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RESUMO1 
O presente trabalho relata a experiência das Oficinas de Educação Ambiental do Projeto 
Corredor de Biodiversidade Miranda – Serra da Bodoquena, executado pela Fundação 
Neotrópica do Brasil, como parte de suas ações de conservação no Estado de Mato Grosso do 
Sul, Brasil, quando educadores de cinco municípios foram mobilizados para a construção 
participativa de um Plano de Ação em Educação Ambiental – PAEA. O objetivo desta 
pesquisa foi analisar em que medida a implementação do PAEA foi bem sucedida, se houve 
de fato um empoderamento dos grupos perante as questões ambientais do município, bem 
como as contribuições da Educação Ambiental e das metodologias participativas no processo. 
As discussões teóricas situam a crise ambiental no cenário pós-moderno e consideram a 
necessidade do estabelecimento de um novo paradigma, que possibilite uma valorização de 
diferentes saberes em contraponto ao poder vigente. Para tanto, são abordados os processos 
educativos como transformadores da realidade social, em especial os processos de Educação 
Ambiental, que visam a inserção e participação ativa dos sujeitos a partir de uma visão crítica 
e emancipatória. Para o acompanhamento das oficinas realizadas durante o ano de 2007 foram 
utilizadas metodologias participativas por terem como meta a construção de um saber 
compartilhado entre pesquisador e sujeitos da pesquisa. A avaliação do processo foi efetuada 
por meio de questionários e entrevistas, sendo estas últimas tratadas por meio da Análise de 
Conteúdo. Apesar de cada grupo ter escolhido sua ação, bem como as estratégias para 
alcançá-la, apenas um dos municípios cumpriu na íntegra o acordo efetuado em oficina. 
Mesmo assim, ficou nítido que o estímulo por meio das Oficinas de Educação Ambiental foi 
profícuo, e contribuiu efetivamente na sensibilização, motivação e num primeiro engajamento 
dos participantes para uma reflexão de seu papel social. 
 
Palavras-chave: Participação, poder, educação ambiental, conservação ambiental, 
territorialidade. 
 
 
1 Cenário pós-moderno e questão ambiental: a participação dos sujeitos estimulada 
pelas práticas de Educação Ambiental 

 
A sociedade contemporânea vive um momento de indefinições na esfera existencial, 

ao qual muitos autores chamam de ‘crise’. Para Santos (1994) tal crise reside no fato de a 
modernidade ter cumprido em excesso algumas de suas promessas e, em contrapartida, ter 
deixado de cumprir outras, o que culminou na falência dos princípios de regulação da 
sociedade: o mercado, o Estado e a comunidade. O autor acredita ainda ser inadequado 
atribuir a esta fase “semicega” e “semi-invisível” da sociedade o nome de pós modernidade, e 
afirma que tais promessas carecem ser “repensadas e, mais que isso, têm de ser reinventadas, 
o que só será possível no âmbito de um outro paradigma, cujos sinais de emergência 
começam a acumular-se” (SANTOS, 1994, p. 70-73). Para Leff (2001, p. 15) a situação atual 

                                                           
1 Processos da interação sociedade-natureza; Respostas teórico-metodológicas da Geografia perante as recentes 
espacialidades 



é fruto de um momento onde “a visão mecanicista da razão cartesiana converteu-se no 
princípio constitutivo de uma teoria econômica que predominou sobre os paradigmas 
organicistas dos processos da vida, legitimando uma falsa idéia de progresso”. Foi quando a 
natureza foi banida pela civilização moderna da esfera da produção, dando origem aos 
processos de destruição ambiental. 

Raffestin (1993, p. 227) recorda ainda que “a tecnicidade nos introduz diretamente na 
esfera do poder”, exprimindo tanto o poder em relação à matéria, quanto em relação aos 
homens, que vêem na matéria um trunfo. É quando “a tecnicidade interage com a 
territorialidade”, já que é necessário um domínio sobre o território para produzir recursos 
(RAFFESTIN, 1993, p. 227-228). Já Claval (1999) discute um outro fator que repercute sobre 
a territorialidade, que é a transformação dos sentimentos de identidade, proporcionada pela 
contemporaneidade, quando as afirmações passam a se apoiar em formas simbólicas de 
identificação, como, por exemplo, a forma de consumo capitalista, que é imposta sobre os 
demais países do globo. 

Então, tem-se que o modelo de desenvolvimento econômico impacta e compromete a 
vida na Terra, em diferentes instâncias, que vão desde a intensa utilização dos chamados 
‘recursos naturais’, sob a égide da satisfação das necessidades da humanidade, sempre 
impulsionadas pelo consumismo, mas que, na verdade, têm como objetivo principal a 
maximização dos lucros de uma minoria; à indiferença com as desigualdades sociais 
provocadas pelo individualismo e egocentrismo característicos deste sistema, que são frutos 
da ruptura com os valores morais e éticos. 

Para Castro (2005, p. 95) essa condição é fruto das assimetrias nas relações de poder, 
quer “na posse de meios e nas estratégias para seu exercício”, recordando que o território 
configura tanto condição como meio para viabilizar tais estratégias. Entretanto, dependendo 
da forma que se utiliza este poder pode ocorrer o que Boff (1999, p 20) chama de falta de 
cuidado. Segundo o autor, apesar da humanidade ter alcançado inúmeros avanços 
tecnológicos, ela vive “tempos de impiedade e insensatez”, quando, sob determinado ângulo, 
ela regride “à barbárie mais atroz”, pelo fato do descuido e do abandono a outrem. 

