
NOTA TÉCNICA

TEMA: PROPOSTAS DE PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR

GAEMAS E/OU PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

INTERESSADO: CAOPMAHU, GAEMAS, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL. CONSTITUIÇÃO. DIREITO INFRA: FEDERAL E
ESTADUAL.  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  FORMAL,  NÃO-FORMAL  E
INFORMAL.  MINISTÉRIO PÚBLICO E SEU PAPEL DE PROMOÇÃO DA
EDUCAÇÃO  AMBIENTAL:  DIMENSÃO EDUCADORA  AMBIENTAL
MINISTERIAL.  PROPOSTAS  DE  ATUAÇÃO  EM  NÍVEL  REGIONAL
(GAEMAS) E POR PROMOTORIAS DE JUSTIÇAS. AVALIAÇÃO LOCAL E
REGIONAL SOBRE  A EXISTÊNCIA DE  PROGRAMAS  MUNICIPAIS  OU
ESTADUAIS  DE  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL.  AVALIAÇÃO  SOBRE  A
EDUCAÇÃO  FORMAL NO  SISTEMA EDUCACIONAL DOS  MUNICÍPIOS
ONDE  HÁ  ATUAÇÃO  DAS  PROMOTORIAS  DE  JUSTIÇA/GAEMAS.
ESCUTA  DA  SOCIEDADE  A  RESPEITO.  CONCEPÇÃO  DO  MEIO
AMBIENTE  EM  SUA  TOTALIDADE,  CONSIDERANDO  A
INTERDEPENDÊNCIA ENTRE O MEIO NATURAL, O SÓCIO-ECONÔMICO
E O CULTURAL.  PROPOSIÇÃO DE ROTEIRO A UM POSICIONAMENTO
E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS  MINISTERIAIS  SOBRE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL:  (1)  AVALIAR,  NAS  REGIÕES  DOS  GAEMAS  E/OU  NAS
LOCALIDADES DE ATUAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COMO
SE ENCONTRA E É PRATICADA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E
NÃO-FORMAL;  (2)  QUANTO  À  INFORMAL,  CABE  AVALIAÇÃO  PELOS
SETORES  REGIONAIS  E  LOCAIS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
QUANTO  A  SOCIEDADE  (LOCAL  E  REGIONAL)  ADERE  OU  NÃO  À
PRESERVAÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE  COMO  ALGO  INERENTE  À
PRESERVAÇÃO DE SEU PRÓPRIO BEM-ESTAR E  DIGNIDADE;  (3)  O
CONTEÚDO  DO  PROJETO/PROPOSTA  DEVE  EXTRAPOLAR
CONVICÇÕES PESSOAIS, E PROVIR DE DIÁLOGO COM COMUNIDADE;
(4) CONTER INFORMAÇÕES DOS MUNICÍPIOS SOBRE SUAS PRÁTICAS
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO-FORMAL; (5) SALUTAR A
GERAÇÃO  DE  UMA REDE  LOCAL  DE  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  QUE
POSSA ALIMENTAR  ADEQUADAMENTE  OS  BANCOS  DE  DADOS  DO
ÓRGÃO MINISTERIAL.

O Ministério Público do Paraná possui, a bom tempo, grupo multidisciplinar sobre

Educação Ambiental mantido pelo CAOPMAHU, além disso, há setores de nossa própria

instituição que nos demandam acerca de uma prática mais efetiva nesta área.

Nesse  passo,  consideramos  refletir  sobre  educação  ambiental  com  todos  os

GAEMAS/Órgãos de execução, e iniciamos afirmando tratar-se de anelar uma sociedade



mais  justa,  livre  e  solidária,  como,  aliás,  timbrado  no  art.3o da  Constituição  Federal

enquanto objetivo fundamental de nossa República.

Educar é informar, ensinar, transformar-se mutuamente, é emancipar o ser humano

no sentido de que possa exercer com maior plenitude suas capacidades individuais e

coletivas,  tornando-se pessoa apta a ações e empreendimentos ambientais,  sociais  e

econômicos.

As pessoas  em processo emancipatório são capazes de urdir  seus projetos de

vida, sempre atentos à integridade social, física e psíquica de seu grupo e a sua própria e

a soma dessas capacidades e integridade podemos chamar de Dignidade.

Parece  evidente  que  educar/emancipar não  é  um  processo  automático,  nem

simples, nem de curta duração.

