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RESUMO 
 
As tentativas de melhoria da qualidade ambiental têm se tornado cada vez mais presentes nas 

cidades litorâneas, onde concentram-se mais de 50 % da população mundial. A gestão destes 

ambientes está intimamente relacionada, entre outros fatores, ao modo como as pessoas se 

relacionam com o lugar onde vivem. Neste sentido, ações de Educação Ambiental (EA) 

tornam-se cada vez mais necessárias em qualquer processo de Gestão Ambiental.  Avaliar 

estas ações é tão importante quanto sua própria execução, e mesmo assim são escassos os 

trabalhos de avaliação na área. Neste contexto insere-se o Projeto Meros do Brasil, uma 

proposta de Conservação da Biodiversidade Costeira e Marinha a partir de uma espécie-

símbolo, o Mero (Epinephelus itajara), Dentro de suas linhas de ação, o Projeto busca a 

mobilização da comunidade por meio de um Programa de EA, para promover a intervenção 

comunitária no processo de gestão ambiental local. São realizadas atividades a partir de 

oficinas, cursos e diagnósticos participativos, com escolas e comunidades. Buscou-se com 

este trabalho analisar os instrumentos de Educação Ambiental utilizados no Projeto Meros do 

Brasil, enquanto método para promover a intervenção comunitária no processo de Gestão 

Ambiental Local. Para tal foram entendidos e analisados todos os processos de estruturação e 

implementação do Projeto, utilizando a estratégia da avaliação, identificados os instrumentos 

de EA e sugeridos indicadores de eficiência, e ainda por fim buscou-se gerar subsídios para o 

desenvolvimento de técnicas para inserção da EA na Gestão. Os resultados alcançados 

demonstram o potencial das ações de EA como estratégia para alcançar a participação efetiva 

da comunidade em trabalhos de Gestão, onde foi possível observar estratégias bem sucedidas, 

como o envolvimento da comunidade a partir da escola,  o uso de metodologias participativas 

e de instrumentos diferenciados, bem como aquelas que tiveram pouco alcance, como as 

tentativas de abordagem direta à comunidade. Desta forma pode-se sugerir ajustes na 

metodologia do Projeto, bem como subsídios para outros trabalhos na área. 

 

Palavras-chave: Avaliação, Educação para Gestão Ambiental, Gestão Ambiental Local, 

Projeto Meros do Brasil. 



 

ABSTRACT 
 

Attempts to improve environmental quality have become increasingly present in the 

coastal cities, where more than 50% of world’s population lives. The management of 

these environments is closely related, among other factors, to the way in which 

people relate to the place where they live. Accordingly, Environmental Education 

(EE) actions are increasingly necessary in any process of Environmental 

Management. Evaluating these actions is just as important as their actual 

implementation, yet little work is done in the evaluation of this area. One initiative in 

this context is the Meros do Brasil Project, a proposal for the Conservation of Coastal 

and Marine Biodiversity based on a symbol species, the Mero (Epinephelus itajara). 

One of the activities of this Project is to mobilize the community through an EE 

Program, to promote community intervention in the process of local environmental 

management. Activities are carried out involving workshops, courses and 

participatory diagnoses, working with schools and communities. In this work, we 

examine the Environmental Education tools used in the 'Meros do Brasil' project, as a 

means of promoting community intervention in the Local Environmental 

Management.  All the processes of structuring and implementation of the Project 

were understood and analyzed, identifying the the EE tools and suggesting efficiency 

indicators, while seeking to generate subsidies for the development of EE for 

management. The results demonstrate the potential of EE actions as a strategy for 

achieving the effective participation of community in management works, in which it 

was possible to observe successful strategies, such as community involvement 

working together with schools, as well as those strategies which had little scope, 

enabling adjustments to the methodology of the Project, as well as suggestions for 

further work. 

 

Keywords: Evaluation, Education for Environmental Management, Local 

Environmental Management, “Meros do Brasil” Project. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Ações que buscam a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental na 

zonas costeiras são cada vez mais comuns em regiões urbanas. A gestão destes ambientes está 

intimamente relacionada, entre outros fatores, ao modo como as pessoas se relacionam com o 

lugar onde vivem. Neste sentido, ações de Educação Ambiental (EA) tornam-se cada vez 

mais necessárias em qualquer processo de Gestão Ambiental.  Avaliar estas ações é tão 

importante quanto sua própria execução, no sentido de fornecer respostas, visualizar 

resultados, melhorar o processo e ainda contribuir com metodologias diversificadas na área. 