Entretanto, apesar do já comentado individualismo, certo desconforto vem sendo 
demonstrado por alguns movimentos sociais, populares e políticos, que propõem alternativas 
ao sistema hegemônico vigente. Machado (2004) entende que tais atitudes expressam o 
esforço daqueles que ousam infringir o sistema. Para a autora, entender o paradigma da 
“instabilidade” requer vislumbrá-lo como novo ponto de partida para reaprender a construir a 
participação na vida social, uma vez que é desconhecido o futuro que aguarda a humanidade.  

Essa condição remete à posição de Foucault (1977 apud CASTRO, 2005, p. 99) 
quando afirma: “onde há poder, há resistência; as correlações de poder só podem existir em 
função de uma multiplicidade de pontos de resistência que representam, nas relações de 
poder, o papel de adversário, de alvo, de apoio” (grifo nosso). Mas, para resistir, a população 
precisa se ver como um “ator-trunfo” do poder que, conforme Raffestin (1993) consistiria em 
sua reação. Uma das formas de isso ocorrer é por meio dos processos educativos, já que a 
educação sempre permeou as estruturas sociais das civilizações, com o compromisso de 
esclarecer e viabilizar o acesso à informação, condições para que os sujeitos se sintam 
inseridos no processo social e capazes de interagir com ele. 

Loureiro (2007, p. 34) recorda que a valorização dos sujeitos e a “vinculação da 
ciência com o projeto emancipatório” é herança dos pensamentos de Sartre (2002) que afirma 
ser “na práxis que não somente reproduzimos a sociedade, mas nos constituímos como 
ciradores-destruidores das estruturas e nos definimos com a “consciência da história”” 
(SARTRE, 2002 apud LOUREIRO, 2007, p. 34). Para Leff (2000 apud LEFF, 2001, p. 232) 
trata-se de construir um novo saber, o saber ambiental que “reconhece a identidade de cada 
povo, sua cosmologia e seu saber tradicional como parte de suas formas culturais de 



apropriação de seu patrimônio de recursos naturais”, ou seja, no lugar de “reforçar os 
princípios da racionalidade científica prevalecente, a crise ambiental dá impulso a novas 
estratégias conceituais para construir uma nova racionalidade social”. 

E é no movimento que visa consolidar este novo paradigma que a Educação 
Ambiental (EA) atua, buscando aliados para a transformação da sociedade, a partir da 
transformação das posturas individuais. Para Tozoni-Reis, M. (2007, p. 127) a EA “é 
mediadora da apropriação, pelos sujeitos, das qualidades e capacidades necessárias à ação 
transformadora responsável diante do ambiente em que vivem” e tem, como principal 
objetivo, potencializar “ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com 
a natureza e como os outros seres humanos”. Apesar disso, a autora alerta que as diferenças 
conceituais atribuídas à EA resultam em práticas educativas que podem ser desde 
disciplinatórias, até a EA crítica, transformadora e emancipadora, que seria a que de fato 
poderia contribuir no estabelecimento de uma nova visão de mundo (TOZONI-REIS, M., 
2007, p. 157), tendo como premissa a educação para a participação. 

Para Claval (1999, p. 11) “as relações que os grupos mantêm com o seu meio não são 
somente materiais, são também de ordem simbólica, o que os torna reflexivos”. São relações 
estabelecidas como um reflexo da imagem dos homens em seu ambiente. Tozoni-Reis, J. 
(2007) recorda ainda que nenhum grupo é neutro em sua inserção no território, mas ele tem a 
função histórica de, ou reproduzir ou transformar, a ordem estabelecida. Em suma, é o que 
Tozoni-Reis, M. (2007, p. 141) define como o sentido da participação: “participação só tem 
sentido como estratégia de mobilização dos grupos oprimidos através do processo de 
apropriação de conhecimentos sobre sua própria realidade”. Trata-se de participar e legitimar 
as decisões políticas que incidem sobre a comunidade da qual se faz parte, fortalecendo a 
democracia e propondo, uma nova postura cidadã. 

Trata-se da mudança do sistema-mundo e quiçá a instauração de uma utopia, desde 
que os indivíduos e a coletividade se proponham a exercitar o amor e a assumir a parcela de 
responsabilidade que lhes cabe. Para tanto, deve procurar, como propõe Tozoni-Reis, M. 
(2007, p. 136), que a pesquisa busque novos caminhos para sua efetivação, considerando que 
a produção de conhecimentos almejada visa compor um arcabouço teórico na “perspectiva de 
um projeto civilizatório [e] emancipatório”. 

 
2 As ONGs e suas estratégias de conservação ambiental 

 
Um fator que tem contribuído com a conservação da natureza no planeta é a atuação 

de Organizações Não-governamentais (ONGs) de caráter ambientalista. Para Scherer-Warren 
(1998, p. 165) as ONGs têm como missão principal “expandir o poder de participação [dos 
segmentos da sociedade civil] com o objetivo último de desencadear transformações sociais 
ao nível micro (do cotidiano e/ou local) ou ao nível macro (sistêmico e/ou global)”. 

Para Gonçales (2006) a crise da democracia dos Estados-nação proporciona uma 
condição favorável à articulação e organização estratégica do Terceiro Setor (que difere do 
Estado e do mercado) as quais pretendem interferir na estrutura social vigente, por meio de 
alternativas em relação às atuais estruturas, quer sejam produtivas, quer sejam sociais. 
Todavia Gonçalves (2001) questiona o papel das ONGs, entendendo que a existência das 
mesmas seria “mais a expressão da fragilidade da sociedade civil do que de sua força”, uma 
vez que elas comprometem a legitimidade da sociedade, já que não têm força política para 
representá-la, além de consumir, com estratégias de solidariedade, as energias que antes 
serviriam à atuação política. Para Raffestin (1993, p. 152), entretanto, a produção territorial se 
dá por diferentes instâncias, “do Estado ao indivíduo, passando por todas as organizações 
pequenas ou grandes”, já que nelas encontram-se os “atores sintagmáticos que “produzem” o 
território”. Para o autor, “qualquer organização é caracterizada por seres e coisas, seja porque 



os possui, os controla ou os domina. Em conseqüência, em toda relação a organização os 
coloca total ou parcialmente em jogo”. 

