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RESUMO 
 
Este trabalho versa sobre importância dos espaços formativos 
realizados pela equipe de assessoria ao conselho gestor do 
PEAC, instrumento de controle social do Programa, enfatiza os 
métodos freireanos de educação popular, visando uma 
educação ambiental transformadora. O resultado obtido neste 
trabalho demonstra que a formação continuada contribui no 
sentido de promover a participação qualificada dos sujeitos 
envolvidos na gestão ambiental, nesse caso, no licenciamento 
ambiental federal. 
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ABSTRACT 
 
This paper discusses the importance of formative spaces made 
by the advisory team to the PEAC management council, 
instrument of social control of the Program, emphasizes Freire's 
methods of popular education, a transforming environmental 
education. The result obtained in this study, the continuing 
education contributes to promote the qualified participation of 
those involved in environmental management, in this case, the 
federal environmental licensing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho discute a importância dos espaços formativos em um 

Programa de Educação Ambiental – PEA, mais especificamente o trabalho de mitigação 

realizado pela equipe técnica do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Social – PPDS6 

com o Conselho Gestor - CG7 no âmbito do Programa de Educação Ambiental com 

Comunidades Costeiras - PEAC. 

O artigo inicia situando a educação ambiental com a qual corroboramos, que se 

opõe à perspectiva hegemônica vigente. Apresentamos neste primeiro momento, os 

princípios teórico-metodológicos fundamentais da chamada Educação Ambiental Crítica e as 

possibilidades de sua implementação vinculada a processos previstos na legislação 

ambiental Brasileira. Num segundo momento, relatamos a experiência do Conselho Gestor 

(CG) do PEAC, formado por representantes das comunidades abrangidas, que tem por 

objetivo cumprir o papel de controle social do Programa e tem sido desenvolvido com base 

nos princípios da educação popular. Ao final, conclui-se que a formação dos membros do 

CG é um exemplo prático de processo contínuo, que envolve componentes técnicos, 

políticos e reflexivos, cujo conhecimento é trabalhado coletivamente, pois esta é uma 

premissa central da educação popular e, por conseguinte, da educação ambiental crítica. 

 

 

2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

 

A educação ambiental é propagada, em meados de 1970, como eficiente 

estratégia de enfrentamento à “questão ambiental”, que engatinhava nos debates entre os 

países do mundo capitalista. Porém, as primeiras iniciativas relacionadas à educação 

ambiental eram voltadas para “a resolução de problemas ambientais por meio da 

transmissão de conhecimentos ecológicos e da sensibilização” (LOUREIRO, 2012, p. 82), 

descolando, portanto, o homem da natureza, como se o mesmo fosse alheio ao meio e não 

parte dele. Essas ações educativas focadas no comportamento do indivíduo e na 

transferência de informações reproduziram, consecutivamente, uma leitura reducionista e 

despolitizada da relação sociedade-natureza. 

                                                           
6. O Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Social do PEAC é executado pelo Departamento de 
Serviço Social desde 2009 até os dias atuais, através do convênio estabelecido entre Petrobras e 
Universidade Federal de Sergipe. 
7 Assume papel de controle social do Programa, criado em 2009, com gestão de dois anos, e 
formado por representantes dos 12 municípios abrangidos pelo PEAC, quais sejam: Brejo Grande, 
Pacatuba, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Aracaju, São Cristovão, Itaporanga, Estância, Indiaroba – 
SE e Conde e Jandaira – BA. 



 

 

                  

Já nas décadas de 1980 e 1990, com o período de redemocratização, os 

movimentos sociais de cunho emancipatório e sindicatos de trabalhadores da educação 

começam a discutir o tema do meio ambiente e passam a problematizar a prática da 

educação ambiental, consolidando novas posições teórico-críticas8 e políticas. (LOUREIRO, 

2012). A partir dessa fase, a educação ambiental foi influenciada principalmente pelas 

premissas da educação popular de Paulo Freire, de tal modo que essa fonte teórica e 

político-pedagógica contribuiu na constituição de uma vertente crítica no seio da educação 

ambiental, que ainda hoje é hegemonicamente conservadora e comportamentalista. 

