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1. APRESENTAÇÃO

 Este documento contém o relatório do evento final da III Conferência Nacional Infanto-

Juvenil  pelo  Meio  Ambiente,  realizada  pelo  Ministério  da  Educação  em  parceria  com  o 

Ministério do Meio Ambiente, que ocorreu em Luziânia/GO, de 03 a 08 de abril  de 2009. 

Descreve  também os  processos  e  resultados  do  período  de  mobilização  das  escolas  e 

Estados durante o ano de 2008 e início de 2009,  com sua programação,  metodologia e 

resultados.

2.  INTRODUÇÃO E CONTEXTO

A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) foi inspirada nas 

Conferências Nacionais, que se constituíram numa proposta de participação e controle social 

implementada pelo Governo Federal, como instrumento de formulação de políticas públicas. 

A versão infanto-juvenil surgiu em 2003, juntamente com a primeira Conferência Nacional de 

Meio Ambiente, como um desejo da então ministra Marina Silva, hoje senadora da República, 

em responder a uma pergunta de sua filha se era possível realizar uma conferência para 

crianças. 

 A idéia  tomou  corpo  como  uma  grande  ação  de  educação  ambiental  capaz  de 

contribuir para a formação de jovens ambientalistas aptos a intervirem nas políticas públicas 

de Meio Ambiente e Educação, dando respostas ao cenário de grave crise ambiental global.

Nestes seis anos, a força da mobilização e a paixão com que as escolas abraçam a 

proposta  nos  surpreendem  desde  a  primeira  versão,  em  2003.  Mais  de  12  milhões  de 

crianças, adolescentes e jovens se envolveram no processo.

A Conferência  Nacional  Infanto-Juvenil  pelo  Meio  Ambiente,  realizada  por  adesão 

espontânea  das  escolas  do  segundo  segmento  do  Ensino  Fundamental,  representa  um 

marco na gestão das políticas públicas de educação ambiental no Brasil. Seu sucesso se 

reflete  nos  números:  a  primeira  edição,  em 2003,  envolveu  15.452  escolas  e  mobilizou 

5.658.877 pessoas em 3.461 municípios em todo o país; a II Conferência, em 2005/2006, 

atingiu 11.475 escolas e comunidades de ações afirmativas e 3.801.055 pessoas em 2.865 

municípios. A III CNIJMA, em 2008/2009, aconteceu em 11.631 escolas, envolvendo mais de 

3,7  milhões  de  participantes  em  2.828  municípios,  debatendo  o  tema  das  Mudanças 

3



Ambientais Globais. 

E os processos de Conferência Infanto-Juvenis têm desdobramentos: a construção de 

Coletivos Jovens de Meio Ambiente (CJs), totalizando aproximadamente 150 grupos em todo 

o  Brasil,  a  organização  da  Rede  de  Juventude  pelo  Meio  Ambiente  e  Sustentabilidade 

(REJUMA), que já articula mais de 600 pessoas, e as milhares de COM-VIDAs – Comissões de 

Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas escolas.

Longe de ser apenas um evento, a Conferência tem continuidade, pois é parte de uma 

visão sistêmica das ações de Educação Ambiental implementadas pela Coordenação Geral 

de Educação Ambiental (CGEA/ MEC) e incluídas no Programa Vamos Cuidar do Brasil com 

as Escolas, que engloba a formação continuada de professores e a criação de COM-VIDAS - 

espaços  estruturantes  que  promovem  o  intercâmbio  entre  a  escola  e  a  comunidade  e 

aprofundam a Educação Ambiental nos sistemas de ensino.

Em  2008/2009,  a  III  Conferência  Nacional  Infanto-Juvenil  pelo  Meio  Ambiente 

aconteceu em meio ao enfrentamento de dois grandes desafios: um planetário - pesquisar, 

estudar e debater nas escolas as alternativas civilizatórias e societárias para as mudanças 

ambientais globais; o outro, educacional, que acontece no bojo do Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), devendo envolver a todos, pais, alunos, professores e gestores, nesta 

iniciativa que busca a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e a permanência do 

aluno na escola, com base nos resultados do Índice da Educação Básica (Ideb), além de 

incentivar a inclusão das questões socioambientais e da sustentabilidade no Plano Político-

Pedagógico das escolas. 

Em 2008, a III Conferência chegou às salas de aula de 59 mil instituições do segundo 

segmento do Ensino Fundamental e seis mil instituições do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental  localizadas  em  comunidades  indígenas,  quilombolas  e  de  assentamentos 

rurais,  que  receberam  o  material  didático-pedagógico  para  o  fomento  às  discussões  e 

debates de questões urgentes que envolvem o pensar e agir global e localmente, assumindo 

responsabilidades e ações, comprometendo-se com a melhoria da educação, da qualidade 

de vida e do meio ambiente.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Fortalecer  a  educação ambiental  nos sistemas de ensino,  como propõe a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), propiciando atitude responsável e comprometida 
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da comunidade escolar com as questões socioambientais locais e globais, com ênfase nos 

processos de melhoria das relações de ensino-aprendizagem e em uma visão de educação 

integral.

Objetivos específicos:

• Incluir no Plano Político Pedagógico das escolas o conhecimento e o empenho na 

resolução dos problemas socioambientais;

• Melhorar o desempenho das escolas participantes com base nos resultados do 

IDEB;

• Fortalecer o papel da escola na construção de políticas públicas de educação e de 

meio ambiente;

• Contribuir  para  que  as  escolas  se  tornem  comunidades  interpretativas  de 

aprendizagem;

• Fortalecer e criar COM-VIDA - Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas 

escolas, bem como uma rede de COM-VIDAS, incorporando o agir cotidiano em prol da 

vida de maneira dialógica e construtivista;

• Apoiar a integração em rede dos diversos atores socioambientais, tendo como foco 

a comunidade escolar;

• Fortalecer a Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e os Coletivos Jovens de 

Meio Ambiente nos estados;

• Contribuir  para  as  Metas  do  Milênio  e  a  Década  da  Educação  para  o 

Desenvolvimento Sustentável, ambas iniciativas das Nações Unidas.

• Reafirmar valores e ações propostos por documentos da sociedade civil, como o 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global, a Carta da Terra, a Carta das Responsabilidades Humanas e a Agenda 21

4. TEMAS

Em consonância com a Conferência Nacional de Meio Ambiente, pensou-se em tratar 

na III CNIJMA o tema Mudanças Climáticas. Com o intuito de construir o material didático, 

um grupo de especialistas contribuiu  para a estruturação do material,  bem como para a 
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abordagem da temática Mudanças Ambientais Globais, sugerida por Carlos Nobre, cientista 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, na qual as mudanças não devem ser 

consideradas como somente climáticas, mas ambientais, sistêmicas e complexas.  

Esta  temática,  desafiadora  para  a  sociedade  e  as  escolas,  foi  debatida  em  uma 

perspectiva sistêmica e integrada, produzindo conteúdos de forma intra e transdisciplinar, 

integrando  abordagens  das  ciências,  história,  geografia  e  linguagens. O  livro-texto, 

distribuído às escolas do ensino fundamental, descreve de maneira didática e provocativa os 

problemas relacionados aos quatro elementos da natureza – terra, água fogo e ar.