No caso das ONGs ambientalistas, sua atuação no território visa propiciar formas de 
conservação da natureza, o que ocorre, dentre diversas estratégias, pela criação de áreas 
protegidas, que são entendidas, a priori, como uma medida que garantiria a conectividade 
entre os fragmentos de floresta, contribuindo com a manutenção de diversas espécies. 
Todavia, há alternativas a esse modelo, que buscam, além da conservação, promover o 
planejamento regional de áreas, como é caso dos corredores de biodiversidade (GARZONI & 
PELLIN, 2007), cujo objetivo, além da interconexão das áreas protegidas, é o a consolidação 
de um sistema de paisagens com vistas à sustentabilidade de determinada região. Dessa 
forma, os corredores de biodiversidade não são vistos como unidades administrativas ou 
políticas, mas, conforme Pellin (2006) são vistos como: 

[...] grandes extensões territoriais ocupadas por áreas naturais públicas 
(Parques e Reservas) e privadas (Reservas Particulares, Áreas de 
Preservação e Reservas Legais), sendo intercaladas por pastos, lavouras, 
ecoturismo e até mesmo cidades. Dentro dos corredores estas atividades 
devem ser desenvolvidas de forma harmônica, visando manter ou restaurar a 
ligação entre porções de florestas e garantir a sobrevivência do maior 
número de espécies e o equilíbrio dos ecossistemas. 

A ONG Conservação Internacional do Brasil (CI-Brasil) coordena um projeto que visa 
a implementação de Corredores de Biodiversidade no território brasileiro, os quais são 
instituídos a partir do levantamento de indicadores e registros da biodiversidade local. Em 
1998, a partir dos dados levantados pelo “Workshop Ações Prioritárias para a Conservação da 
Biodiversidade do Cerrado e do Pantanal”2, foi proposta a implantação do Corredor de 
Biodiversidade Cerrado-Panantal, dividido em quatro corredores menores, buscando facilitar 
as ações de implementação, quais sejam: Corredor Serra de Maracajú – Negro; Corredor 
Cuiabá – São Lourenço, Corredor Emas – Taquari e Corredor Miranda – Serra da Bodoquena. 

Para implementação das ações no eixo Bodoquena–Miranda foi estabelecida, em 
novembro de 2003, uma parceria entre a CI-Brasil e a Fundação Neotrópica do Brasil3, 
originando dessa forma o Projeto Corredor de Biodiversidade Miranda – Serra da Bodoquena 
(CBMSB) (SEIXAS, 2005). Dessa forma, desde março de 2004 vêm sendo executadas ações 
na região, que vão desde levantamentos florísticos, faunísticos e sócio-econômico, incentivo à 
criação de unidades de conservação e estímulo à gestão ambiental nos municípios, entre 
outros, divididas em fases de implantação. 

O CBMSB está inserido na bacia hidrográfica do rio Paraguai, sub-bacias dos rios 
Nabileque, Miranda e Apa, e compreende 4.254.776,20 ha, distribuídos em sete municípios: 
Bodoquena, Bonito, Jardim, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho e Corumbá, no Estado de 
Mato Grosso do Sul (SEIXAS, 2005). Sua posição na América do Sul é bastante relevante, 
uma vez que constitui área de contato entre os biomas Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica, 
implicando em grande relevância biológica (Figura 1). 

Dentre as chamadas “áreas núcleo” deste corredor estão o Parque Nacional da Serra da 
Bodoquena, várias RPPNs4, além de terras indígenas nos municípios de Porto Murtinho, 
Miranda e Nioaque. De acordo com os dados do IBGE (2000), na área do CBMSB residem 
cerca de 100.000 pessoas, sendo que o município de Miranda é o de maior ocupação (23,18%) 
e o de Bodoquena o de menor ocupação (8,43%) (FUNDAÇÃO NEOTRÓPICA DO 
BRASIL, 2005). 
                                                           
2 Evento realizado pelo PROBIO2, MMA2, Conservação Internacional do Brasil (CI – Brasil) e demais parceiros. 
3 Organização não governamental criada em 1993 e registrada como instituição sem fins lucrativos. 
4 Reserva Particular do Patrimônio Natural. Artigo 21 da Lei Nº. 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 



 

 
Figura 1. Mapa localizando o CBMSB na América do Sul, Brasil e Estado de Mato Grosso do Sul, 
apresentando seus limites e os municípios que o compõe 
Fonte: GARZONI & PELLIN, 2007. 

 
Apesar da importância dessa região, que abriga um grande patrimônio natural em suas 

áreas de Cerrado, remanescentes florestais e pantanais, sua biodiversidade encontra-se 
ameaçada por ações que vão desde a exploração dos recursos naturais ali existentes às 
atividades agrícolas e ecoturísticas exercidas de forma inadequada, perpassando o 
comprometimento das áreas de preservação permanente (FUNDAÇÃO NEOTRÓPICA DO 
BRASIL, 2005). 

