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SuBSíDioS PaRa a FoRmulação e 
execução De PolíticaS PúBlicaS De 
eDucação amBiental 

0DUFRV�6RUUHQWLQR 
0DULD�+HQULTXHWD�$QGUDGH�5D\PXQGR

Construir, executar e analisar políticas públicas requer um mergulho na 
realidade institucional governamental e não governamental, nas comuni-
dades e nos movimentos sociais. É preciso articular a complexidade am-
ELHQWDO�GDGD�QR�FRWLGLDQR��QDV�UHODo}HV�GH�SRGHU��QRV�FRQÀLWRV�GH�LQWHUHVVH�
e na diversidade de saberes da sociedade.

Leff (2002, p.196), aponta:

a complexidade ambiental implica uma revolução do pensamento, uma 
mudança de mentalidade, uma transformação do conhecimento das 
práticas educativas, para se construir um novo saber, uma nova racio-
nalidade que orientem a construção de um mundo de sustentabilidade, 
de equidade, de democracia.

5HFRUUHQGR�jV�RULJHQV�GRV�HVWXGRV�VREUH�SROtWLFDV�S~EOLFDV��6RX]D�
(2006, p.4) cita Laswell (1936), considerado um dos pais desta área, que 
introduziu a expressão policy analysis “para conciliar conhecimento cien-
Wt¿FR�FRP�D�SURGXomR�HPStULFD�GRV�JRYHUQRV�H�WDPEpP�SDUD�HVWDEHOHFHU�R�
diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo”.

Pode-se, então, relacionar algumas dimensões da policy analysis�j�
pesquisa participante, visto que as duas priorizam o conciliar dos conhe-
cimentos, a necessidade do diálogo, interação e aproximação da realidade.

%UDQGmR��������S������D¿UPD�TXH�D�SHVTXLVD�SDUWLFLSDQWH��HP�VXDV�
variáveis de pesquisa-ação e pesquisa militante, promove a “interação que 
vai gerar a compreensão da realidade social, sendo o conhecimento cientí-
¿FR�H�SRSXODU�DUWLFXODGRV�FULWLFDPHQWH�HP�XP�WHUFHLUR�FRQKHFLPHQWR�QRYR�
e transformador”.
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A origem dos estudos sobre políticas públicas e os fundamentos das 
pesquisas participantes reforçam a necessidade de interação entre os ato-
res de um território, devendo ser resgatada ainda a essência das políticas 
públicas que deve se constituir e ser analisada pelo diálogo entre os dife-
rentes interesses presentes na sociedade.

Procopiuck e Frey (2009, p. 64), discorrendo sobre Redes de Polí-
WLFDV�3~EOLFDV�H�GH�*RYHUQDQoD��D¿UPDP�TXH�D� ³SROLF\�DQDO\VLV�SHUPLWH�
abordar simultaneamente as inter-relações institucionais, os processos 
políticos e o conteúdo da política articulada, sendo seu objetivo a melhor 
compreensão da complexidade relacional do sistema político-administra-
tivo”.

Não é o objetivo desta quarta e última seção temática, ou do livro 
FRPR�XP�WRGR��ID]HU�XPD�DQiOLVH�GDV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�(GXFDomR�$P-
ELHQWDO��($��HP�JHUDO�RX�GH�DOJXPD�HVSHFt¿FD��0DV�EXVFD�VH��DTXL��UHXQLU�
subsídios teóricos e empíricos que permitam uma urgente construção ana-
OtWLFD�GR�FRQMXQWR�GDV�SROtWLFDV�GH�($�TXH�VmR�GHVHQYROYLGDV�QR�%UDVLO�H�QD�
$PpULFD�/DWLQD��j�OX]�GDV�LQWHU�UHODo}HV�H�VLQHUJLDV�FRQVLGHUDGDV�QHFHVVi-
rias para a efetividade das mesmas.