Os subtemas - a atmosfera e as mudanças climáticas; a biodiversidade e a questão da 

homogeneização, das queimadas e desmatamento; a água e o problema da escassez, da 

poluição e da desertificação; energia e mobilidade, com a questão do modelo energético 

atual e dos transportes -  foram trabalhados em duas dimensões. A primeira, na perspectiva 

das  ciências  e  dos  saberes  tradicionais,  traz  as  bases  de  sustentação  da  vida  das 

sociedades humanas no planeta; e a outra mostra como se deu a intervenção tecnológica, 

intensificada após a II  Guerra Mundial,  e executada de forma desvinculada de uma ética 

voltada  para  a  sustentabilidade,  causando  impactos  profundos  sobre  as  condições  de 

qualidade de vida. 

5. PRINCÍPIOS CONCEITUAIS

Jovem escolhe Jovem – demarca-se que são os próprios jovens os mais indicados para 

tomarem decisões relativas a processos de escolha, sem a interferência de indivíduos e/ou 

organizações do chamado “mundo adulto”. Fala-se, dessa forma, em protagonismo juvenil, 

identificado por uma série de concepções variadas por trás deste termo, e entende-se que o 

princípio do “Jovem escolhe Jovem” é um bom exemplo de exercício cotidiano deste espírito 

protagônico,  que  coloca o  jovem no  centro  da  tomada de decisão,  a  qual  é  feita  pelos 

próprios jovens e não por terceiros. 

Jovem  educa  Jovem –  O  papel  dos  jovens  como  sujeitos  sociais  que  vivem,  atuam  e 

intervêm no presente, e não no futuro, é também reconhecido nesse princípio. Assume-se 

que  o  processo  educacional  pode  e  deve  ser  construído  a  partir  das  experiências  dos 

próprios  adolescentes,  respeitando  e  confiando  em  sua  capacidade  de  assumir 

responsabilidades e compromissos em ações transformadoras.
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Uma geração aprende com a outra –  Na Conferência  é  incentivada a parceria  entre  as 

diversas gerações envolvidas. Mesmo privilegiando os adolescentes como protagonistas, o 

diálogo  entre  gerações  é  fundamental.  Na  Educação  Ambiental  este  princípio  se  torna 

especialmente importante, pois trata de conceitos inovadores que os filhos levam para seus 

pais e mestres. Nesse sentido, os adultos podem aprender com as crianças e vice-versa, 

tanto no uso de novas tecnologias de informação e comunicação quanto nos conceitos de 

EA.  Enquanto  os  adolescentes  e  jovens  se  apropriam  facilmente  de  tendências 

transformadoras, depende dos adultos darem condições para que as necessárias mudanças 

ocorram a partir do aprofundamento dos conhecimentos e da abertura para a participação 

efetiva.

Responsabilidade – O reconhecimento das responsabilidades individuais e coletivas é o eixo 

desencadeador  do  processo,  considerando  que  as  responsabilidades  são  diferenciadas. 

Cada cidadão e cidadã, cada coletivo, é responsável pelo planeta dentro de seus limites e na 

proporção de seu acesso à informação e ao poder.

Formação de comunidades interpretativas de aprendizagem   (COM-VIDAS)   – Estas contribuem 

para transformações na qualidade de vida a partir de ações e intervenções nas realidades 

locais, por meio de processos cooperativos em que os objetivos são comuns, as ações são 

compartilhadas e os resultados benéficos para todos.

6. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

6.1. Gestão

Gestão Centralizada: Nacional

A formulação das diretrizes, a articulação e o acompanhamento de todas as etapas da 

Conferência em escala nacional ficou a cargo de uma instância central - a  Coordenação 

Executiva  Nacional -  composta  pela  equipe  de  coordenação  e  enraizamento  da 
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CGEA/Secad/MEC,  responsável  pela  coordenação  político-técnico-administrativa  dos 

processos  desenvolvidos.  A  coordenação  contou  com  o  apoio  do  Ministério  do  Meio 

Ambiente, do Grupo de Trabalho MEC (envolvendo diversas secretarias e suas respectivas 

coordenações), e teve a colaboração da Comissão Orientadora Nacional (CON),  composta 

por órgãos governamentais e organizações sociais de abrangência nacional, com atuação 

direta em educação, inclusão, diversidade e meio ambiente (ver relação na ficha técnica ao 

fim do documento).

A Coordenação Executiva Nacional foi responsável pelas ações seguintes:

 criação,  produção  e  distribuição  do  documento  orientador  “Passo  a  passo  para  a 

Conferência de Meio Ambiente” a todas as escolas do segundo segmento do ensino 

fundamental   e  às  escolas  de  primeiro  segmento  de  comunidades  indígenas, 

quilombolas e de assentamentos rurais das redes pública e privada;

 divulgação da Conferência por meio da produção e veiculação do VT publicitário (30 

segundos) na TV aberta e rádios de todo o país;

 Formação  de  enraizadores  para  articulação  e  orientação  das  Comissões 

Organizadoras  Estaduais,  por  meio  de  visitas  presenciais,  videoconferências, 

comunicados;

 captação de recursos;

 planejamento, organização e supervisão do evento nacional.

Gestão Descentralizada: Estados e Distrito Federal

A  organização  do  processo  foi  descentralizada  por  meio  de  27  Comissões 

Organizadoras  Estaduais  (COEs),  coletivos  de  órgãos  públicos  e  organizações  sociais 

compostos  pelas  Secretarias  Estaduais  de  Educação,  pelos  Coletivos  Jovens  de  Meio 

Ambiente,  Undime,  ONGs  e  por  múltiplos  segmentos  da  sociedade.  Ao  compartilhar  os 

mesmos  objetivos,  as  diferentes  instituições  públicas  e  os  setores  da  sociedade  civil 

trabalharam  conjuntamente  para  possibilitar  a  capilaridade  e  a  adaptação  à  realidade 

regional da proposta de mobilização nacional. 

As COEs realizaram a mobilização de escolas e comunidades, organizaram oficinas 

preparatórias de formação para estudantes, professores, jovens, gestores e demais atores 

da  sociedade  civil  envolvidos  no  processo  (oficinas  de  conferência),  apoiaram  o 

cadastramento  e  seleção  das  escolas,  realizaram  conferências  regionais/estaduais  e  os 

encontros preparatórios para o evento final. 

A articulação de instituições e setores envolvidos - governo, sociedade civil, juventude, 
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educação, meio ambiente, diversidade étnico-racial – gerou conflitos e contradições que são 

superados  com  práticas  que  consolidam  uma  teia  de  relações  que  contribuem  para  o 

enraizamento de políticas públicas de EA no Brasil. 

Foi de fundamental importância a atuação dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente 

(CJs), grupos de jovens (de 15 a 29 anos) e organizações juvenis que se mobilizam em torno 

da temática socioambiental. Em parceria com o MEC, os CJs atuam em seus estados na 

mobilização das escolas, na facilitação dos eventos estadual e nacional e na implementação 

das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida  (COM-VIDAS) nas escolas.

Um grande diferencial da III CNIJMA em relação às edições anteriores foi o repasse 

de recursos do MEC, via FNDE (resolução nº 54/2007) para os estados realizarem todo o 

processo de conferência. 

A resolução previa as seguintes ações: 

I) A pesquisa escolar, a realização de Conferência de Meio Ambiente na Escola, e a de 

COM-VIDA - Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida e a construção da Agenda 21 na 

Escola;

II)  A realização de Oficinas de Conferência e Pré-Conferências Regionais;

III)  A realização  de  Conferência  Estadual/Distrital  de  Meio  Ambiente  e  o  encontro 

preparatório da delegação estadual ou distrital para a Conferência Nacional.