Com o intuito envolver a população local nos processos de implementação do 
CBMSB, fato imprescindível à sua consolidação, foi proposta, durante a Fase II, uma série de 
oficinas de Educação Ambiental, para: “realizar a mobilização e capacitação de atores com 
vistas à criação de Núcleos de Educação Ambiental nos municípios do Corredor de 
Biodiversidade Miranda – Serra da Bodoquena”. Tais oficinas tinham uma importante missão, 
já que era grande a carência em sensibilizar a comunidade para as questões ambientais e, 
como as atividades de Educação Ambiental efetuadas de forma crítica, transformadora e 
emancipatória, objetivam somar esforços para que as intenções materializem-se no campo das 
ações, poderiam em muito contribuir. 

Dessa forma, desde 2006 aproximadamente 150 educadores dos municípios de 
Nioaque, Miranda, Jardim, Bonito e Bodoquena5, participaram de duas séries de oficinas, 
sendo uma durante a Fase II (2006) quando foi construído o Plano de Ação em Educação 
Ambiental (PAEA), e uma durante a Fase III (2007), quando houve um exercício de colocar o 
PAEA em prática. A metodologia escolhida para a Fase II foi a Oficina de Futuro – Agenda 
21 do Pedaço6, criada pelo Instituto Ecoar para a Cidadania, que constitui importante 

                                                           
5 Nesta fase não ocorreram oficinas de Educação Ambiental nos municípios de Corumbá e Porto Murtinho. 
6 Sobre a Oficina de Futuro – Agenda 21 do Pedaço, consultar http://www.ecoar.org.br. 



ferramenta de planejamento participativo. Além disso, as atividades de dinâmicas de grupo 
contribuíram para a descontração, integração e participação ativa dos inscritos. 

Para a Fase III, que buscava apoiar a implantação dos PAEAs, novamente oficinas 
participativas foram agendadas, num total de três encontros em cada município, nos quais 
deveriam ser escolhidas ações prioritárias e oferecido apoio às atividades do grupo para 
concretizá-las. As ações de EA pretendiam, portanto, além de continuar a utilizar de métodos 
participativos, agregar valores ao trabalho de implementação do corredor, para que ele se 
configure de maneira sólida e consistente, já que entende que os sujeitos locais têm condições 
de se fazer multiplicadores, tanto de conhecimentos como de comportamentos nos grupos aos 
quais pertencem. 

 
3 Metodologia da pesquisa 

 
Loureiro (2007, p. 19), indaga sobre “quais metodologias se ajustam às necessidades e 

características da Educação Ambiental em suas vertentes voltadas para a ruptura 
paradigmática com o modelo de ciência e de sociedade dominantes?”. Como resposta, o 
mesmo autor defende como metodologias mais pertinentes aquelas “ditas pós-positivitas, 
críticas, emancipatórias ou pós-modernas” (LOUREIRO, 2007, p. 15). Já para Moreno (1972 
apud TOZONI-REIS, J. 2007, p. 112) “só é possível estudar um grupo dele participando”, 
quando o pesquisador assume o papel de “catalizador dos movimentos latentes de 
transformação que emanam da realidade pesquisada”. 

Considerando então os posicionamentos acima, foi escolhida como metodologia desta 
pesquisa a pesquisa participante, que Silva (2006, p. 128-129) entende como uma modalidade 
de pesquisa que busca “fortalecer o poder dos que se encontram fora da composição de forças 
do Estado”, e tornar o conhecimento acessível e a serviço da coletividade na transformação de 
uma sociedade onde o “saber já não é mais produto de um saber dominante, mas de saberes 
em intercomunicação interativa”, instigando os sujeitos à ação, visando à dignidade igualitária 
entre pesquisadores e pesquisados. 

Desenvolvida na América Latina durante a década de 1960, a pesquisa participante 
busca propor alternativas diante da crise nas ciências. Silva (2006, p. 124) recorda que a 
proposta “parte de uma crítica ao Modelo Positivista da Ciência”, que entende o 
conhecimento como “puro, autônomo e neutro e enquanto expressão de uma verdade única e 
universal”. Trata-se de um convite, como sugerem Brandão & Streck (2006, p. 8) a uma nova 
forma de pensar, onde se aprende “a não apenas pensar o outro através de nós mesmos – 
nossas práticas, nossas idéias, nossas posturas e teorias – , mas a nos pensarmos a nós 
mesmos através do outro”. 

Para Pádua, Tabanez & Souza (2003, p. 559), “a adoção de abordagens participativas 
pode incentivar populações que habitam regiões próximas a áreas naturais a se envolverem 
com conservação, ajudando a protegê-las”. Uma vez que era exatamente esta a intenção do 
projeto, entendeu-se que tais metodologias vinham ao encontro do pretendido, quando foram 
estruturadas oficinas de planejamento que, segundo Santos (2004, p. 163) são locais de 
produção coletiva, valorizando as distintas posições dos envolvidos, que buscam desenvolver 
aptidões e habilidades e estimular a transformação social. Assim, denominadas “Oficinas de 
Trabalho em Educação Ambiental”, as oficinas da Fase III tiveram início em maio de 2007 e 
foram estruturadas em três encontros, conforme Quadro 1: 

A partir das peculiaridades de cada grupo, foi construído um calendário para cada um 
dos municípios participantes, quando estes recebiam a visita dos técnicos da Fundação 
Neotrópica do Brasil, sendo estes a Coordenadora do Projeto Corredor, e a voluntária em 
Educação Ambiental que fazia o papel de mediadora das oficinas, a fim de igualmente 
participar dos trabalhos. 

