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Encontro Nacional de Comissões
Interinstitucionais de Educação
Ambiental - CIEAs

Com o objetivo de dialogar sobre o panorama
da gestão da educação ambiental nos estados
e a construção de estratégias para o
fo r t a l e c imen to das C IEAs pa ra o
enfrentamento das mudanças climáticas
socioambientais, o Encontro promovido pelo
Órgão Gestor da Política Nacional de Educação
Ambiental - PNEA aconteceu nos dias 07, 08 e
09 de novembro, no Centro de Convenções
Israel Pinheiro em Brasília.

A e o foram
conduzidos por Karina que promoveu
atividades de integração, dança em círculo e
ciranda favorecendo um clima favorável para
os dias de muito trabalho e a celebração de
despedida foi bastante divertida (e sendo
prazerosa e divertida, conforme Angélica
Moura é sustentável).

O Diretor de EA do MMA, Claudison Vasconcelos
apresentou a prioridade da EA para Sociedades
Sustentáveis, o contexto legal da PNEA, as
publicações e séries de documentos técnicos
entre 2004 a 2010 e o panorama das CIEAs
entre o ano 2003 a 2010.

abertura encerramento

Mesa de Diálogos - Panorama da EA

A Coordenadora Geral de EA do MEC, Raquel
Trajber abordou a visão sistêmica de EA no MEC,
avanços, desafios, metas, indicadores e a

expansão do circulo virtuoso da escola
sustentável, pautando o desafio do conceito da
sustentabilidade reiterando que o “caminho se faz
ao caminhar”.

A
.

Rangel Arthur, Consultor do MEC explanou sobre
as diferentes e antagônicas visões científicas que
envolvem as questões climáticas provocando
reflexões para o papel da EA em tempo de
mudanças climáticas e propondo “diálogos
convenientes sobre uma verdade inconveniente”.

Palestra: A educação ambiental em
tempos de mudanças climáticas

Grupos de Trabalho que formados por regiões
geográficas trocaram experiências tendo como
foco as questões: Qual o panorama atual da CIEA
na região? Como a educação ambiental pode
contribuir para o enfrentamento das mudanças
socioambientais globais em seu território? Quais
as perspectivas de gestão da CIEA em seu
território para os próximos 4 anos?

Com uma programação intensa, inclusive
com atividades à noite, o evento possibilitou
encontros, reflexões, diálogos e lançar um olhar
nas diversas experiências deflagradas
nacionalmente pelas Comissões. Com avanços
e algumas paradas as CIEAs vêem
conquistando seu lugar ao sol e implementando
a Política de EA.
Aqui apresentaremos os

:
pontos de maior

destaque



As apresentações dos GTs na plenária tornaram
possível conhecer o histórico e a condição atual
das comissões e possibilitou identificar que as
comissões vêem enfrentado o desafio de
implementar e aprimorar a política de
enraizamento da EA em todo território nacional.
A representante da SEC, Angélica Moura,
apresentou o resultado do trabalho de um dos
grupos do Nordeste.

A

apresentada por Marcos Sorrent ino,
Coordenador do Laboratório de Educação e
Política Ambiental e docente da ESALQ/USP,
trouxe para a pauta o 555: 5 eixos transversais
para fortalecimento da EA, 5 âmbitos de tomada
de decisão e 5 prioridades respondendo aos
desafios. Reforçando a política estruturante de
fortalecer a EA nos estados e estimulando a
continuar de forma intransigente na luta
ambiental. Rachel Trajber (MEC) e Claudison
Vasconcelos (MMA) f izeram algumas
considerações e responderam também a
perguntas.

Mesa de Diálogo: De volta para o futuro:
perspectivas para o pró-SISNEA

Estruturados em foi
revisitado o Pacto por uma Gestão
Compartilhada da Educação Ambiental
elaborado no encontro realizado em 2007 em
Salvador, e o

referendou-o e responsabilidades foram
reiteradas. Idalécio dos Santos, representante
da Sociedade Civil ficou com a grande
incumbência de apresentar a Carta de Brasília,
2010.

Grupos de Trabalho

Pacto pela construção do
Sistema Nacional de Educação Ambiental

Alinhado com o ideário ambientalista, a
facilitadora Neuza (MEC) propôs que as próprias
comissões escolhessem os critérios para

. E várias comissões se candidataram.
Estimulados por Rita Silvana (MEC) e Claudia
C o e l h o ( U E S B ) e e n s e j a d o s p e l o
reconhecimento da maturidade, estruturação e
conquistas da nossa Comissão, a representante
da SEMA, Soraya Midlej defendeu a candidatura
da CIEA-BA e por 6 votos ganhamos como titular.
A suplência ficou entre as CIEAs do Rio Grande
do Sul e do Pará com empate de 5 votos cada.
Numa atitude amadurecida o Pará abriu mão de
concorrer ao desempate, ficando então como
suplente a CIEA-RS.

eleição da CIEA junto ao Órgão Gestor da
PNEA
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Voltamos animados, entusiasmados e otimistas
com a percepção de que estamos desenvolvendo
um trabalho construído coletivamente, através do
diálogo e comprometimento com uma educação
ambiental crítica, transformadora e emancipatória.
E agora com uma incumbência de alta relevância,
representar junto ao Órgão Gestor as CIEAs. O que
muito nos estimula e também dobra nossa
responsabilidade....

“A verdadeira viagem da descoberta
consiste

não em buscar novas paisagens,
mas em ter olhos novos.”

Marcel Proust
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