No total, foram fechados 25 convênios entre os estados e o FNDE/MEC; apenas os 

estados  de  Minas  Gerais  e  São  Paulo  não  apresentaram  projetos.  Dessa  forma,  foram 

repassados quase seis milhões de reais, divididos da seguinte forma:
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UF Valor conveniado 
AC R$ 75.214,27
AL R$ 108.964,00
AM R$ 178.416,00
AP R$ 93.128,00
BA R$ 356.465,44
CE R$ 535.104,00
DF R$ 121.792,00
ES R$ 167.897,00
GO R$ 189.008,89
MA R$ 331.360,50
MS R$ 156.191,51
MT R$ 108.028,40
PA R$ 434.826,76
PB R$ 144.114,20
PE R$ 148.694,00
PI R$ 150.460,50
PR R$ 679.059,05
RJ R$ 139.819,00
RN R$ 322.747,00
RO R$ 238.881,16
RR R$ 244.927,00
RS R$ 366.599,40
SC R$ 198.015,20
SE R$ 285.809,09
TO R$ 155.400,00

TOTAL R$ 5.930.922,37

6.2. Etapas

Quadro sintético das Etapas

Atividade Período de realização

Lançamento da III CNIJMA 05 de Junho de 2007

Oficinas de Conferência Fevereiro a Agosto de 2008

Conferências nas Escolas Até 15 de novembro de 2008

Conferências Estaduais (optativas) Até 08 de março de 2009

Oficina de Preparação de Facilitadores 30 de março a 02 de abril de 2009

Conferência Nacional Infanto-Juvenil 03 a 08 de abril de 2009
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Conferência de Meio Ambiente na Escola – de agosto a novembro de 2008

Trata-se da mobilização de escolas do segundo segmento do ensino fundamental (5ª 

a 8ª séries) e escolas de 1ª a 4ª séries de comunidades de ações afirmativas. A partir do 

material  pedagógico  e  documento-base  –  “Passo  a  Passo  para  a  Conferência  de  Meio 

Ambiente na Escola”- cada escola e comunidade elege uma delegada ou um delegado e seu 

suplente (entre 11 e 14 anos), assume  uma responsabilidade, define uma ação com base 

nas temáticas abordadas no texto, e cria um cartaz que traduza o compromisso coletivo. Os 

resultados de cada conferência são cadastrados no site do MEC, via internet, pela escola e a 

carta-resposta com o cartaz é enviada pelo Correio para a Comissão Organizadora Estadual, 

confirmando a realização da Conferência. 

As ações afirmativas asseguram o direito de participação de adolescentes e jovens de 

escolas  em  comunidades  onde  não  existem  os  anos  finais  do  ensino  fundamental  – 

comunidades  indígenas,  quilombolas  e  de  assentamentos  rurais.  Nesses  casos,  os/as 

delegados/as e suplentes devem ter entre 11 e 14 anos de idade, sem restrição de série.

Na III CNIJMA, o material didático trazia um novo desafio às escolas, com a proposta 

de se realizarem projetos de pesquisa sobre os subtemas da Conferência. Assim, a formação 

de  professores  com  conteúdos  aprofundados  e  com  projetos  oportunizou  aos  alunos  e 

alunas se apropriarem dos conteúdos de maneira mais ativa e autônoma.

Além disso, o material  trouxe também o conceito de educomunicação,  oferecendo, 

assim, a possibilidade de os jovens ampliarem a criatividade e os meios de expressão como 

ferramentas poderosas de intervenção direta na sua realidade cotidiana.

FOTO-1

Realização da Conferência na Escola

Centro Municipal de Educação Encantado (Encantado - RS) 

Na  etapa  de  mobilização  da  III  Conferência  Nacional  Infanto-Juvenil  pelo  Meio 

Ambiente, foram realizadas 11.631 conferências nas escolas, sendo 98 delas em escolas de 

1ª a 4ª séries de comunidades indígenas, quilombolas e de assentamento rural. No total, 

essas  conferências  envolveram diretamente  mais  de  3,7  milhões  de  pessoas  em  2.828 

municípios. Os gráficos e tabelas abaixo apresentam o retrato da etapa nas escolas:
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UF
Escolas Municípios

AC 104 15,8 17 77,3

AL 253 29,7 62 60,8

AM 160 7,2 18 29,0

AP 52 14,9 9 56,3

BA 465 9,4 158 37,9

CE 2.241 49,4 181 98,4

DF 62 18,0 1 100

ES 351 33,3 65 83,3

GO 263 13,0 95 38,6

MA 779 14,3 138 63,6

MG 513 9,5 247 29,0

MT 147 8,6 47 33,3

MS 168 18,8 43 55,1

PA 335 9,0 62 43,4

PR 734 29,5 255 63,9

PB 195 14,1 87 39,0

PE 265 10,0 85 45,9

PI 611 30,0 138 61,9

RJ 335 9,8 75 81,5

RN 442 34,0 128 76,6

RO 340 44,6 48 92,3

RR 98 21,4 15 100

RS 967 18,8 242 48,8

SC 284 13,4 110 37,5

SP 850 10,5 321 49,8

SE 191 25,6 52 69,3

TO 426 46,7 129 92,8

Brasil 11.631 - 2.828 -

Realizaram 
conferência

% em relação às escolas 
que receberam material

Realizaram conf 
nas escolas

% em relação ao número total de 
municípios da UF

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MT MS PA PR PB PE PI RJ RN RO RR RS SC SP SE TO

15,8

29,7

7,2
14,9

9,4

49,4

18,0

33,3

13,014,3
9,5 8,6

18,8

9,0

29,5

14,1
10,0

30,0

9,8

34,0

44,6

21,418,8
13,410,5

25,6

46,7

% de escolas que realizaram conferências em relação ao nº de escolas que receberal o material

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MT MS PA PR PB PE PI RJ RN RO RR RS SC SP SE TO

77,3
60,8

29,0

56,3
37,9

98,4100,0
83,3

38,6

63,6

29,033,3
55,1

43,4
63,9

39,045,9
61,9

81,576,6
92,3100,0

48,8
37,5

49,8
69,3

92,8
%  de municípios com escolas que realizaram conferências em relação ao total de municípios da UF
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Temas debatidos – Dentre os quatro temas trabalhados pela conferência, nota-se uma 

predominância na discussão dos temas “Água” e “Terra”.

34
1045

11
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Perfil das Escolas 

Do número total de escolas participantes – 11.631:

 49,35% realizaram a I Conferência;

 54,20% participaram da II Conferência; 

 66,24% participaram de oficina de Conferência

 36,99% possuem COM-VIDA.

Em relação ao tipo de administração:

 48,39% são Estaduais;

 48,33% são Municipais;

 3,28% são Privadas; e

 0,01% são Federais;

Em relação às escolas de ações afirmativas:

Escolas de 1ª a  4ª série
Número

Indígenas
22

Assentamentos
48

Quilombola
28

TOTAL
98

Perfil dos Participantes
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Perfil dos Participantes

Estudantes de 1ª a 4ª série 15,06%

Estudantes de 5ª a 8ª série 53,94%

Estudantes Ensino Médio 10,28%

Professores 4,40%

Comunidade 3,28%
       

Em relação aos delegados eleitos:

 64,87% são meninas;

 35,15% são meninos;

 Do total, 0,89% são portadores de necessidades educacionais especiais.