 



Quadro 1. Estruturação das Oficinas de Trabalho em Educação Ambiental da Fase III. 
OFICINA/TEMA CONTEÚDO/ATIVIDADES 

1ª Oficina de Trabalho 
Retrospectiva 

Teve o intuito de resgatar da memória dos participantes os tópicos trabalhados nas oficinas 
da Fase II, já que seu encerramento se deu em meados de 2006, e os técnicos do Projeto 
Corredor estiveram ausentes dos contatos diretos com os participantes das oficinas desde 
então. Além disso, esse foi o momento em que os participantes relataram os objetivos do 
PAEA que foram colocados em prática no município neste período de interrupção do 
Projeto Corredor e realizada uma prévia revisão e atualização do mesmo. 

2ª Oficina de Trabalho 
Escolha da Ação 

Objetivou a escolha pelos participantes de um dos objetivos do Plano e suas respectivas 
ações, para serem colocados em prática pelo grupo de educadores ambientais, conforme 
idealizado na Fase II. Como critério para a escolha, considerados a relevância atual e a 
viabilidade de realização pelo grupo, uma vez que muitos dos objetivos implicavam no 
estabelecimento de parcerias e/ou demandavam atuação em longo prazo. 

3ª Oficina de Trabalho 
Resultados 

Foi programada para que os grupos apresentassem os resultados de suas ações no 
município, a partir do acordo firmado na oficina anterior. Nesta oportunidade, quesitos 
como a organização interna do grupo, a divisão das tarefas, os passos bem sucedidos e as 
eventuais dificuldades encontradas deveriam ser explanados pelos participantes, com 
vistas à proposições de revisões e/ou adequações do PAEA, para os demais objetivos e 
ações, com vistas à sua prática integral pelos participantes no futuro. 

Fonte: Adaptado de GARZONI, 2007. 
 
Para avaliação do processo foram utilizadas duas ferramentas: a) questionários, na 

forma de Fichas de Avaliação, com 20 (vinte) questões fechadas e abertas, que eram aplicados 
pela Fundação Neotrópica do Brasil ao final da série de oficinas; e b) entrevistas, quando a 
voluntária em Educação Ambiental (mediadora) entrevistou dois participantes de cada 
localidade, sendo que estes foram selecionados a partir de critérios de participação (listas de 
presença dos encontros) e comprometimento (atuação e participação ativa tanto nas oficinas 
como durante a realização do objetivo do PAEA). 

Assim, as Fichas de Avaliação foram tabuladas em sua totalidade (41 fichas) e delas 
gerados gráficos comparativos sobre as impressões dos participantes, enquanto as entrevistas 
efetuadas, foram devidamente tratadas pela metodologia da Análise de Conteúdo que, 
segundo Bardin (2006), encerra um conjunto de procedimentos metodológicos aplicados a 
discursos, que busca, a partir da freqüência na utilização de determinados termos da 
linguagem, interpretar e analisar os relatos baseados tanto na objetividade quanto na 
subjetividade presentes nos mesmos. Os procedimentos utilizados pela Análise de Conteúdo 
visam classificar os elementos que constituem a mensagem, tendo como principal intenção a 
“inferência”; em outras palavras, é um método que se propõe a “introduzir uma ordem, 
segundo certos critérios, na desordem aparente” (BARDIN, 2006, p. 32-34). 

 
4 Resultados e discussões 

 
Foi grande o entusiasmo pelo retorno das oficinas do Projeto Corredor da Fase III 

(2007) nos municípios, ainda que não pelo grupo original da Fase II (2006), já que muitas 
vezes ele se desconfigurou, mas também pelos novos integrantes, que ficaram felizes com a 
oportunidade da partilha. Houve interesse da Fundação Neotrópica em saber o motivo da 
ausência daqueles que participaram da Fase II, buscando, quando possível, reverter a situação. 

Durante a Primeira Oficina de Trabalho – Retrospectiva, a primeira tarefa dos 
participantes foi realizada a contento, quando os cartazes por eles elaborados faziam alusão 
aos momentos marcantes e expressivos dos encontros da Fase II. Em seguida à apresentação 
dos grupos, a mediadora procedia à apresentação elaborada pela Fundação Neotrópica, 
visando suprir eventuais falhas memoriais do relato. Na seqüência, era feita a leitura do 
PAEA com o intuito de verificar se aqueles objetivos e ações tinham de alguma forma sido 
postos em prática, bem como se ainda refletiam as necessidades do município. 



A Segunda Oficina de Trabalho – Escolha da Ação, tinha como objetivo a eleição 
pelos grupos do objetivo do PAEA que seria colocado em prática, considerando que o mesmo 
deveria ser cumprido dentro do ano de 2007. Assim, ao final do segundo encontro, todos os 
municípios fizeram suas escolhas, que se encontram resumidas no Quadro 2. A Figura 2 
ilustra alguns momentos de vivências durante as Oficinas nos municípios. 

 
Quadro 2. Objetivos do PAEA escolhidos pelos participantes em cada município 
MUNICÍPIO OBJETIVOS ESCOLHIDOS PARA SEREM COLOCADOS EM PRÁTICA 

Nioaque 
(Assumiu dois 
compromissos) 

1) Derivado do Objetivo 10 – Recuperar os cursos d´água municipais, em especial o rio 
Nioaque, recompondo as matas ciliares e garantindo as APPs. 
Incluir o tema “rio Nioaque” em todas as atividades escolares afins. Por entender sua 
relevância no município, e por saber que a população somente se mobilizará pela recuperação 
do rio quando estiver devidamente sensibilizada. 
2) Objetivo 8 – Sensibilizar e envolver a comunidade nas questões ambientais, por meio 
da divulgação de informações relevantes sobre o tema. 
Veicular quinzenalmente nas rádios da região informações sobre a existência dos projetos 
ambientais no município, e elaborar um release de cada um deles para ser colocado na página 
da Internet da Prefeitura Municipal de Nioaque. 