Numa perspectiva histórico-crítica, a Educação Ambiental tem como atribuição 

fazer com que as visões sobre os problemas ambientais decorridos da degradação 

ambiental feita pelo homem, sejam discutidas, compreendidas e problematizadas em sua 

totalidade, atrelada às complexas relações sociais advindas da sociabilidade vigente. 

Possibilita, desta forma, negar a imposição de um “saber” associado à educação 

conservadora, tendo como pressuposto “[...] o método dialético histórico, que permite a 

apreensão do movimento da vida transformando as relações existentes sem recair em 

generalizações atemporais e em modelos de mundo que diluem a complexa dialética 

natural/social.” (LOUREIRO, 2009, p.39). 

Uma Educação ambiental sem esses pressupostos não apreende o modo de 

produção que organiza a vida social e, portanto, não dispõe dos fundamentos para superar 

concepções conservadoras que localizam as soluções da questão ambiental atreladas à 

mudanças de atitude dos indivíduos. Como nos sinaliza Loureiro: 

 
[...] educar sem clareza do lugar ocupado pelo educador na sociedade, de sua 
responsabilidade social, e sem a devida problematização da realidade, é se 
acomodar na posição conservadora de produtor e transmissor de conhecimentos e 
de valores vistos como ecologicamente corretos, sem o entendimento preciso de 
que estes são mediados social e culturalmente. (2009, p.23). 
 

Não podemos tratar as mudanças sociais superficialmente, sem considerar o 

movimento real da sua história, numa visão descontextualizada. Afinal, é preciso entender a 

relação homem-natureza a partir da sua dimensão histórica e perceber que é quando o 

                                                           
8
 A teoria defendida é a de Marx que, por sua vez, não nos deixou um método pronto para poder ser 

aplicado, mas alcança os fundamentos da sociedade burguesa, seu objeto de estudo. Marx nos 
possibilita a compreensão da essência dos fenômenos sócio-históricos a partir do esclarecimento do 
homem como ser social, fundado pelo trabalho. Essa categoria se gesta a partir do desenvolvimento 
de capacidades humanas para responder às suas necessidades, processo que leva à transformação 
da natureza, transformando, consequentemente, a realidade objetiva, a si mesmo e ao outro. O ser 
social, deste modo, passa a ser “[...] dialeticamente modificado em um movimento de concretização 
da nossa natureza específica, sendo essa dinâmica o que estabelece a unidade sociedade/natureza; 
natureza/cultura; ser social/ser biológico [...]” (LOUREIRO, 2009, p.99). O problema ambiental tratado 
aqui, não é, portanto, oriundo da ação do homem, mas sim causado pelo modo como a sociedade 
estrutura a realização desta atividade fundante, (o trabalho) que vem historicamente sendo alienado 
de sua função emancipatória e voltado à produção de mercadorias, especialmente no interior do 
capitalismo. 



 

 

                  

homem começa a produzir mais do que necessita para sobreviver (produção excedente), 

que começam os primeiros passos para a degradação ambiental. Sabemos, por exemplo, 

que o consumo de recursos naturais pela indústria tem sido muito mais impactante para o 

meio ambiente do que o que se processa individualmente; logo, é preciso enxergar que a 

disputa pelo acesso aos recursos naturais não está isenta de interesses econômicos e, 

portanto, não pode ser indistintamente pensada, em se tratando de avaliar seus impactos e 

consequências. 

Tais pressupostos ao problematizarem o naturalismo posto pela Educação 

conservadora9 estabelecem um debate emancipatório para com os sujeitos, no sentido de 

refletir sobre as suas condições de vida localizadas em uma realidade objetiva, através de 

uma inter-relação sujeito/objeto na qual o sujeito perceba criticamente sua capacidade de 

intervir na relação homem-natureza, entendendo que essa relação foi completamente 

alterada com o modo de produzir no capitalismo. É sob essas perspectivas que a Educação 

Ambiental crítica se propõe a superar as orientações “bancárias” postas pela educação 

conservadora e formar “[...] uma consciência crítica, do ponto de vista ambiental, posto que 

seja capaz de, criticamente, compreender a desigualdade social, a padronização cultural e o 

fetichismo da política como dimensões de uma mesma totalidade complexa.” (SILVA, 2010, 

p. 139).  