(P�)UH\��������p�DSRQWDGR�TXH�D�DQiOLVH�GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV�QR�
Brasil é recente e que um estudo justo de avaliação e análise deve ser deli-
neado a partir das características e pesquisas empíricas preliminares.

Ferraro e Sorrentino (2013) apresentaram uma análise das políticas 
S~EOLFDV�GH�($�QR�%UDVLO��QXPD�DERUGDJHP�GH�DYDOLDomR�TXDOLWDWLYD�RULHQ-
tada pela concepção de “metaprojeto que expressa a esperança projetual”. 

Destaca-se na referida análise que os pesquisadores do estudo acima 
PHQFLRQDGR�IRUDP�WDPEpP�RV�JHVWRUHV�GDV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�($�DQD-
lisadas, além de militantes ambientalistas, o que permitiu trazer as bases 
HPStULFDV�SDUD�DYDOLDU�DV�UHODo}HV�SROtWLFR�LQVWLWXFLRQDLV�H�RV�FRQÀLWRV�H[LV-
tentes na rede de atores envolvidos.

&RQÀLWRV� VRFLDLV�� RULXQGRV� GH� GLVWLQWDV� SHUVSHFWLYDV� GH� FODVVHV� VR-
ciais ou de projetos de futuro pautados por diferentes concepções de ser 
humano e de sociedade, têm no diálogo uma potente oportunidade de de-
senraizamento de preconceitos e pactuações emancipatórias, que possam 
GH¿QLU�¿QDOLGDGHV�H�HVWUDWpJLDV�SDUD�DV�SROtWLFDV�S~EOLFDV��

Tecnologias sociais comprometidas com a emergência e amadureci-
mento de processos dialógicos educadores, que não subestimem ou bus-
TXHP�HVFRQGHU�RV�FRQÀLWRV��PDV�SHOR�FRQWUiULR��WUDQVIRUPHP�RV�HVSDoRV�
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de encontro e partilha de projetos e responsabilidades em oportunidades 
de participação e ampliação do sentimento de pertença e identidade, am-
pliando a potência de agir e a esperança de conquista da felicidade.

Bertrand Russel, em “A Conquista da Felicidade” (2012, p.17), re-
ÀHWLQGR�VREUH�R�LQWHUHVVH�HP�VL�SUySULR�TXH�GLVWDQFLD�GR�DJLU�QR�PXQGR�
exterior, aponta três tipos de introspecções mais comuns – “a do pecador, 
a do narcisista e a do magalômano”. O pecador é o ser humano que “se 
HQFRQWUD�DEVRUWR�QD�FRQVFLrQFLD�GR�SHFDGR�� �«�� LQFRUUHQGR�HP�VXD�SUy-
pria desaprovação e, se for religioso, considera-se desaprovado por Deus” 
�5866(/��op. cit., p. 17).

No narcisismo, Russel analisa que a “vaidade é levada a tais alturas, 
que não se sente interesse genuíno por nenhuma outra pessoa e, assim, o 
DPRU�QmR�SRGH�RIHUHFHU�TXDOTXHU�VDWLVIDomR�YHUGDGHLUD´��5866(/��op. cit., 
S�������(�D¿UPD�TXH�³D�WUDJpGLD�GH�PXLWRV�SROtWLFRV�EHP�VXFHGLGRV�p�TXH�R�
narcisismo vai pouco a pouco substituindo o interesse pela comunidade e 
as ideias que ele defendia. O homem que apenas se interessa por si mesmo 
não é admirável e nem tampouco admirado” (Ibidem, p. 19). 

3RU�¿P��R�PDJDO{PDQR�³GLIHUHQFLD�VH�GR�QDUFLVLVWD�QR�IDWR�GH�TXH�
SUHIHUH�VHU�SRGHURVR�H�HQFDQWDGRU��WHPLGR�H�DPDGR��«���'HQWUR�GH�OLPLWHV�
adequados, o poder pode contribuir bastante para a felicidade, mas, como 
objetivo único na vida, só leva ao desastre, tanto interior quanto exterior” 
�5866(/��op. cit., p.21).