Bodoquena 

1) Objetivo 4 – Ampliar a divulgação sobre o Projeto Corredores de Biodiversidade 
Miranda – Serra da Bodoquena 
Entendendo a importância de a população saber que reside em área de relevante interesse para 
a conservação da biodiversidade, se propuseram a divulgar o Projeto Corredor de 
Biodiversidade Miranda – Serra da Bodoquena nas escolas e nos eventos municipais, como: 
Música na Praça, Rodeio no Assentamento Canaã, Festa da Primavera, Festa do Milho e Festa 
do Laço, além de um jornal bimestral na cidade. 

Miranda 
(Assumiu dois 
compromissos) 

1) Derivado do Objetivo 1 – Incentivar e promover ações de sensibilização com vistas à 
uma mudança de postura em relação ao meio ambiente. 
O grupo se propôs a fazer uma palestra em cada escola da cidade sobre o tema água, por 
entender a relevância do assunto nos dias atuais, e pela realidade local, preocupando-se com a 
convivência tão próxima com o rio Miranda e seus afluentes. 
2) Derivado do Objetivo 4 – Incentivar a elaboração e execução de projetos que visem a 
recuperação dos cursos d´água municipais, em especial do rio Miranda. 
Organizar uma gincana ecológica com os alunos que assistiram às palestras, para limpeza de 
trecho do rio Miranda que passa no bairro Beira Rio, com posterior exposição dos resíduos 
retirados para a comunidade, por acreditar que a atividade prática contribuirá na 
sensibilização desses alunos. 

Bonito 
(Assumiu dois 
compromissos) 

1) Organizar Comissão interna do grupo 
Com vistas a facilitar o contato entre seus membros, quando os integrantes da comissão 
assumiriam a responsabilidade, entre outros, de agendar reuniões além das oficinas do Projeto 
Corredor. 
2) Objetivo 7 – Divulgar o COMDEMA* e suas ações, estimulando a participação e o 
controle da sociedade. 
Propuseram-se a acompanhar as reuniões do COMDEMA e inteirar-se dos acontecimentos e 
assuntos sobre as questões ambientais nelas discutidos, como forma tanto de viabilizar uma 
participação mais pró-ativa no Conselho, e disseminar entre os demais participantes tais 
informações, a fim de que estas cheguem à sociedade bonitense. 

Jardim 
(Assumiu dois 
compromissos) 

1) Construir banco de dados de projetos ambientais de Jardim 
Tal proposta contempla a segunda ação do Objetivo 3 (“Elencar os projetos em E.A. 
existentes”), e a primeira ação do Objetivo 4 (“Diagnosticar os projetos em andamento pela 
administração pública”). 
2) Derivado do Objetivo 7 – Sensibilizar a comunidade por meio da divulgação das ações 
ambientais do município, sobre a necessidade da conservação ambiental 
À medida que o banco de dados esteja pronto, deve ser divulgado pelos meios de 
comunicação locais, além de ficar disponível para consulta na página do NUMA – Núcleo 
Municipal de Meio Ambiente na Internet. 

* COMDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente 
Fonte: Adaptado de GARZONI, 2007. 

 



A Terceira Oficina de Trabalho – Resultados havia sido estruturada para ser 
conduzida pelos participantes, uma vez que eles é quem teriam que expor os resultados das 
atividades com que se comprometeram. Entretanto, ao chegar a alguns municípios ficou claro, 
a partir de intervenção dos próprios participantes, que esta metodologia não surtiria efeito 
quando alguns deles assumiram não ter cumprido com o combinado. Nesses casos, a dinâmica 
dos trabalhos foi rapidamente adaptada, de forma que houvesse alguma avaliação dos motivos 
que os impediram de cumprir o PAEA. 

 

 

 
Figura 2. Imagens das Oficinas de Educação Ambiental da Fase III em diferentes municípios 

 
Felizmente este não foi o cenário encontrado na totalidade dos municípios, quando 

alguns deles, apesar de não ter cumprido o acordo na íntegra, deixaram clara sua mobilização. 
Dessa forma, a partir dos relatos do terceiro encontro e da interpretação dos mesmos pela 
mediadora, foi elaborada a Figura 3, que ilustra em que medida o acordo foi cumprido em 
cada localidade. 
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Geoprocessamento UFMS - Campus de Aquidauana

Organização e desenho: GARZONI, E. C., 2008.
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Figura 3. Mapa temático sobre o cumprimento do acordo7 
                                                           
7 Uma vez que as Oficinas de Educação Ambiental ocorreram em apenas cinco dos sete municípios que o 
compõem, o desenho dos mapas temáticos divergirá do desenho do CBMSB. 



 

Tem-se, então, que Miranda cumpriu integralmente o combinado, inclusive superando-
o, quando as palestras e a gincana se tornaram uma Semana de Educação Ambiental no 
município. Em seguida, registram-se os municípios de Nioaque e Jardim, tendo ambos 
cumprido parcialmente o combinado. No caso de Nioaque os projetos foram levantados, mas 
não houve encaminhamentos quanto à divulgação. Em contrapartida, na última oficina vários 
foram os relatos de projetos paralelos (que não constavam do PAEA) colocados em prática 
nas escolas municipais pelos participantes, como resultados do estímulo das Oficinas de EA. 
Em Jardim, o movimento foi muito parecido, quando das tarefas divididas mais de 75% 
retornou ao membro centralizador, mas nem o diagnóstico foi concluído, nem o banco de 
dados consolidado. Quanto aos demais casos, Bonito não cumpriu nenhuma parte do 
combinado, e em Bodoquena não foi possível o retorno da informação, uma vez que a 
Terceira Oficina de Trabalho não ocorreu naquela localidade por falta de quorum. 