Quanto a autodeclaração em relação à cor ou etnia (%):

Indígena
Amarela

Branca
Negra

1,21 1,69

47,24 49,86

Observações:

− Negra é o percentual de pardos e pretos somados
 

Conferências Regionais/ Estaduais (opcionais) – de novembro/2008 a março de 2009

As Comissões Organizadoras Estaduais (COEs) de 21 estados optaram por promover 

encontros  regionais  e/ou  Conferência  Estadual  Infanto-Juvenil  pelo  Meio  Ambiente.  Esta 

etapa reúne os delegados eleitos nas escolas do Estado em um processo presencial para 

propiciar um espaço de debate e de aprendizagem, consolidando e aprofundando os temas 

debatidos.  Os  Estados  elaboraram  uma  “Carta  de  Responsabilidades  Estadual”, 

encaminhada às autoridades locais e enviada à Conferência Nacional (ver anexo 1).

As  conferências  estaduais  têm regulamentos  próprios,  definidos  por  cada  COE,  e 

definem a delegação estadual para a etapa Nacional.
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Foto 2

Conferência Municipal de Santarém

FOTO3

Conferência Estadual de Roraima

O processo estadual  pode ser dividido em duas etapas:  oficinas de conferência  e 

encontros e/ou conferências regionais/estaduais.

A) Oficinas de Conferência

A oficina de conferência é um instrumento estratégico na preparação e formação de 

gestores e professores para realizarem as Conferências nas Escolas. É o momento de se 

conhecerem as temáticas da Conferência e de simular a realização de uma Conferência na 

Escola. É aprender fazendo, experimentando e avaliando os resultados obtidos.

Entre fevereiro e agosto de 2008, as COEs organizaram 185 oficinas em 16 estados, 

com a participação de mais de 12 mil pessoas. 

Oficinas de Ações Afirmativas: o MEC, em parceria com as Secretarias Estaduais de 

Educação da Bahia e de Goiás, promoveu duas oficinas voltadas para ações afirmativas:

 Oficina para escolas quilombolas – realizada em Lauro de Freitas / BA, de 29 a 31 

de agosto de 2008, reuniu 163 professores de 27 municípios pertencentes a 12 

territórios de identidade, representando 60 comunidades quilombolas. Participaram 

também representantes dos Fóruns Estaduais de Educação e Diversidade Étnico-

Racial dos Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Rondõnia 

e Tocantins.

 Oficina para escolas de assentamentos rurais – realizada na Cidade de Goiás / GO, 

de 28 a 30 de setembro de 2008, em que participaram 80 professores e professoras 

que atuam em escolas de assentamentos rurais na região.

B) Encontros e/ou conferências regionais/estaduais

Aconteceram,  no  total,  21  conferências  estaduais,  envolvendo  mais  de  5.600 

15



participantes. Apenas os Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do 

Sul,  Santa  Catarina  e  Sergipe  não  realizaram essa  etapa.  Entretanto,  o  Estado  do  Rio 

Grande do Sul promoveu uma mostra estadual dos trabalhos produzidos nas escolas.

Formação de Jovens Facilitadores  – de 30 de março a 02 de abril de 2009

A equipe de facilitação, responsável pela condução do evento, foi composta por 80 

integrantes  dos Coletivos  Jovens  de  Meio  Ambiente.  Seguindo  o  princípio  “jovem educa 

jovem”,  foram  definidos  os  papéis  e  vivenciadas  todas  as  atividades  previstas  para  a 

Conferência, o que possibilitou a apropriação da metodologia e sua readequação a partir da 

avaliação e sugestões da equipe de facilitação.

A semana de facilitação seguiu a programação abaixo:  

Período 30/03 - SEGUNDA 31/03 - TERÇA 01/04 -QUARTA 02/04 – QUINTA

Manhã

- Boas Vindas / Abertura

- Momento Inicial: 
apresentações; princípios 
que cada um traz; acordo de 
convivência; programação.

- Mediação de 
Grupos 
(laboratório, 
feedback, 
problematização, 
formulação de 
conceitos).

- Oficinas.  - Programação Geral da CNIJMA + 
Logística da CNIJMA;

- Habilidades Sociais: arrumando a 
bagunça;

- Relacionamento facilitador /oficineiro / 
acompanhantes / OI.

- Momento Com-Vida (conduzido pelos 
oficineiros da REJUMA).

Tarde

Momento Conceitual: (4 
temas da Conf.; perguntas & 
respostas dos facilitadores / 
complementos de 
especialistas).

- Oficinas. - Oficinas. Socialização das Oficinas / É Possível.

Intervalo – Lanche Intervalo – Lanche

Priorização de 
responsabilidades (até 8 
subgrupos de CJs facilitados 
pela equipe de enraizadores 
– repasse dos passos 
metodológicos).

- Acordos de Equipe (posturas, 
compromissos, responsabilidades);

- Encaminhamentos;

- Avaliação Final.

Noite
Avaliação Retrospectiva 
(diário de bordo).

Avaliação 
Retrospectiva 
(diário de bordo).

Avaliação 
Retrospectiva 
(diário de bordo).

Atendimento personalizado (Tira-
Dúvidas)  - Concentração para o início 
da Conferência. 

Os jovens foram preparados para a condução de grupos de trabalho e oficinas com os 

adolescentes. A metodologia e o conteúdo das oficinas foram planejados e conduzidos por 

especialistas – oficineiros – nas áreas específicas de cada uma das atividades. Além de 

instrumentalizar os jovens, foi trabalhada a relação entre o oficineiro e o facilitador, de forma 
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a proporcionar autonomia ao facilitador.

Os jovens foram instruídos a, também, manter relação direta com os acompanhantes, 

por  meio  de  diálogos,  feedback,  fluxo  de  informações,  atenção  aos  casos  especiais  e 

comportamentos-problema.

FOTO 4(escolher no DVD 1)

Conferência Nacional – de 03 a 08 de abril de 2009

FOTO 5 PLENÁRIA - 1222

A III Conferência é um espaço de celebração de um amplo processo de mobilização. 

No  evento  final  foram  respeitados  e  vivenciados  todos  os  princípios  orientadores  do 

processo,  como  o  adensamento  conceitual  das  quatro  temáticas,  a  construção  das 

responsabilidades, o respeito ao papel dos jovens como sujeitos que atuam e intervêm no 

momento presente e a formação de COM-VIDAS.

O eixo central foi a possibilidade de diálogo e construção de compromissos coletivos 

entre adolescentes de todas as regiões e realidades do país. Foi um momento ímpar de 

trocas de olhares e experiências, vivenciando toda a diversidade existente – regional, social, 

cultural,  étnico-racial.  Nesse ambiente de juventude e diversidade está a possibilidade de 

surgimento das grandes idéias inovadoras, capazes de transformar a realidade atual rumo à 

sustentabilidade planetária.

Foram  produzidos  materiais  de  educomunicação  e  elaborada  a  Carta  das 

Responsabilidades  para  o  Enfrentamento  das  Mudanças  Ambientais  Globais,  a  qual 

apresenta os compromissos e propostas dos adolescentes em um ato público que afirma a 

importância de gerar canais de participação social dos adolescentes.

O evento  aconteceu  no  Centro  de  Treinamento  Educacional  da  Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CTE/CNTI), no município de Luziânia-GO, 45 km 

de distância de Brasília. Participaram mais de 642 adolescentes delegados e delegadas, de 

26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, reunidos num ambiente de intervenção política e 

de aprendizagem coletiva, celebrando o trabalho desenvolvido no decorrer de 2008 em todo 
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o país. Foi uma oportunidade de encontro das experiências realizadas nos diversos Estados 

e um ato público que afirmou a importância  de gerar  canais  de participação social  para 

adolescentes. 

  Dois encontros paralelos aconteceram durante a III Conferência:

- Encontro dos Acompanhantes

- Encontro dos Observadores Internacionais. 