&RPR�FDPLQKR�DOWHUQDWLYR�j�LQIHOLFLGDGH�LQWURVSHFWLYD�5XVVHO�FRQV-
tata que “um homem pode sentir-se tão frustrado que não mais busca 
qualquer tipo de satisfação, mas apenas distração e esquecimento. Trans-
forma-se num devoto do ‘prazer’. Ou seja, pretende tornar suportável a 
YLGD�WRUQDQGR�VH�PHQRV�YLYR´��S������1R�HQWDQWR��D¿UPD��

quando as circunstâncias externas não são francamente adversas, a 
felicidade deveria estar ao alcance de qualquer um, sempre que suas 
paixões e seus interesses se dirijam para o exterior e não para o seu 
interior. Assim, deveríamos nos propor, tanto na educação quanto em 
nossa intenção de nos adaptarmos ao mundo, evitar paixões egoístas e 
adquirir afetos e interesses que impeçam que nossos pensamentos gi-
rem perpetuamente em torno de nós próprios. A rigor, ninguém pode 
ser feliz atrás de grades, e as paixões que nos encerram dentro de nós 
PHVPRV�FRQVWLWXHP�XP�GRV�SLRUHV�WLSRV�GH�FiUFHUH��,ELGHP��S����������
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(�¿QDOL]D��

Toda infelicidade se baseia em algum tipo de desintegração ou falta de 
integração. Há desintegração quando falta a coordenação entre a mente 
consciente e a subconsciente. Há falta de integração entre o eu e a socie-
dade quando ambos não estão unidos pela força de interesses e afetos 
objetivos. O homem feliz é aquele que não sofre de nenhuma dessas 
duas falhas de unidade, aquele cuja personalidade não está cindida em 
si mesma nem em confronto com o mundo. Um homem assim sente-se 
cidadão do mundo e goza livremente do espetáculo que este lhe oferece 
e das alegrias com que lhe brinda, sem temer a ideia da morte, por-
que na verdade não se sente separado dos que virão depois dele. Nesta 
união profunda e instintiva com a corrente da vida é que se encontra a 
VXSUHPD�EHP�DYHQWXUDQoD��5866(/��op. cit., p. 184/185).

É nesta busca de integração, no ser humano, entre seres humanos e 
entre estes e “a corrente da vida”, que foram selecionados os textos deste 
capítulo. Os conhecimentos neles trabalhados podem contribuir para ela-
borar, implantar e avaliar políticas públicas de educação ambiental nos 
seus distintos territórios, promovendo a aproximação entre instituições, 
movimentos sociais e pessoas, para juntas encontrarem os seus caminhos 
de atuação no mundo, para serem mais felizes cuidando do Planeta e de 
todas as espécies, inclusive a humana, que nele habitam ou habitarão.

(VWH� FDStWXOR� WUD]� FRQFHSo}HV�� GHVD¿RV� H� SURSRVWDV� TXH� GLDORJDP�
com a diversidade e conectam o micro e o macro. São artigos oriundos 
de pesquisas, lembrando que “na América Latina diferentes experiências 
de pesquisa participante surgiram nos movimentos sociais ou emergiram 
como uma proposta a serviço de projetos emancipatórios” (BRANDÃO, 
2006).

Salienta-se nos artigos apresentados a seguir a importância da siner-
gia entre a diversidade de atores sociais, dos multirreferenciais teóricos e 
práticos, da contextualização histórica e cotidiana e da partilha e diálogo 
GRV�VDEHUHV�SDUD�D�IRUPXODomR�H�LPSODQWDomR�GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�($�
comprometidas com a construção de sociedades sustentáveis.

Para abrir este capítulo, há o belo texto de Carlos Rodrigues Bran-
dão: “Aprender com vida, dialogar com a vida, ensinar pela vida: canta-
ta para voz, vento, viola e violino em três movimentos”. Um presente do 
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