Dentre as questões constantes da Ficha de Avaliação, cabe destaque aquela que 
indagava: “As oficinas realizadas em 2007 aprofundaram seus conhecimentos sobre E. A.?”, 
quando a totalidade dos participantes (100%) respondeu afirmativamente, emitindo 
depoimentos como os que seguem: 

 
Atualmente, como coordenador pedagógico, as oficinas possibilitaram-me 

embasamento teórico e prático na elaboração de projetos didáticos voltados ao meio 
ambiente; (Nioaque) 

Facilitou a compreensão de assuntos relacionados à Educação Ambiental, e o repasse 
para os alunos do conteúdo; (Miranda) 

Trouxe mais conhecimento na área ambiental e serviu também para aplicação pessoal 
e profissional; (Bonito) 

Mudança de postura, aprofundamento sensibilização, mudanças de atitudes; (Jardim) 
 
O fato de as oficinas terem contribuído com a ampliação do acesso à informação e do 

saber, remete às condição de empoderamento buscada pelas metodologias participativas, e 
também à fala de Leff (2001, p. 280), quando diz: “No saber convergem os processos 
materiais e simbólicos que determinam as práticas culturais e donde irradiam as ações 
transformadoras do meio e da história”. Em outras palavras, o fato dos participantes 
admitirem ter seu conhecimento ampliado por esta vivência, tem implicação direta no 
território em que vivem, especialmente à medida que os externalizam em ações. 

No que tange às entrevistas, relevantes foram as considerações dos participantes 
quando indagados: “Em que as oficinas foram importantes para o município e para você?”. 
Em relação à importância para o município, 20% dos entrevistados indicaram como mais 
importantes as informações que foram transmitidas; 20% apontaram o fato de fazerem parte 
do Projeto Corredor; e outros 20% indicaram fatores pontuais ocorridos durante o processo. 
Outros 13% viram importância no envolvimento de pessoas e grupos ocorridos durante os 
encontros; e 7% mencionaram como fator relevante a conscientização ocorrida. Tem-se ainda 
que 20% dos entrevistados não elencaram qualquer item de relevância a ser considerado 
(Figura 4). Sobre esta questão, os entrevistados emitiram os comentários como estes: 

 
Eu acho que o mais importante que é a gente pode discutir em grupo algumas 

questões ambientais do município (Bodoquena) 
[...] tinha professores, assistentes sociais, então acho que o que foi importante para o 

município foi esse passinho que cada um tirou dali e levou pro seu cantinho de trabalho; 
(Jardim) 
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Figura 4. Gráfico da importância das oficinas para o município na visão dos entrevistados 

 
Tais depoimentos remetem aos dizeres de Tozoni-Reis, M. (2007, p. 38) quanto ao 

conhecimento construído coletivamente a partir da pesquisa-ação-participativa, e da 
valorização do senso comum. Para a autora, um dos princípios desta modalidade de pesquisa é 
justamente “conhecer a sua própria realidade, participando da produção do conhecimento 
sobre ela, da produção de sua própria história, como forma de transformá-la”. Entretanto, 
estes não foram os únicos pareceres emitidos sobre a relevância das oficinas. No depoimento 
abaixo é percebido o apontamento de outra questão, extremamente importante aos objetivos 
desta pesquisa: 

 
Para o município, eu vejo que foi um problema. No meu pensamento [...] a oficina 

incomodou, porque a oficina ela tenta mostrar uma realidade do município que às vezes para 
o próprio poder público municipal não é interessante porque eu vejo que eles [...] tentaram 
não levar muitas pessoas que faziam parte principalmente da área de educação para os 
encontros; (Miranda) 

 
Esta percepção alude às discussões propostas por diferentes autores sobre o exercício 

do poder no espaço, iniciando por Raffestin (1993, p. 161) quando trata das relações entre os 
atores que partilham o mesmo espaço, afirmando que “tudo reside na relação concebida como 
processo de troca e/ou de comunicação [...] [que] permite aos atores satisfazerem suas 
necessidades, ou seja, proporcionar a eles um ganho mas também um custo”. Assim, as 
relações somente serão simétricas quando houver equilíbrio entre ganhos e custos, e, caso 
contrário, serão dissimétricas. Dessa forma, a informação presente no depoimento do 
entrevistado de Miranda denota certa assimetria na relação de poder entre o grupo e o poder 
público municipal, quanto este último teria tentado intervir/controlar o movimento e a 
participação nas oficinas, com o intuito de satisfazer sua necessidade, ou seja, impedir que os 
problemas ambientais do município viessem à tona.  

Sobre esta condição, Castro (2005, p. 106) recorda que uma das formas de estabelecer 
uma relação de dominação é quando os “atores territorializados [...] têm interesses e moldam 
as relações de poder entre espaços diferenciados”. A partir de tal afirmação, conclui-se que o 
movimento das oficinas pretendia que os sujeitos sociais, a partir da manifestação de sua 
territorialidade, transformassem as relações de poder já estabelecidas na localidade. Esta 
intenção remete às proposições de Demo (2007, p. 78-79), para quem a autonomia dos 



sujeitos aumenta à medida que aumentam a “produção e uso inteligente de conhecimento e 
aprendizagem”. O autor faz um alerta aos pesquisadores de que “é absolutamente decisivo 
trabalhar a idéia estratégica de acesso popular a tais energias, tendo em vista capacitar as 
comunidades a produzirem seus próprios projetos de desenvolvimento”. 