A. Quadro sintético de participantes

Delegados das escolas 581

Delegados das escolas de comunidades indígenas, 

quilombolas e de assentamento rural 61

Coletivos Jovens/ facilitadores 82

Observadores Internacionais 64

Acompanhantes 128

Equipe técnica 30

Oficineiros 35

TOTAL 981

Pesquisadores, visitantes, jornalistas 30

B. Programação

03/04/09 04/04/09 05/04/09 06/04/09 07/04/09 08/04/09

7h - 8h30 Café da manhã

9h - 10h30 Chegada Momento 
inicial

Oficinas Oficinas Socialização 
das oficinas

Saída

10h30 - 11h Lanche

11h - 12h30 Chegada Diálogo 
conceitual

Oficinas Oficinas Socialização 
das oficinas

Saída

12h30 - 14h Almoço

14h30 - 16h Chegada Grupos de 
trabalho

Oficinas Momento 
COM-VIDA

Entrega da 
Carta à 

autoridades em 
Brasília

Saída

16h - 16h30 Lanche

16h30 - 18h Chegada Grupos de 
trabalho

Oficinas Momento 
COM-VIDA

Entrega da 
Carta à 

Saída
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03/04/09 04/04/09 05/04/09 06/04/09 07/04/09 08/04/09

autoridades em 
Brasília

18h30 - 20h Abertura Jantar

20h30 – 
22h

Abertura Atividades culturais Encerramento

23h - 6h Silêncio 

Abertura 

Composição  da  mesa  pelo  Secretário  de  Educação  Continuada,  Alfabetização  e 

Diversidade  do  Ministério  da  Educação,  Sr.  André  Lázaro;  Secretária  de  Articulação 

Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Sra. Samyra Crespo; 

Senadora da República, Sra. Marina Silva; representante da UNESCO no Brasil, Sr. Vincent 

Defourny; e representante da REJUMA, Srta. Ana Carla Franco. A cerimônia foi finalizada 

com apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília com a peça musical  “Pedro e o 

Lobo”. Toda a abertura foi conduzida por mestres de cerimônia jovens, escolhidos entre os 

facilitadores da conferência.

FOTO 6 “MESA” 1481

FOTO 7- CERIMONIAL (escolher DVD 2)

Diálogo Conceitual

O objetivo do diálogo conceitual foi o de estimular o aprofundamento conceitual e a 

problematização  de  questões  socioambientais  nacionais  relacionadas  às  mudanças 

ambientais  globais.  Para  esse  momento,  estiveram presentes  a  Senadora  da  República 

Marina  Silva  e  o  professor  José  Eli  da  Veiga,  que  responderam  a  perguntas  e 

questionamentos sobre a temática, elaboradas pelos participantes.

Para alcançar tal objetivo, optou-se por um diálogo e não palestras dos convidados, 

para  que  as  participantes  e  os  participantes  fossem  provocados  a  refletir  e  aprofundar 

conhecimentos sobre os quatro temas da Conferência (Terra, Água, Fogo e Ar), partindo de 
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suas próprias questões, curiosidades e interesses. 

FOTO 8  2085

Grupos de Trabalhos Temáticos 

Momento de construção das principais idéias para as oficinas de Educomunicação e 

composição  da  Carta  das  Responsabilidades,  orientados  pelo  texto-base  (Anexo  2).  Os 

trabalhos seguiram a metodologia de divisão dos participantes em quatro grupos, um para 

cada elemento  (terra, fogo, água e ar).  Os quatro grupos de se dividiram em pequenos 

subgrupos de, no máximo, nove participantes.

Os trabalhos foram conduzidos pelos jovens facilitadores e os participantes, após se 

apresentarem, responderam às perguntas motivadoras: “O que te motiva a dialogar sobre o 

elemento  escolhido?”  “Qual  foi  a  responsabilidade  escolhida  na  conferência  de  sua 

comunidade escolar?”  “Como a responsabilidade assumida pela  escola  pode enfrentar  a 

principal  questão  socioambiental  de  sua  comunidade?”  “Em  sua  comunidade,  quais 

mudanças serão geradas se a responsabilidade for assumida?”

Conhecidas  as  diferentes  realidades,  participantes  foram  estimulados  a  perceber 

conexões  com  suas  realidades  a  partir  da  seguinte  pergunta:  “Qual  realidade  aqui 

apresentada  mais  se  parece  com  a  sua?”  Assim,  participantes  relacionam  as 

responsabilidades escritas com as do texto-base.

Em seguida, o grupo foi estimulado a diálogo livre com problematizações de conteúdo 

feitas  pelo  mediador,  partindo  da  seguinte  pergunta:  “Como  estas  responsabilidades 

contribuem para cuidarmos do Brasil?” Após o diálogo, participantes valoram uma a uma as 

responsabilidades  a  partir  da  seguinte  questão:  “Qual  o  grau  de  contribuição  desta 

responsabilidade para cuidarmos do Brasil?”

As  propostas  são  valoradas  e  o  resultado  do  trabalho  é  a  priorização  das 

responsabilidades, que serviram de subsídio para a redação da Carta das Responsabilidades 

e para as oficinas de educomunicação e TeatrAção ambiental,  que as transformaram em 

outras linguagens.

FOTO 9 GT - DSC03641

Oficinas
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          As idéias debatidas nos Grupos de Trabalho foram expressas de forma criativa em 

Oficinas  de  Educomunicação -  seguindo os  princípios  expressos no  material  enviado às 

escolas para a Conferência de Meio Ambiente nas Escolas – além de oficinas da Carta, de 

TeatrAção Ambiental e Trilha da Vida.

Para  facilitar  a  reedição  de  algumas  dessas  oficinas  em  suas  localidades,  cada 

participante recebeu um documento chamado “É Possível” (Anexo 3), que apresenta dicas 

de continuidade.

• Carta das Responsabilidades

Nesta  oficina  foi  escrita  a  “Carta  das  Responsabilidades  para  o  Enfrentamento  das 

Mudanças Ambientais Globais” (Anexo 4), documento entregue para autoridades do Governo 

Federal e representantes do Congresso Nacional em Brasília. A carta será distribuída para 

todas  as  escolas  que  realizaram  conferências  no  país,  comunicando  para  a  sociedade 

brasileira os compromissos dos jovens com o Meio Ambiente. 

FOTO 10- 2823

• Comunidade Virtual

Esta oficina impulsionou a comunidade virtual da III CNIJMA, possibilitando a interação futura 

dos  participantes,  bem  como  o  intercâmbio  de  informações  com  pessoas  que  não 

participaram do evento nacional. 

FOTO 11- 4218

• Fanzine

Os participantes  aprenderam a  utilização do fanzine  e  seu tipo de linguagem,  usando a 

escrita de forma significativa. Depois de produzidos e editados, os fanzines foram enviados 

para seus familiares e escolas.

FOTO 12- 3835

• Publicidade

A oficina  de  publicidade  instrumentalizou  os  jovens  para  a  utilização  de  uma linguagem 

capaz de  fortalecer e multiplicar idéias transformadoras que ajudem a criar novos valores 

para as relações socioambientais. A atividade despertou o potencial criativo para a expressão 

das responsabilidades por meio de símbolos, marcas e outras técnicas de comunicação. 

FOTO 13-  4027
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• Rádio 

Nessa oficina, os delegados vivenciaram todas as etapas de produção de um programa de 

rádio e elaboraram vinhetas. Depois da oficina de rádio, os participantes são capazes de 

produzir e divulgar notícias sobre o contexto socioambiental de sua realidade.