É  permanente,  reclama valores  sociais  e  familiares,  exige  um Estado atento  e

atuante e demanda compromisso pessoal, daí a relevância do Ministério Público quanto à

Educação Ambiental,  dado ser instituição permanente e vocacionada pela Constituição

Federal  à  defesa  dos  interesses  coletivos  em  sentido  amplo,  sendo  apto  a  um

acompanhamento, revisão e estímulo a projetos de longa duração.

Norberto Bobbio, no seu A Era dos Direitos, falando dos Direitos Humanos, di-los

históricos, eis que se vão aperfeiçoando ao longo da experiência humana, diríamos mais,

da persistência humana em viver em melhores condições sócio-ambientais-econômicas.

Educar ambientalmente é aprimorar o olhar e o exame do meio envolvente onde as

pessoas se desenvolvem e onde vicejam ou deveriam germinar seus projetos de vida.

É compreender que nosso desenvolvimento individual e coletivo está inserido no

meio  ambiente,  depende  dos  recursos  de  Gaia  e  deve,  consequentemente,  ser

conhecido, reconhecido e preservado.

Bem por isso, a Constituição Federal estipula o meio ambiente como um direito

fundamental1,  que  é,  por  igual,  um  dever  fundamental e,  nessa  ordem  de  ideias,

conquanto o protagonismo seja do Poder Público, sua preservação constitui missão de

cada ser humano, em qualquer lugar da Terra.

A Educação Ambiental  deve levar à sociedade e, especialmente, às escolas de

todos níveis (básico, médio e superior), a percepção de que nossos direitos/deveres para

com o Meio Ambiente estão além de uma questão ideológica ambientalista (conquanto

relevante), são necessidades para que tenhamos espaço territorial, social e ético para a

busca da Dignidade.

1Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.



Não  se  pretende  falar  em  efetividade  de  direitos,  mas  de  conscientização  da

importância  de  preservar  e  restaurar  os  processos  ecológicos  essenciais  e  prover  o

manejo  ecológico  das  espécies  e  ecossistemas,  de  preservar  a  diversidade  e  a

integridade  do  patrimônio  genético  do  País,  de  garantir  espaços  territoriais  e  seus

componentes  a  serem  especialmente  protegidos,  sendo  a  alteração  e  a  supressão

permitidas  somente  através  de  lei,  vedada  qualquer  utilização  que  comprometa  a

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 

De dotar as pessoas, na educação formal, não-formal e informal, de informação

suficiente  para  elaboração  de  senso  crítico,  para  escolhas  e  posicionamentos,  para

entender,  por  exemplo,  o  que é  uma obra ou atividade potencialmente  causadora  de

significativa  degradação  do  meio  ambiente,  o  que  é  um  estudo  prévio  de  impacto

ambiental, o que é uma produção, comercialização ou emprego de técnicas, métodos e

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

Enfim, a educação ambiental visa a conscientização para a preservação do meio

ambiente.2

Nessa esteira, a educação ambiental deve promover a cooperação e o diálogo

entre  indivíduos  e  instituições  (Ministério  Público  se  insere  perfeitamente  neste

recorte), com a finalidade de promover uma leitura sobre o modo de vida humana local e

amplo, baseada em atender às necessidades básicas/essenciais de todos, sem distinções

étnicas, físicas, de gênero, idade, religião ou classe. 

Como  sugerido  acima,  a  educação  ambiental  deve  ajudar  a  desenvolver  uma

consciência  ética  sobre  todas  as  formas  de  vida  com as  quais  compartilhamos  este

planeta, respeitar seus ciclos vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida

pelos  seres  humanos.  Pressupõe,  por  igual,  uma atitude  de  respeito  aos  limites  dos

recursos naturais e seu uso responsável.

Não  podemos deixar  de  referir  à  Lei  9795/993,  acerca  da  Política  Nacional  de

Educação Ambiental, que dispõe em seu art. 1o:

“Entendem-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”.

Na mesma norma, importa realçar, que por força de lei (art.2o) a:

 “educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional,
devendo  estar  presente,  de  forma  articulada,  em  todos  os  níveis  e  modalidades  do
processo educativo, em caráter formal e não-formal”  .