Assim, ainda que o trabalho com vistas ao empoderamento dos sujeitos fosse a meta, o 
depoimento aqui tratado indica que muito houve em resistências locais à esse objetivo. 
Importante, contudo, é ver os sujeitos conscientes desta condição, pois é justamente nisso que 
reside a possibilidade da uma mudança e de uma empreita pela transferência do poder de 
decisão nos municípios. 

Quanto à importância para “você”, 52% apontaram o desenvolvimento pessoal como o 
fato de maior relevância, 24% a transmissão de informações e conhecimento, 12% citaram o 
envolvimento de pessoas e grupo e 12% dividiram-se entre a questão da conscientização 
ocorrida e da relevância em fazer parte do Projeto Corredor (Figura 5). Os depoimentos 
denotam que, apesar de não ter havido sucesso absoluto quanto aos compromissos assumidos 
pelos grupos, indubitavelmente os participantes agregaram valor à sua formação pessoal e 
profissional, quando a totalidade deles indica pelo menos um ponto positivo adquirido nesta 
vivência. 

 
[...] eu quero ser útil, e aí é uma forma de contribuir, não para mim, mais para a 

natureza principalmente; (Bodoquena) 
 [...] ajudou bastante no meu crescimento profissional, porque muitas coisas que eu 

aprendia nas oficinas eu conseguia trabalhar com meus alunos; (Jardim) 
[...] achei que seria puxado, seria complicado as oficinas, mas não... Aí quando você 

chega no final a gente vê que a gente ta [...] realizado, [...] e também você conseguiu ali 
amizades dentro do grupo, amizade que, no caso, individualmente prá mim, hoje é muito 
importante; (Miranda) 

 

52%

24%

12%
6%6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Des. Pessoal Informações Envolvimento
Grupo

Conscientização Parte do CBMSB

 
Figura 5. Gráfico sobre a importância das oficinas para “você” na visão dos entrevistados 

 
Outro ponto relevante a destacar nas entrevistas refere-se ao momento onde os 

participantes são indagados sobre a condição voluntária de sua participação: “Em algum 
momento do processo (das oficinas e da realização do objetivo proposto) você se sentiu 
coagido (forçado) a participar, responder ou se comprometer com algo?”. Como resposta tem-



se que 91% afirmaram que não houve coerção, e o único participante (9%) que disse ter se 
sentido coagido, justifica a partir do depoimento que segue: 

 
“Em alguns momentos, mas isso não partiu da ministrante, mas sim da minha 

consciência como cidadã que aquela atitude era essencial e precisava ser tomada no 
momento”; (Bonito) 

 
Considera-se, sem dúvida, a existência de outro poder interno aos grupos, que seria de 

lideranças natas que podem, a partir de uma postura diferenciada, conduzir e/ou encabeçar as 
ações com vistas à sua concretização, ou não. Para Tozoni-Reis, J. (2007, p. 94), a questão da 
liderança é um dos quesitos que remete às relações de poder exercidas dentro do grupo, e que 
devem ser avaliadas em todo o processo grupal. Por outro lado, se o esperado fosse que a 
Fundação Neotrópica exercesse esse papel (de liderança ou cobrança) isto poderia ser 
interpretado como fragilidade em assumir competências dentro da estrutura grupal e em se 
comprometer com a causa, aguardando que essa função seja sempre desempenhada por um 
fator/membro externo ao grupo. De toda forma, a coerção seria certamente uma manifestação 
de poder dispensável aos objetivos desta pesquisa, e os resultados apontados em epígrafe 
indicam em grande medida o sucesso das ações neste sentido, quando o estímulo à 
participação foi predominante à qualquer outro recurso com a mesma finalidade. 

 
5 Considerações finais 

 
Apesar dos resultados quantitativos não terem sido expressivos conforme o mapa 

temático (Figura 3), no momento em que se concebe a Educação Ambiental como processo, 
essa leitura se altera quando comparada aos resultados qualitativos, estes sim de grande 
expressividade, já que houve claros indícios de pessoas sensibilizadas nos grupos. 

A convicção de que as oficinas contribuíram efetivamente, advém também do fato de 
que, ao considerar a avaliação dos grupos sobre si mesmos, pode-se inferir que entendem que 
trabalharam coletivamente com vistas à realização da tarefa, ou seja, demandaram um esforço 
até antes desconhecido e, portanto, nessa leitura, toda ação foi bem sucedida. De fato os 
compromissos assumidos não foram executados conforme combinado, todavia, um estímulo 
maior ocorreu, quando os sujeitos envolvidos são capazes de enxergar as relações a que estão 
submetidos sob outra ótica, quer em relação ao grupo, ao poder público local, ou à própria 
ONG que executou as ações. 

Afinal, se a questão ambiental apresenta-se de forma complexa e sistêmica na 
sociedade contemporânea, qualquer gesto de enfrentamento à situação deve ser igualmente 
imbuído de comprometimento e clareza dos propósitos almejados. Urge o momento de se 
refletir sobre a condição humana, seu legado sobre o planeta, e qual o caminho que se 
pretende seguir a partir da consciência do percurso que trouxe a sociedade até aqui. 

Se a instauração de um novo paradigma exige a coletividade do pensar, certamente 
exigirá a coletividade no agir, e esta só será possível a partir da construção árdua e morosa de 
um novo modus vivendi sobre a Terra. É neste cenário que os processos participativos e a 
Educação Ambiental muito têm a contribuir quando são capazes de propor novas posturas e 
novos valores aos sujeitos sociais, pois, aprender a participar implica aprender igualmente a 
partilhar ‘poder’: poder de decisão, poder de transformação, algo possível somente àqueles 
que, a partir das informações disponíveis, têm condições de escolha. 
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