FOTO 14- 3241

• TeatrAção Ambiental

Esta  oficina  foi  um  convite  à  expressão  teatral  de  questões  socioambientais.  Os 

participantes, de maneira criativa e coletiva, decidiram os temas que queriam enfocar e como 

poderiam  representá-los.  Foi  uma  oportunidade  para  conhecer  elementos  da  produção 

cultural, jogos e técnicas teatrais para a mobilização social.

FOTO 15  3098

• Trilha da Vida

Atividade para desvendar a diversidade biológica e cultural do Brasil, através dos sentidos. 

Nela,  as pessoas vivenciaram diferentes situações,  de olhos vendados, intensificando os 

outros sentidos - tato, olfato, paladar e audição. Houve estímulo para descobertas e reflexão 

crítica visando à reaproximação dos sujeitos com os aspectos naturais, sociais e históricos 

da vida.

FOTO 16-  4041

• Vídeo

Nesta atividade os participantes puderam conhecer as etapas da produção de um vídeo, da 

proposta  inicial  à  edição,  passando pelo  roteiro  e  a  operação de câmera.  O objetivo  foi 

facilitar a mobilização de pessoas e divulgar idéias com recursos tecnológicos simples.

FOTO 17- vídeo

Momento COM-VIDAS

          Foi idealizado e conduzido pela REJUMA – Rede de Juventude pelo Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, com o apoio dos facilitadores jovens. Teve como objetivos: sensibilizar e 
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animar  delegados  e  acompanhantes  para  apoiar  a  formação  da  rede  de  COM-VIDAs  nos 

Estados;  fortalecer  as  já existentes  e  fomentar  novas  comissões;  contribuir  para  o 

enraizamento de uma Educação Ambiental crítica e transformadora. 

É importante destacar que os Coletivos Jovens de Meio Ambiente e a REJUMA vêm 

promovendo  as  COM-VIDAs  e  atuando  na  mobilização  e  implementação  da  proposta  nas 

escolas de forma militante.  Como grupos de jovens que discutem questões referentes à 

Agenda  21,  o  Tratado  de  Educação  Ambiental  para  Sociedades  Sustentáveis  e 

Responsabilidade Global, a participação na política pública de EA, tais coletivos colaboram 

com o acompanhamento e a formação de outros jovens e adolescentes que vão animar o 

processo nas escolas.

O  momento  se  iniciou  com  a  contextualização  da  REJUMA como  experiência  de 

Trabalho em Rede, com foco no acompanhamento de políticas públicas e controle social e 

dos CJs nos processos de Conferência. Após contextualização, foram relatadas experiências 

exitosas e apresentados os principais conceitos que fundamentam as COM-VIDAs. 

Os  participantes  foram  divididos  em  grupos  por  unidade  federativa  para  que 

pudessem planejar uma ação de fortalecimento e construção de COM-VIDAs, respondendo às 

seguintes perguntas: “O que minha escola precisa para ter uma COM-VIDA atuante?”, “O que 

minha Comunidade Escolar pode oferecer para fortalecer COM-VIDAs em outras Escolas?”

Em seguida, os grupos foram estimulados a fazer conexões observando as possíveis 

articulações em rede sobre as possibilidades de uma Rede de COM-VIDAs nos seus Estados 

ou  algo  semelhante  e  responderam  coletivamente  às  perguntas:  “Quais  iniciativas  e 

oportunidades existem no nosso Estado que podem promover a construção de COM-VIDAs?”; 

“Como posso contribuir com a formação dessa Rede?”. Com base nas respostas, cada grupo 

elabora uma ação para a continuidade pós-Conferência no respectivo Estado.

Plantio simbólico de árvores em Luziânia

Com  o  intuito  de  avaliar  o  impacto  ambiental  causado  pela  Conferência,  foi 

estabelecida uma parceria com a Universidade Católica de Brasília, a Rede Sementes do 

Cerrado e a Prefeitura de Luziânia. A redução da chamada “pegada ecológica” foi debatida 

pelo  professor  Genebaldo  Freire,  que fez uma reflexão sobre  a importância  de  rever  as 

posturas e valores frente ao mundo.

Como um ato simbólico,  os delegados participantes  da oficina  da carta  foram em 

grupo até a cidade de Luziânia e plantaram, em parceria com alunos de escolas da região, 

100 mudas de 20 espécies nativas do cerrado em uma via da cidade. Os jovens moradores 
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da cidade se comprometeram a cuidar das árvores.

FOTO 18- 5716

Fala do Professor Genebaldo Freire

FOTO PLANTIO 19-  - 4582 

Atividades Culturais

          Todas as noites, durante a conferência, foram realizadas apresentações culturais que 

manifestaram as expressões artísticas de diferentes regiões do país.

 03  de  abril  –  Apresentação  de  “Pedro  e  o  Lobo”   pela  Orquestra  Filarmônica  de 

Brasília.

FOTO 20- 1570

 04 de abril – Apresentação Cultural de percussão corporal do Instituo Batucar.

FOTO 21- 2548

 05 de abril – Noite dos Brasis – momento onde indígenas, quilombolas e assentados 

rurais  compartilharam  as  suas  histórias  e  experiências  de  vida  com  os  demais 

participantes.

FOTO 22-  3411

 06 de abril - Apresentação cultural de cada delegação, mostrando a cultura, saberes e 

costumes do seu Estado.

FOTO 23- 5065

 07 de abril – Festa de encerramento com o grupo brasiliense Mambembrincantes – 

Ciranda dos Quatro Elementos.

FOTO 24- 6474
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Encerramento

A Cerimônia  de  Encerramento  aconteceu  em Brasília,  no  Teatro  Nacional  Claudio 

Santoro, onde foi montada a exposição dos cartazes selecionados nos Estados e realizado o 

ato  político  de  entrega  da  “Carta  das  Responsabilidades”  aos  Ministros  da  Educação, 

Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Carlos Minc, para a senadora Marina Silva, para o 

Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/ MEC, André Lázaro,  para 

a  Secretária Articulação Institucional e Cidadania Ambiental / MMA, Samyra Crespo, e para 

a Coordenadora Geral de Educação Ambiental, Rachel Trajber.

Durante a cerimônia,  foi  lançado o selo  personalizado da III  Conferencia  Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (Anexo 5).

FOTO 25- 6178

Saudação do Ministro da Educação, Fernando Haddad

FOTO 26- 1

 Lançamento do selo comemorativo

FOTO 26- 6207

Entrega da Carta das Responsabilidades às autoridades

7. EVENTOS PARALELOS

Encontro dos Acompanhantes

As delegações de cada Estado da III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente incluíam três ou quatro adultos membros da COE, sendo um, necessariamente, 

representante da Secretaria Estadual de Educação. 

      Foi proposta uma pauta específica de trabalho para esse grupo de adultos, aberto para 

os  professores  acompanhantes  dos  adolescentes  indígenas  e  dos  adolescentes  com 

necessidades educacionais especiais.

      O trabalho desenvolvido com os acompanhantes teve os objetivos de:

 Socializar e avaliar o processo de Conferência nas Unidades Federativas; 

 Refletir  e  compartilhar as experiências para potencializar o enraizamento da 

Educação Ambiental;

 Potencializar articulações entre as COEs de todo o país;
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 Produzir  um  documento  que  revele  as  possibilidades  de  trabalhar,  nas 

Unidades Federativas, as temáticas da Conferência; e

 Elaborar estratégias para a continuidade das ações em 2009.

