministério da 

Educação que são: Construir a Agenda 21 na escola; Intercâmbios com outras COM-VIDA's 

e Organizar a Conferência Infanto - Juvenil pelo Meio Ambiente, sendo esta última, citada 

por apenas 34 escolas, evidenciando a totalidade de escolas aptas a realizarem a referida 

conferência, proposta somente as escolas que ofertam do 6º ao 9º ano. 

Percebe-se ainda, que 90% das escolas, citaram a construção de hortas escolas 

na qual, destaca a preocupação com a educação para uma alimentação adequada e 

balanceada; Vê-se também uma, articulação com outros programas como “Mais Educação” 

que promove dentre outras, essa atividade. 

Na promoção à sensibilização para os problemas ambientais, 90% das escolas 

citaram que elaboram materiais educativos, que utilizam nas diferentes atividades, como: 

campanhas, caminhadas, oficinas, teatro, mutirões de limpeza e outras. 

Algumas ações são especificas e estabelecidas a partir de discussões entre os 

envolvidos nestas comissões na qual, para serem estabelecidas, as escolas apropriaram-se 

da metodologia pesquisa-ação-participante, pois propicia a participação coletiva e de forma 

dinâmica; colabora na construção do plano de trabalho para de fato, tirar a idéia da COM-

VIDA do papel. (BRASIL, 2012d). 

Quanto ao acompanhamento, a coordenação do Núcleo de Educação Ambiental 

do município afirma possuir em arquivos todos os acordos de convivências elaborados pelas 

as escolas, realiza o cadastramento anualmente para atualização e verificar se os objetivos 

e metas das COM-VIDA’s estão sendo alcançados, além de participar de algumas 

atividades realizadas e elaboram relatórios anuais.  

Quanto à implantação das COM-VIDA’s são realizadas reuniões com a 

comunidade escolar e depois por segmento: Alunos, professores, diretores e funcionários e 

posterior com pais de alunos e entidades governamentais e não-governamentais existentes 

na comunidade onde a escola está inserida. Neste item, apontou como dificuldade apenas a 

mobilização para a primeira reunião. 
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5. CONCLUSÃO 

 
Este trabalho teve a pretensão de apresentar as contribuições das COM-VIDAS 

para a Educação Ambiental a partir das escolas de Caxias – MA, na qual constatou a 

evolução da criação desse tipo de espaço no interior das escolas, desde o período de seu 

surgimento em 2004 até 2013, contribuindo primeiramente com preocupação da 

comunidade escolar na realização de um trabalho eficiente de Educação Ambiental, na qual 

essa comissão tem tornado possível, pois envolvem diferentes atores (professores, alunos, 

diretores, funcionários e pais) que vai desde o planejamento à execução de ações 

minimizadora dos variados problemas socioambientais que os afetam. 
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