Para tanto, faz-se necessário a estruturação de processos participativos que 

possam favorecer e garantir o exercício da cidadania. Nesse contexto podemos citar a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA)10,constituída a partir da Lei nº 9.795 de 

1999. De acordo com seu art. 1º compreende-se por educação ambiental: 

 
[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999, p. 01).  
 

Entre os objetivos fundamentais para a implantação da educação ambiental 

firmados pela PNEA constam: o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental e social e o incentivo à participação individual e coletiva, 

                                                           
9
 A Educação que Paulo Freire chamava de “educação bancária” pode ser traduzida como sendo 

aquela onde predominam práticas em que o educador figura tão somente como transmissor do 
conhecimento, capaz de “moldar” o conhecimento do educando, numa relação unilateral de 
“aprendizado”. Tem, portanto, um teor nitidamente ideológico e produz, como consequência, o 
ajustamento do “educando” a condutas meramente mecânicas, desprovidas de teor crítico-reflexivo. 
10. Destaca-se também a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) estabelecida pela Lei nº 6.938, 
de 1981. Tendo sido instituída num período de ascensão das lutas sociais, esta lei representa um 
avanço na regulação pública do meio ambiente e, entre seus princípios, considera o meio ambiente 
como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; assegura o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais e o controle e 
zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. 



 

 

                  

permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se 

a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania.  

A PNEA prevê ainda duas modalidades de Educação Ambiental: formal 

(implantada nas instituições educacionais strictu sensu) e não-formal. Esta última possui 

suas ações voltadas à “sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua 

organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente” (BRASIL, 1999, p. 

03), sendo essa a modalidade presente nos programas de educação ambiental no 

licenciamento. 

O Licenciamento Ambiental Federal é um processo administrativo em que o 

Estado brasileiro, por intermédio do órgão ambiental responsável – Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) –, concede licença para 

instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras que se utilizam dos recursos naturais. Para este fim, o órgão 

ambiental federal estabelece um conjunto de condicionantes que buscam reduzir os 

impactos gerados e garantir processos sociais que assegurem direitos aos grupos 

socialmente vulneráveis mais impactados por tais atividades econômicas. No caso do 

licenciamento de produção de petróleo no mar (off shore) o mesmo segue as diretrizes 

estabelecidas no documento institucional denominado “Orientações Pedagógicas do IBAMA 

para a elaboração e implementação de programas de educação ambiental no 

licenciamento”11 e pelas normatizações da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA 01/201012.  

A educação ambiental no licenciamento busca trazer para a gestão ambiental os 

sujeitos políticos afetados pelos impactos ambientais com o objetivo de promover a sua 

participação qualificada na realidade socioambiental. Portanto, é necessário que as ações 

neste âmbito promovam processos de ensino-aprendizagem no intuito de desenvolver 

capacidades que permitam aos grupos sociais atuar de forma efetiva na formulação, 

implementação e avaliação de programas e ações ambientais (IBAMA, 2005). 

Diante das exigências normativas federais, consideramos que a educação 

ambiental realizada no licenciamento deve contemplar linguagens adequadas a públicos 

diferenciados e não-escolarizados, ser democrática, participativa, dialógica, 

multidimensional e ética, respeitando a cultura e os saberes locais, o que a torna compatível 

às práticas da educação popular. Assim, “importa desenvolver a relação entre o meio 

                                                           
11. Esse dispositivo destaca como necessidade maior a participação qualificada dos grupos sociais 
no controle social da gestão ambiental pública, onde a educação ambiental possui a incumbência de 
proporcionar as condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias para uma 
participação efetiva (IBAMA, 2005). 
12. Documento que propõe diretrizes para a elaboração, execução e divulgação dos programas de 
educação ambiental desenvolvidos regionalmente por bacia de produção, vinculados ao processo de 
licenciamento conduzido pela Coordenação Geral de Petróleo e Gás do IBAMA (CGPEG/IBAMA). 



 

 

                  

ambiente e a cidadania, fortalecendo a consciência de que o ambiente é um patrimônio 

público comum e sua defesa um direito político de todos os cidadãos.” (LIMA, 1999, p. 13). 

É nesta direção que vem atuando a equipe executora de um dos Programas de Educação 

Ambiental condicionantes de licença da PETROBRAS na Bacia Sergipe/Alagoas, o PEAC, 

conforme abordaremos na sequencia de nossa exposição.  