Agenda do Encontro
03/04/09 04/04/09 05/04/09 06/04/09 07/04/09 08/04/09

7h - 8h30 Café da manhã

9h - 10h30 Chegada Momento inicial Socialização e 
avaliação dos 

processos 
estaduais

Trilha da Vida 
/ Documento 
“É Possível”

Socialização das 
oficinas

Saída

10h30 - 11h Lanche

11h - 12h30 Chegada Diálogo 
conceitual

Socialização e 
avaliação dos 

processos 
estaduais

Trilha da Vida 
/ Documento 
“É Possível”

Socialização das 
oficinas

Saída

12h30 - 14h Almoço

14h30 - 16h Chegada Socialização e 
avaliação dos 

processos 
estaduais

Trilha da Vida / 
Documento “É 

Possível”

Momento 
Com-Vida

Caminhada das 
responsabilidades

Saída

16h - 16h30 Lanche

16h30 - 18h Chegada Socialização e 
avaliação dos 

processos 
estaduais

Trilha da Vida / 
Documento “É 

Possível”

Momento 
Com-Vida

Caminhada das 
responsabilidades

Saída

18h30 - 20h Jantar

20h30 – 22h Abertura Atividades culturais Encerramento

A troca de experiências proporcionada pela metodologia permitiu que os adultos, a 

exemplo dos delegados e delegadas, assumissem responsabilidades e compromissos com a 

Educação Ambiental em seus Estados. Essas compromissos foram escritos em um 

documento nacional intitulado de “É Possível”. ( Anexo 6). 

 FOTO 27-1

Trabalho em plenário

FOTO 27-2 

Grupo final

Encontro dos Observadores Internacionais

O Encontro  de  Observadores  Internacionais  reuniu  64  pessoas  representantes  de 

Ministérios de Educação e de sociedade civil de 40 países (ver Anexo 7) com o objetivo de 

compartilhar experiências, dialogar sobre a temática e observar o evento nacional, com o 
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intuito de levar a seus países o relato das experiências vividas para motivar a realização de 

uma conferência internacional que deve ocorrer em 2010.

Durante  o  Encontro,  os  convidados  internacionais  tiveram  uma  programação 

específica, porém integrada à III CNIJMA. Destacam-se  quatro momentos na programação:

 

• momentos de observação das atividades da CNIJMA ;

• momentos de vivências - simulação de uma conferência na escola;

• momentos de preparação para a Conferência Internacional Infanto-Juvenil –  Vamos 

Cuidar do Planeta (ver Anexo 7B, Regulamento da Confint);

• momentos reservados para compartilhar as experiências e ações desenvolvidas por 

cada uma das instituições e países presentes, no que se refere à educação ambiental. 
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FOTO 28  INTERNACIONAIS- ANDRÉ

8. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

Direcionada  a  todas  as  escolas  do  Ensino  Fundamental  e  comunidades  para 

divulgação do processo, desde 2008:

• mídia  nacional  -  veiculação nacional  de VT e  spots de rádio  (ambos de 30 

segundos) em horários de utilidade pública, através da parceria MEC/ABERT.

• veiculação na TV Escola da Série Salto para o Futuro - Mudanças Ambientais  

Globais, com programas de debates sobre a temática; 

• página eletrônica hospedada no Portal MEC:

 www.mec.gov.br/conferenciainfanto2008 ;

• comunidade  virtual  de  aprendizagem  em  parceria  com  a  Educa-Rede: 

www.educarede.org.br/conferencia ;

• Artigos e matérias em jornais impressos de veiculação nacional (Ver clipping no 

anexo 8).

9. PRODUTOS 

• “Carta das Responsabilidades para o Enfrentamento das Mudanças Ambientais 

Globais”,  transformada  em  outras  linguagens  produzidas  pelos  estudantes  nas 

oficinas; 

• Material de Educomunicação – fanzine, spots de rádio e cartazes produzidos pelas 

escolas;

• Banco  de  dados  das  escolas  participantes  disponível  na  página  eletrônica 

http://iiicij.mec.gov.br. 

10. AVALIAÇÃO

          O evento final  foi  avaliado pelos participantes através de um questionário que 

apontava três conceitos (Bom, Médio e Ruim) para que o participante opinasse em relação 
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aos itens infra-estrutura, atividades e organização.

         Ao todo foram respondidos 561 questionários, o equivalente a 73,71% do total, sendo 

469  de  delegados,  57  de  acompanhantes  e  35  de  facilitadores.  Os  resultados  serão 

apresentados em percentuais, de acordo com o perfil dos participantes.

O que achou do evento em relação à infraestrutura?
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O que você achou do evento em relação às atividades?
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Como você avalia o trabalho das equipes de organização?
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                 Para uma avaliação mais qualitativa, incluímos três tópicos no questionário (Que 

bom, Que pena e Que tal). Seguem alguns depoimentos para se ter uma pequena amostra 

das respostas dos delegados.

Que bom:

-  “Que  aprendemos muito  com os outros  e  trocamos opiniões  sobre  todos os  assuntos  

relacionados ao Meio Ambiente”. (12 anos)

- “Que arrumei vários amigos e tive várias idéias de como construir a Com-Vida em minha  

escola”. (12 anos)

- “Que a III CNIJMA me fez perceber que o Meio Ambiente faz parte de mim.” (14 anos)

- “Ter vivenciado uma experiência única em minha vida; saber que aprendi bastante sobre  

Meio Ambiente e que poderei repassar tudo isso para minha comunidade, ajudando a cuidar  

do Brasil”. (14 anos)

Que pena:

- ”Que o presidente Lula não pôde comparecer ao encerramento no Teatro Nacional, mas na  

próxima espero que ele compareça.” (14 anos)

- “Que a Conferência está se acabando e que irei voltar para casa, mas vou continuar meu  

trabalho que é defender o meio ambiente e os seus quatro elementos.” (12 anos)

- ”Que durou apenas cinco dias e que eu não vou poder participar outra vez.” (13 anos)

Que tal:

-  “Que no ano que vem possamos elaborar e escolher as atividades”. (13 anos)

- “Que os delegados virem Cjs e continuem sua jornada pelo Meio Ambiente.” (14 anos)

- “Abrir a oportunidade para mais estudante.”( 12 anos)

- “Uma conferência Infanto-juvenil indígena.” (13 anos)

             

          Um aspecto importante a destacar foi a formação dos facilitadores dos Coletivos 

Jovens de Meio Ambiente, que permitiu o aprofundamento de questões técnicas, conceituais 

e  a  atuação  responsável  dos  jovens  envolvidos,  o  que  contribuiu  para  a  qualidade  dos 

produtos finais das oficinas. 

          O local do evento com a sua estrutura de alojamento e salas, enfermaria, refeitório, 

auditórios  e  materiais  utilizados  foi  considerado  bom.  (Nos  conceitos  utilizados  para  a 

avaliação, “Bom” é o melhor conceito entre os demais) .

          As metodologias das oficinas e atividades em geral foram muito bem avaliadas pela 
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grande maioria dos participantes, bem como as atividades culturais e artísticas, que tiveram 

quase   a  unanimidade  de  conceito  positivo,  tendo  sido  a  média  de  respostas,  pelos 

delegados, superior a 80%. Ressalta-se que mais de 92% de todos os participantes que 

responderam ao questionário avaliaram as oficinas como positivas.

           O tópico alimentação apresentou avaliação pouco satisfatória. 50% avaliaram como 

“médio”, 13,8% avaliaram como “ruim” e 36% como “bom”. O cardápio seguiu um conceito de 

alimentação  saudável,  balanceada,  respeitando  os  princípios  nutricionais  e  sustentáveis. 