2 Art.225 VI.
3 Nessa exata direção o estado do Paraná editou a Lei 17505 - 11 de Janeiro de 2013.



Para esta  abordagem, em coerência  com o que  já  dito  antes,  deve-se atentar

(art.4o)  que dentre  os princípios básicos da educação ambiental,  além do (I)  enfoque

humanista,  holístico,  democrático  e  participativo,  (II)  temos  como  relevantíssima  a

concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o

meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade e está

nesta  necessidade  de  compreender  a  articulação  das  questões  ambientais  locais,

regionais,  nacionais  e  globais  em  suas  múltiplas  e  complexas  relações,  envolvendo

aspectos  ecológicos,  psicológicos,  legais,  políticos,  sociais,  econômicos,  científicos,

culturais e éticos, a inafastabilidade da educação ambiental

Determina  a  lei  nacional  a  incorporação  da  dimensão  ambiental  na  formação,

especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino

e dos profissionais de todas as áreas.

Enfim,  tornando ao conceito  de emancipação do ser  humano,  considerando os

âmbitos  social,  econômico,  moral,  coletivo  e  individual,  só  se  imagina o  exercício  de

cidadania na medida exata da sabença de todos os processos ambientais nos quais se

insere o ser humano e que determinam seu posicionamento ético e político em relação à

sociedade e suas escolhas. A pertença está jungida à noção de legitimidade das ações.

Nesta direção, os órgãos ministeriais precisam reiterar e renovar seus permanentes

esforços para:

1.  Concretização  da  educação  ambiental  formal –  ou  seja,  aquela  curricular,

preconizada na legislação para exercício no ensino formal nas escolas -

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e
futuras  gerações.  §  1º  Para  assegurar  a  efetividade  desse  direito,  incumbe  ao
Poder Público: VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino
(formal) e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente (não-
formal e informal);

Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999. Da Educação Ambiental no Ensino Formal
Art. 9o Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no
âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando:
I - educação básica: II - educação superior; III - educação especial; IV - educação
profissional;V - educação de jovens e adultos.
Art.  10.  A educação  ambiental  será  desenvolvida  como  uma  prática  educativa
integrada,  contínua e permanente em todos os níveis  e modalidades do ensino
formal.  §  1o A  educação  ambiental  não  deve  ser  implantada  como  disciplina
específica no currículo de ensino.
Art.  11.  A  dimensão  ambiental  deve  constar  dos  currículos  de  formação  de
professores,  em todos os níveis e em todas as disciplinas.  Parágrafo único.  Os
professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas
de  atuação,  com  o  propósito  de  atender  adequadamente  ao  cumprimento  dos
princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument


Lei Estadual nº 17505/2013 - Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o 
Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências. 
Art.10  -  A  educação  ambiental  deve  contribuir  para  a  formação  de  escolas
sustentáveis na gestão, no currículo e nas instalações físicas e estruturais, tendo a
Agenda 21 na Escola como um dos seus instrumentos de implementação a ser
inserida no projeto político-pedagógico dos estabelecimentos de ensino. 
Art.20 Os pressupostos da educação ambiental devem constar do projeto político-
pedagógico,  que  deve  ser  trabalhada  de  forma  interdisciplinar  e  integrada  ao
conteúdo pedagógico. Parágrafo único. Os instrumentos de implementação devem
observar  a  Carta  da Terra,  o  Tratado de Educação  Ambiental  para  Sociedades
Sustentáveis,  a  Agenda  21  e  os  demais  documentos  de  referência  sobre  a
educação ambiental. 
Art.23 -Os Municípios,  na esfera de sua competência,  poderão definir  diretrizes,
normas, critérios e orçamento para a educação ambiental, respeitados os princípios
e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental e da Política Estadual de
Educação Ambiental. Parágrafo único. Os Municípios poderão constituir um órgão
gestor e uma comissão interinstitucional de educação ambiental, com composição
regulamentada por decreto municipal, para a construção de um programa municipal
de educação ambiental. 

2. Desenvolvimento de programas e projetos de educação ambiental não-formal -

Da Educação Ambiental Não-Formal – Lei 9.975/99
Art.  13.  Entendem-se  por  educação  ambiental  não-formal  as  ações  e  práticas
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais
e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio  ambiente.
Parágrafo  único.  O  Poder  Público,  em  níveis  federal,  estadual  e  municipal,
incentivará:
I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços
nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas
relacionados ao meio ambiente; II - a ampla participação da escola, da universidade
e de organizações não-governamentais na formulação e execução de programas e
atividades  vinculadas  à  educação  ambiental  não-formal;  III  -  a  participação  de
empresas  públicas  e  privadas  no  desenvolvimento  de  programas  de  educação
ambiental  em  parceria  com  a  escola,  a  universidade  e  as  organizações  não-
governamentais;  IV  -  a  sensibilização da  sociedade para  a  importância  das
unidades  de  conservação;V  -  a  sensibilização  ambiental  das  populações
tradicionais ligadas às unidades de conservação; VI - a sensibilização ambiental
dos agricultores;VII - o ecoturismo.