 

 

2.1 A Educação Ambiental Crítica no Programa de Educação Ambiental com Comunidades 

Costeiras (PEAC) 

 

O PEAC se caracteriza enquanto condicionante obrigatória e medida mitigadora 

para a produção/exploração de petróleo e gás pela PETROBRAS na Unidade de Operações 

Sergipe e Alagoas (UO/SEAL).  

A educação ambiental desenvolvida pelo PEAC, através do Projeto de Pesquisa 

e Desenvolvimento Social (PPDS)13 visa propiciar a organização de espaços em que é 

discutida a “questão ambiental”, bem como o desenvolvimento do trabalho coletivo, a partir 

das experiências dos envolvidos no processo de gestão ambiental, além do estímulo à 

autonomia e à formação política dos grupos sociais de base. Nesse sentido, 

 
a educação atua no processo ensino-aprendizagem, na problematização e tomada 
de consciência de dada realidade pelo conhecimento e intervenção prática, na 
construção de valores e condutas, na reflexão crítica sobre o que se faz e da 
realidade objetiva, e na criação de meios instrumentais (técnicas) que propiciam 
determinado tipo de transformação da natureza para atendimento às nossas 
necessidades. (LOUREIRO, 2010, p. 14). 

 

A educação ambiental no licenciamento busca trazer para os espaços decisórios 

e de produção de conhecimento os diversos atores sociais afetados pelos impactos 

ambientais. Para tanto, estabelece processos formativos, de capacitação, organização e 

mobilização social, para que seja possível a este público atuar como sujeitos críticos da 

realidade socioambiental (desigual e expropriadora no capitalismo) e em sua transformação. 

Incorporando estes objetivos, o PPDS possui diferentes projetos de atuação no 

interior da área de abrangência do PEAC, sendo que um dos mais consolidados consiste no 

chamado “Conselho Gestor do PEAC”. Este surgiu com o objetivo de propiciar um 

instrumento de controle social por meio do qual representantes das distintas comunidades 

abrangidas pelo programa exerçam papel de acompanhamento e avaliação da execução do 

                                                           
13

 Esse projeto existe desde 2009 e é fruto do convênio entre a empresa licenciada (Petrobras) e a 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), através do Departamento de Serviço Social (DSS), que é 
responsável pelo planejamento, execução e avaliação das atividades de mitigação referentes ao 
PEAC. 



 

 

                  

Programa, mas também a gestão pública do meio ambiente de um modo mais amplo. 

Atualmente em sua terceira gestão, o Conselho Gestor tem sido uma importante ferramenta 

de participação popular, no que tange à produção de conhecimento por parte das 

populações costeiras da bacia Sergipe/Alagoas. Constitui-se por eleições congressuais14 e é 

formado, em sua maioria, por pescadores e pescadoras artesanais que convivem 

diariamente com a expropriação de vários de seus direitos, especialmente no que diz 

respeito ao acesso aos recursos naturais que mantém o seu sustento. É, portanto, através 

da informação e da politização de seus membros que o conselho está conseguindo ser uma 

forma de enfrentamento a este processo de reprodução das desigualdades sócio-

ambientais.  

Para tanto, o projeto organiza atividades em que estes compartilham 

experiências organizativas, os estimulando a refletir questões gerais, como: políticas 

públicas, licenciamento ambiental, educação ambiental, movimentos sociais ligados às suas 

atividades produtivas, entre outros temas. De um modo geral, avalia-se que tais atividades 

(cursos, plenárias, debates com instituições) proporcionam, essencialmente, a formação 

continuada dos comunitários para que esses participem de uma construção coletiva do 

conhecimento acerca da realidade vivida pelas suas comunidades. Como parte da 

orientação teórico-metodológica subjacente à Educação Ambiental Crítica, tais atividades 

são entendidas como formas de construir práticas capazes de romper com a Educação 

Ambiental conservadora, o que implica a utilização de técnicas e instrumentos de 

abordagem que considerem a necessidade de dialogar com os sujeitos a quem se dirigem 

estas ações – e não apenas transmitir-lhes informação numa linguagem, inclusive, muitas 

vezes distante de sua realidade. 