Contudo os participantes, principalmente os delegados, não possuíam hábitos alimentares 

saudáveis e “estranharam” o sabor dos alimentos. Em suas avaliações, reclamaram a falta 

de  refrigerantes,  chocolates  e  outras  guloseimas  que  não  existiam  no  local,  pois  foram 

estrategicamente  excluídos  durante  os  dias  do  evento,  sendo substituídos  por  alimentos 

saudáveis  e,  na  medida  do  possível,  menos  industrializados.  Mesmo  entendendo  que 

mudanças de hábito acontecem de forma processual a conferência permitiu uma experiência 

nova em termos de alimentação. 

           A equipe de coordenação foi muito elogiada pela condução de todo o processo e as 

críticas nesse tópico vêm dos facilitadores que gostariam de estar mais envolvidos em toda a 

construção metodológica. No entanto mais de 50% dos facilitadores avaliaram como “Bom” o 

trabalho da equipe de coordenação. 

            O evento, de uma forma geral, foi muito bem avaliado por todos os participantes, 

como demonstra o quadro abaixo:  

          

       

           Vários momentos de avaliação ocorreram de forma processual através da escuta, 

observação,  depoimentos  e  análise  dos  questionários  aplicados.  A  forma  de  gestão 

35

Bom Médio Ruim

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

65,11

31,63

3,26

72,3

23,9

2,6

77

17,6

2,4

Avaliação Geral

Facilitadores
Acompanhantes
Delegados

Avaliação

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m



compartilhada, a autonomia e responsabilidades dos jovens, as cartas de responsabilidades 

construídas  pelas  conferências  estaduais  e  a  postura  dos  delegados  e  delegadas 

demonstraram a importância de um evento que possibilita vivências de democracia direta, de 

construção e escolhas coletivas para uma ação transformadora. Um dos principais dados 

reveladores da dimensão do processo  diz respeito ao número significativo de pessoas e 

instituições  envolvidas:  11.631  escolas  aderiram  à  III  CNIJMA,  e  envolveram  3.723.442 

pessoas em 2.828 municípios brasileiros.

        A Conferência  é  reconhecida  pelas  Secretarias  Estaduais  de  Educação e  pelas 

Comissões Organizadoras Estaduais como uma grande propulsora de ações e projetos de 

Educação  Ambiental  nas  escolas,  de  acordo  com  observações  feitas  nos  documentos 

técnicos sobre o processo de conferência nas escolas. Ainda, a análise dos documentos 

elaborados pelos acompanhantes e dos questionários aplicados permite afirmar que a III 

CNIJMA  ofereceu ao público participante um espaço educador com objetivos e propósitos 

bem definidos. 

          As responsabilidades e ações assumidas pelas escolas, a formação de professores e a 

construção de COM-VIDAS são ações estruturantes da EA que as Secretarias assumem como 

importantes nos desdobramentos da III Conferência.

        O encontro de acompanhantes fez ainda um sumário de pontos fortes e fracos do 

processo. Os pontos foram aglutinados por similaridade. Destacaremos os que se repetem e 

os mais recorrentes.

Pontos Fortes:

 Envolvimento dos estudantes e qualidade da delegação (AL,BA,RJ,SP,TO,CE);

 Fortalecimento e atuação do CJ ( AL,GO,MA,MG,MT,PB,RN,RJ,RS,SE);

 Processo de formação e ciclos de debate (CE,GO,RN,PE,SC, RS);

 Boa  atuação,  integração  da  COE  e  fortalecimento  da  EA  nas  Secretarias  de 

Educação ( CE,GO,RN,RS,SC, RJ);

 Qualidade do material pedagógico (ES, MA);

 Realização das etapas de conferêcia (escola, regional e/ou estadual)

 (ES,GO,PE,PI,PR,RN,TO,BA);

 Encontro preparatório (ES, MG,MT,SC);

 Repasse de recursos-resolução/FNDE (ES,MA,PB,PI,PR,TO);

 Envolvimento dos professores (GO, CE,BA);

 Apoio e suporte do MEC (BA,MS,MT,PI,RJ,SE);

 Aumento de participação das escolas (RN,RS).
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Pontos fracos:

 Mudanças das datas (AL,BA,MA,MG,PE,PR,RN,RS,SC,SE);

 Dificuldades burocráticas, pouco tempo para reelaborar os PTAs e para a utilização 

dos recursos (AL,GO,PB,PE,PR,RN,SC,SE);

 Atraso  na  distribuição  e  desvio  do  material  pedagógico  enviado  às  escolas 

( BA,CE,GO,MA,MG,MS,PB,PE,PI,PR,RN,TO,SE,RS,SC);

 Interferência  do  processo  eleitoral  de  2008  e  troca  de  gestores  municipais 

(CE,MA,TO,PI);

 Pouco envolvimento dos parceiros da COE (ES,MT,PB,PI,RN);

 Pouca participação e interesse das escolas privadas (CE,ES,MA,SE);

 Diminuição do número de escolas (GO,MT);

 Pouca participação das escolas de comunidades tradicionais (MA,ES,SC);

 Desarticulação da CIEA (MS,RN);

 Ausência de parceiros como a UNDIME e o IBAMA (MMA) (RN,RJ).

        

          Depoimentos colhidos no encontro de acompanhantes revelaram que a temática da 

conferência teve uma importância fundamental no adensamento conceitual de professores e 

alunos e que os temas debatidos devem se transformar em conteúdos para a formação 

continuada.  O  repasse  de  recursos  por  parte  do  MEC/FNDE  foi  impulsionador  do 

fortalecimento da Educação Ambiental no âmbito, não apenas das Secretarias, mas também 

dos estabelecimentos de ensino envolvidos no processo da III CNIJMA.

            Como não poderia deixar de ser registrado, algumas situações contribuíram para que 

a capilaridade do processo não atingisse números mais expressivos. Contudo, os princípios 

da Conferência foram garantidos e todos os objetivos propostos  foram alcançados. 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de a Educação Ambiental não ser uma disciplina, pois tem caráter transversal 

e transdiciplinar (Lei 9795/99), o censo INEP de 2004 traz a universalização da Educação 

Ambiental nos sistemas de ensino. No entanto, ainda há distanciamento das escolas e das 

redes de ensino em relação à realidade socioambiental onde estão inseridas, tendo em vista 

seu  papel  como  espaço  de  reflexão,  produção  de  conhecimento  e  intervenção 

transformadora. 
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Assim,  é  necessário  dar  continuidade  ao  trabalho  de  enraizamento  da  educação 

ambiental  de  qualidade  nas  escolas,  fortalecendo  a  formação  inicial  e  continuada  de 

professores  e  professoras,  além  de  ações  estruturantes,  como a  criação  da  COM-VIDA 

(Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Qualidade  de  Vida  nas  Escolas),  aprofundando  novas 

tecnologias sociais e educacionais, como a Conferência Infanto-Juvenil. 

A riqueza da aprendizagem acontece prioritariamente nas escolas e no diálogo com as 

comunidades envolvidas no processo. A conferência pode ser considerada quase que um 

pretexto pedagógico para que temáticas como Mudanças Ambientais Globais possam ser 

abordadas de maneira crítica, percebendo-se a ação humana nos rumos das condições de 

vida no planeta e no modelo de desenvolvimento, de produção e de consumo. Iniciativas 

como a III  CNIJMA  propiciam o desenvolvimento de uma cidadania baseada em valores 

voltados para a sustentabilidade social, ambiental, econômica, cultural e política.
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