Lei estadual nº 17505/2013 
Art.21  Entende-se  por  educação  ambiental  não  formal  o  processo  contínuo  e
permanente desenvolvido através de ações e práticas educativas, executadas fora
do  sistema  formal  de  ensino  para  sensibilização,formação,  mobilização  e
participação da coletividade na melhoria da qualidade da vida. Parágrafo único. O
Poder Público estadual e municipal criará, fortalecerá e incentivará: 
I - a produção participativa e descentralizada de informações, o acesso democrático
e a difusão nos meios de comunicação de massa em programas e campanhas
educativas  relacionadas  ao  meio  ambiente  e  tecnologias  sustentáveis;  II  -  o
desenvolvimento de redes, coletivos e núcleos de educação ambiental; III - a
promoção  de ações  por  meio  da comunicação,  utilizando  recursos midiáticos  e
tecnológicos  em  produções  para  informar,  mobilizar  e  difundir  a  educação
ambiental; IV - a ampla participação da sociedade, das instituições de ensino e
pesquisa,  organizações  não  governamentais  e  demais  instituições,  na
formulação e execução de programas e projetos sustentáveis; V - o apoio e a
cooperação  técnica  entre  os  órgãos  públicos  e  as  empresas  privadas,  as
organizações não governamentais, coletivos e redes, para o desenvolvimento de



programas de educação ambiental a serem desenvolvidos pelo Órgão Gestor; VI - a
sensibilização da sociedade para a importância da participação e acompanhamento
da  gestão  ambiental  nas  distintas  unidades  de  planejamento;  VII  -  o
desenvolvimento sustentável do turismo e demais atividades econômicas, inclusive
das  comunidades  tradicionais,  de  forma  responsável  e  comprometida  com  a
dimensão socioambiental; VIII - a formação e estruturação dos coletivos jovens de
meio  ambiente  no  Estado  do  Paraná,  bem  como  dos  demais  coletivos  que
desenvolvam projetos na área de educação ambiental; IX - os núcleos de estudos
socioambientais  nas  instituições  públicas  e  privadas,  tendo  em  vista  o
desenvolvimento  de  pesquisa,  difusão  do  conhecimento  e  extensão;  X  -  o
desenvolvimento da educação ambiental a partir de processos metodológicos
participativos, inclusivos e abrangentes, valorizando o multiculturalismo, os
saberes  e  as  especificidades  de  gêneros,  etnias,comunidades indígenas e
demais  comunidades  tradicionais; XI  -  a  inserção  do  componente  educação
ambiental nos programas e projetos financiados por recursos públicos e privados;
XII -  a prática da educação ambiental de forma compartilhada e integrada às
demais políticas públicas existentes e a serem implementadas; XIII - a inserção
da educação ambiental nos programas de extensão rural pública e privada; XIV - a
formação  em  educação  ambiental  para  os  membros  das  instâncias  de
controle social,  como conselhos e demais espaços de participação pública
permanente nessas instâncias; XV - a adoção de parâmetros e indicadores para
a melhoria da qualidade da vida no meio ambiente através de programas e projetos
de educação ambiental  em todos os níveis  de atuação;  XVI  -  a capacitação e
formação dos gestores sobre as políticas públicas de meio ambiente, com o
objetivo de criação e fortalecimento do sistema de meio ambiente. 

3. Prática da educação ambiental informal – são as informações, conhecimentos

e saberes apreendidos por meio das interações familiares, sociais e culturais com o

mundo em que se vive. Também se dá pela capacidade de reflexão e intervenção

diante da realidade vivida, seja por demandas internas ou fatores externos. Pode

ser, ainda, resultado dos processos da Educação Ambiental formal e não-formal,

incorporados no comportamento do dia-a-dia da preservação ambiental, por meio

da observação, referências e exemplos a serem seguidos. A vivência e convivência

nos  diversos  ambientes  frequentados,  como:  na  escola,  a  referência  de

comportamentos  adequados  de  professores  e  os  pais;  nas  empresas  e  seus

componentes; no serviço público e seus servidores e no cotidiano com as pessoas

em  geral,  pode-se  despertar  a  consciência  acerca  dos  recursos  naturais  e

internalizar atitudes e hábitos que contribuem para a preservação, conservação e

proteção do meio ambiente.