Cabe destacar que a equipe de assessoria ligada diretamente a este projeto é 

constituída essencialmente por assistentes sociais e estagiários da área. Dessa forma, a 

instrumentalidade utilizada pelo Serviço Social converge com as necessidades postas pela 

Educação Ambiental crítica e “possibilita a conversão das coisas em meios para o alcance 

dos resultados/finalidades” (GUERRA, 2000). Ainda de acordo com Guerra:  

 
[...] a complexidade e diversidade alcançadas pela intervenção profissional, no 
sentido de atender às demandas e requisições originadas das classes sociais, 
colocam a dimensão instrumental como a dimensão mais desenvolvida da profissão 
e, portanto, capaz de indicar as condições e possibilidades da mesma. Tais 
demandas e requisições exigem da profissão a criação e recriação, tanto de 
categorias intelectivas que possam tornar compreensíveis as problemáticas que lhes 
são postas como de intervenção nos sistemas de mediações que possibilitem a 
passagem das teorias às práticas. (2014, p. 68 e 69). 

 

                                                           
14

 As eleições ocorrem bianualmente durante a realização do Encontro do PEAC, instância 
deliberativa do Programa e cuja plenária é composta por representantes eleitos diretamente em suas 
comunidades como delegados, entre os quais se elegem, por sua vez, os conselheiros. 



 

 

                  

É nesse contexto de compreensão da totalidade da instrumentalidade do Serviço 

Social como parte importante das possibilidades de efetivação da Educação Ambiental 

crítica neste contexto que a equipe de assessoria ao conselho gestor, em sua metodologia, 

desenvolve diferentes tipos de processos formativos, quais sejam:  

a) Assessoria às Reuniões Ordinárias – preparação teórico-metodológica e 

operativa das reuniões ordinárias do Conselho Gestor, realizadas mensalmente e 

onde são discutidos e deliberados temas relacionados ao programa, à gestão 

pública do meio ambiente e à realidade das comunidades. 

b) Cursos de capacitação – organização da proposta técnico-metodológica e 

contato com facilitadores/especialistas que ministram cursos sobre assuntos 

diversos que tenham proximidade com as realidades sócio-ambientais vividas 

nas comunidades. Destaca-se que a escolha dos temas e a periodicidade de 

realização destes cursos é uma decisão coletiva que envolve essencialmente os 

membros do Conselho Gestor, com assessoramento da equipe técnica executora 

do PEAC. Estes cursos têm resultado numa significativa formação dos 

conselheiros como lideranças de suas localidades para que os mesmos possam 

intervir de forma mais qualificada em seu papel de fomentar a organização 

coletiva para o enfrentamento da questão ambiental. 

c) Grupos de Trabalho (GTs) – Os GTs são usados para discussões 

descentralizadas e mais detalhadas de temas que surgem durante a reunião 

ordinária e não cabem no espaço desta, realizando suas reuniões no intervalo 

entre as reuniões ordinárias do Conselho Gestor. A equipe técnica assessora as 

reuniões de GT contribuindo de diferentes formas para que os temas sejam 

debatidos com a profundidade requerida, seja por meio de textos de referência ou 

outros materiais didáticos, como por meio da articulação institucional para a 

presença de convidados quando se fazem necessários. 

d) Intercâmbios - São realizados intercâmbios com o objetivo de conhecer e trocar 

experiências no Brasil com grupos organizados ou atividades que tenham 

interface com a vivência das comunidades representadas no Conselho Gestor. 

Assim como no caso dos Cursos, também as experiências de intercâmbio são 

decididas pelos membros do Conselho, a partir de subsídios fornecidos pela 

equipe de assessoria, que faz um levantamento prévio de temas que os 

conselheiros demonstrem interesse em conhecer. 

e) Acesso a políticas públicas – Nesse trabalho objetivamos assessorar algumas 

associações das quais os conselheiros fazem parte em suas comunidades na 

organização para acessar políticas públicas ofertadas mediante editais ou 



 

 

                  

chamadas públicas e que financiem atividades produtivas existentes na 

localidade. O trabalho consiste em identificar se a associação possui os 

elementos formais necessários ao acesso (como a situação de regularidade 

fiscal, entre outros) e desencadear um processo de discussão coletiva com a sua 

diretoria sobre as potencialidades produtivas existentes e os recursos públicos 

disponibilizados para fortalecê-la. A divulgação destas informações é 

fundamental haja vista o grande desconhecimento a respeito que se observa 

nestas realidades. A partir desta ação, a equipe acompanha a formulação de 

propostas a serem submetidas atuando como facilitadora no mapeamento de 

técnicos e instituições que possam formatá-la segundo os padrões exigidos pelos 

órgãos financiadores. 