Atuação de GAEMAS e Promotorias de Justiça

Parece  inafastável  que  o  Ministério  Público  como  instituição  defensora  da

coletividade exerça sua  dimensão educadora ambiental,  o que implica, para além de

práticas sustentáveis na rotina administrativa, conhecer, profundamente, nas suas áreas e



locais de atuação, as demandas socioambientais (incluindo aspectos concretos como os

recursos  naturais  locais  e  regionais,  geografia,  exploração  econômica,  população  –

urbana e rural etc.) e transmitir este conhecimento nas suas esferas do agir ministerial.

Com efeito, o aspecto teórico já é nosso domínio, mas e a prática?

É certo que inquéritos civis, ações ministeriais as mais variadas, acordos etc. na

seara  ambiental  são,  claro,  de  alguma  forma,  educação  ambiental,  mas  e  o  perfil

preventivo  dá-se,  apenas,  por  respostas  administrativas  ou  judiciais  exemplares  a

agressões ao meio ambiente?

Temos a teoria e sabemos aspecto da vida prática e, o mais importante, o MPPR

logrou regionalizar a atuação ambiental, urbanística e habitacional e isto, por si só, já é

um enorme avanço.

Esta estrutura é propícia à atuação ambiental, urbanística e habitacional preventiva

do Ministério Público e a educação ambiental é grande aliada a tanto, pois para além de

há 39 anos ser prevista na Lei 6938/81, art 2º4, tem especial conforto constitucional desde

1988, sendo disciplinada em razoáveis detalhes desde 1999, havendo, de tal modo, dever

defluente da Constituição e leis para nos fazer atuar, e material teórico, e experiência de

incontáveis cenários concretos, a nos subsidiar para contribuir com escolas à educação

formal via conceitos e exemplos do dia-a-dia, e com a sociedade, como um todo, para a

mudança de comportamento, também a partir do nosso arcabouço teórico-prático.

Há  passos,  entanto,  para  que  promovamos  este  direito  (dever)  constitucional,

sendo o primeiro, como acima asserido, (1) compreender, nas regiões dos Gaemas e/ou

nas localidades de atuação das Promotorias de Justiça, como se encontra e é praticada a

educação ambiental formal e não-formal, e quanto à informal, cabe (2) avaliação pelos

setores regionais e locais do Ministério Público do quanto a sociedade (local e regional)

adere ou não à preservação do meio ambiente como algo inerente à preservação de seu

próprio bem-estar e dignidade.

Dessa  maneira,  sem  duvidar  do  conhecimento,  pelos  agentes  ministeriais,  da

realidade ambiental, social e econômica dos meios aonde agem, parece imperativo que

para  além  de  suas  próprias  convicções,  os  seus  necessários  projetos/propostas  de

estímulo  e  acompanhamento  de  educação  ambiental  (3)  devem provir  de  consulta  à

comunidade, com a eventual (4) geração de uma rede local de educação ambiental que

4 A Política  Nacional  do  Meio  Ambiente  tem por  objetivo  a  preservação,  melhoria  e  recuperação  da
qualidade ambiental  propícia  à vida,  visando assegurar,  no País,  condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os
seguintes princípios:
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando
capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.



possa alimentar adequadamente os bancos de dados do órgão ministerial, inclusive (5)

com informações dos municípios sobre suas práticas de educação ambiental formal e

não-formal, aqui, por exemplo, por programas de orientação ambiental.

Em síntese, propomos o seguinte roteiro a um posicionamento e elaboração de

propostas ministeriais sobre Educação Ambiente:

• (1) avaliar, nas regiões dos Gaemas e/ou nas localidades de atuação das
Promotorias  de  Justiça,  como  se  encontra  e  é  praticada  a  educação
ambiental formal e não-formal;

• (2) quanto à informal,  cabe avaliação pelos setores regionais e locais do
Ministério Público do quanto a sociedade (local e regional) adere ou não à
preservação do meio ambiente como algo inerente à preservação de seu
próprio bem-estar e dignidade;

• (3)  o  conteúdo  do  projeto,  sem  duvidar  do  conhecimento  do  agente
ministerial,  deve extrapolar  suas próprias convicções,  e  provir  de diálogo
com comunidade; 

• (4)  conter  informações  dos  municípios  sobre  suas  práticas  de  educação
ambiental  formal  e  não-formal,  aqui,  por  exemplo,  por  programas  de
orientação ambiental e

• (5) seria salutar a geração de uma rede local de educação ambiental que
possa alimentar adequadamente os bancos de dados do órgão ministerial.

              Como exemplos de programas de educação ambiental que podem se manifestar

(e ser exigidos do Poder Público) tanto de modo formal, como não-formal (além de se

constituírem exemplos que se espraiam no horizonte da educação informal), citamos as

leis  sobre  saneamento  básico  e  resíduos  sólidos  que  expressamente  preveem  a

ferramenta “educação ambiental” e, logo, entes públicos e coletividades políticas, como

os municípios, devem apresentar programas e ações respectivas. Também vale observar

o  Decreto  Estadual  9958/2014 (regulamenta  o  Órgão Gestor  da  Política  Estadual  de

Educação  Ambiental)  quando  reporta  a  ações  e  projetos  em  território  de  bacias

hidrográficas. Confira-se:

I. Lei no 12.305/2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no

9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências
Art. 5o A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio
Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada
pela Lei no  9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento
Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007,e com a Lei no11.107, de 6 de abril de
2005.
Art. 8o São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:
VIII - a educação ambiental;
Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte
conteúdo mínimo:
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração,
a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm


II. Lei no 11.445/2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico;
cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nos6.766, de 19
de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978.(Redação pela Lei nº
14.026, de 2020)
Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:
I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local.
II  -  o  Estado,  em  conjunto  com  os  Municípios  que  compartilham  efetivamente
instalações  operacionais  integrantes  de  regiões  metropolitanas,  aglomerações
urbanas e  microrregiões,  instituídas  por  lei  complementar  estadual,  no  caso de
interesse comum.
Art. 49. São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico:
XII  -  promover  educação  ambiental  destinada  à  economia  de  água  pelos
usuários.

III.  Decreto  Estadual  9958/2014.  Dispõe  sobre  o  Regulamento  e  atribuições  do
Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental que trata os arts. 7º e 8º,
e a constituição da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental que trata o
art. 9º da Lei nº 17.505, de 11 de Janeiro de 2013. 
Art.  4º  São diretrizes  e  atribuições do Órgão Gestor  que coordenará a  Política
Estadual de Educação Ambiental e o Sistema Estadual de Educação Ambiental. VI -
identificar  as  ações  e  projetos  de  caráter  socioambiental  dos  órgãos
governamentais,  entidades  não  governamentais  de  caráter  social  e
econômico  para  atuação  integrada  no  âmbito  do  território  de  bacia
hidrográfica e demais políticas criando um banco de dados sobre as ações do
Estado que tratam de educação ambiental, integrando às políticas públicas afetas
ao tema.

Derradeiramente,  as  proposições,  especialmente  dos  Gaemas,  devem  ser

convergentes com os planos setoriais editados pelo CAOP MAHU, pois estes Grupos

detêm um aspecto administrativo e de apoio às Promotorias de Justiça abarcadas pela

regional que é extensão do CAOP, cujo coordenador também o é dos GAEMAS, sendo

indispensável  haja  coerência  na  nossa  atuação  e,  claro,  pode  haver  necessidade  de

adaptações nos planos setoriais, mas isto deve decorrer da contribuição e debates de

ideias  para  o  aprimoramento  da atuação ambiental,  habitacional  e  urbanística,  que é

dever de todos os setores mencionados, sejam os de execução, sejam os de apoio, tendo

os Gaemas estas duas finalidades.

Ideias,  projetos,  ações,  programas  que  estimulem  a  Educação  Ambiental  são

indispensáveis por parte do Ministério Público que, de tal maneira, atuará no desejável

espaço da prevenção e, mesmo, da precaução. 

Para isso, é preciso conhecer a realidade local e regional e, por igual, atuar em

conjunto com outras áreas ministeriais, como consumidor, patrimônio público, educação e

mesmo  criminal,  recebendo  contribuições  e  fazendo  incorporar  nesses  outros  nichos

ministeriais  condutas  preventivas  e  educacionais,  com  previsão  em  TACs,  acordos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art6
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judiciais e decisões judiciais, por exemplo, de prestação de serviços ambientais/sociais,

destinação de recursos às questões ambientais, às escolas etc.

O CAOPMAHU colaborará na discussão das propostas e no desenvolvimento de

ideias.

Curitiba, 15 de outubro de 2020.

ALBERTO VELLOZO MACHADO           WANDERLEIA APARECIDA COELHO
  PROCURADOR DE JUSTIÇA                                         PEDAGOGA
        COORDENADOR
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