Através do caráter formativo do conselho gestor e de seus espaços de 

discussão, tem se construído junto aos conselheiros uma proposta de trabalho que visa não 

apenas transmitir conhecimento, mas compartilhar entre eles e com a comunidade, o 

conhecimento que eles já carregam consigo, com vistas a uma gestão democrática. Ao 

propiciar a politização desses conselheiros, o trabalho de assessoramento ao conselho 

gestor tem por objetivo formar pessoas que sejam referências em suas comunidades, e que 

através da experiência de participação e controle social no conselho, assumam outros 

espaços públicos de participação e fiscalização como os conselhos de políticas públicas, 

conferências, consultas públicas, grupos de trabalho, entre outros. 

 Segundo o Programa Gespública (2013) elaborado pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, há alguns instrumentos que possibilitam esta 

participação e controle social, entre eles estão: o direito a informação, o poder de denúncia 

e o acesso a alguns recursos jurídicos. Esses instrumentos podem ser relacionados com as 

atividades desenvolvidas através do conselho gestor do PEAC, uma vez que esse trabalha 

no âmbito do licenciamento ambiental difundindo uma educação ambiental crítica e a 

formação politizada dos conselheiros. Avaliamos que se realiza, deste modo, a mediação 

necessária para que esses tenham autonomia no âmbito das discussões ambientais e dos 

problemas enfrentados em suas comunidades, propiciando uma aproximação com o órgão 

licenciador (IBAMA) e com instâncias de denúncia como o Ministério Público, além de abrir 

espaço para discussão sobre a participação na gestão municipal de suas comunidades, 

para que esses exijam os direitos que lhes cabem. Por fim, Silva (2015, apud CHAUÍ, 1993, 

p. 15) afirma: 

 
A autonomia dos sujeitos nos processos decisórios é o elemento central da 
participação, requerendo consciência da realidade, das necessidades e dos 
requisitos para transformá-la, ou seja, requer a capacidade de ser sujeito. A 
autonomia nos processos participativos pressupõe o poder de participar (político), o 



 

 

                  

direito de participar (jurídico) e o conhecimento (saber) para atuar conscientemente 
nos processos de tomada de decisão. 

 

É na ampliação da consciência de classe desses sujeitos políticos e da sua 

participação nos processos decisórios que reside o seu poder de transformar a realidade em 

que estão inseridos, especialmente considerando-se o contexto sócio-ambiental.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

Na perspectiva da prática educativa libertadora compreende-se o processo de 

ensino-aprendizagem a partir da construção sócio-histórica dos educandos, o que 

pressupõe, de forma dialógica, apontar elementos de sua própria realidade como elemento 

orientador para o educador. 

Na experiência do Conselho Gestor do PEAC, as referências cotidianas, que 

remetem às expectativas e frustrações relacionadas às políticas públicas, no subconsciente 

coletivo, denotam, por exemplo, a necessidade de analisar criticamente o contexto, a 

conjuntura sócio-política, chocando-se com dogmas e ideologias socialmente impostas.  

A percepção de resultados esperados, ou mesmo, a eficácia do processo 

educativo em seus objetivos críticos e provocativos, remetem a pequenas incursões nos 

processos decisórios sociais que ocorrem no dia-dia dos conselheiros do programa. 

Concordamos, todavia com Coutinho (2010) quando se refere ao fato de que a “Pequena 

Política” – ou seja, os problemas cotidianos enfrentados e já observados por Paulo Freire 

como linguagem material – por circundarem o ambiente de suas localidades, são passos 

importantes para a compreensão das estratégias de intervenção em processos sociais mais 

amplos.  Nesse sentido as práticas de Educação Ambiental Críticas vinculadas ao 

licenciamento ambiental têm sido um instrumento facilitador importante, na avaliação da 

equipe técnica. 
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