Neste contexto insere-se o Projeto Meros do Brasil, uma proposta de Conservação da 

Biodiversidade Costeira e Marinha a partir de uma espécie-símbolo, o Mero (Epinephelus 

itajara),  um peixe marinho de grandes proporções (>400 kg) e criticamente ameaçado, 

protegido em muitos países, incluindo o Brasil (Gerhardinger et al., 2006). Dentro de suas 

linhas de ação, o Projeto busca a mobilização da comunidade por meio de um Programa de 

EA, para promover a intervenção comunitária no processo de gestão ambiental local. 

Os trabalhos de EA têm suas principais ações em São Francisco do Sul, SC, local que 

conta com aproximadamente 33 comunidades, e mais de 1100 pescadores (IBAMA, 1998). 

Assim como a maioria das tentativas de conservação da vida marinha, o Projeto Meros do 

Brasil está totalmente inserido num contexto sócio-ambiental, onde fazem parte do cenário 

comunidades estabelecidas numa região litorânea ligada à pesca e ao turismo.  

Tal cenário traz a tona a necessidade de um processo de avaliação, com o intuito de 

verificar os resultados alcançados, permitindo ajustes metodológicos que possam promover a 

participação ainda maior da comunidade local. Sendo assim, avaliar as ações de conservação 

torna-se fundamental para garantir um processo contínuo de gestão, permitindo sua melhoria, 

a partir da adaptação de metodologias e multiplicação de ações bem sucedidas. 

Este trabalho buscou analisar os instrumentos de Educação Ambiental utilizados no 

Projeto Meros do Brasil, enquanto método para promover a intervenção comunitária no 

processo de Gestão Ambiental Local. Para tal foram entendidos e analisados todos os 

processos de estruturação e implementação do Projeto, utilizando a estratégia de avaliação 
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com base na metodologoa de Olsen et al. (1999), e buscando por fim gerar subsídios para o 

desenvolvimento de técnicas para inserção da EA na Gestão Local. 

A metodologia utilizada para a avaliação parte da identificação dos passos essenciais à 

implementação de um programa de Gestão Costeira Integrada: identificação de assuntos-

chaves, planejamento, adoção e implementação (Olsen et al., 1999). por meio de perguntas-

chave pode-se identificar as ações realizadas, construindo-se uma linha do tempo, a qual 

permitiu identificar os intrumentos de EA utilizados no Projeto, bem como sugerir a utilização 

de indicadores de eficiência destes instrumentos. 

O Projeto Meros do Brasil surgiu a partir da inciativa de pesquisadores e pescadores 

para proteger a espécie e obter dados da sua biologia e ecologia. Os trabalhos são 

desenvolvidos desde 2001, com ações de pesquisa, monitoramento, etnoecologia1 e educação 

ambiental. Com suas primeiras ações em São Francisco do Sul, SC, desde 2007 é 

desenvolvido também em 4 pontos focais no Brasil2.  

O trabalho de etnoecologia é realizado por meio da utilização de questionários e 

mapas mentais com pescadores, integrando as informações com a abordagem prática, para 

tornar o conhecimento ecológico local acessível a pesquisadores e tomadores de decisão 

(Gerhardinger et al., 2006). A pesquisa e o monitoramento ocorrem a partir de ações de 

pesquisadores em regiões onde há incidência de meros na área de atuação do Projeto, por 

meio de coleta de dados biológicos, estatística pesqueira, participação em tomadas de decisão 

que envolvem questões relacionadas a conservação e pesquisa científica.  

No ano de 2006 teve início o Programa de Educação Ambiental (EA), em São 

Francisco do Sul, um importante passo na efetivação do Projeto Meros do Brasil como um 

Programa voltado à conservação da biodiversidade e ao desenvolvimento das comunidades 

locais. 

O Programa de EA é desenvolvido com escolas e comunidades, a partir de atividades 

                                                 
1  Etnoecologia é o estudo das interações entre a humanidade e o restante da ecosfera, através da busca da 
compreensão dos sentimentos, comportamentos, conhecimentos e crenças a respeito da natureza, características 
de uma espécie biológica (Homo sapiens) altamente polimórfica, fenotipicamente plástica e ontogeneticamente 
dinâmica, cujas novas propriedades emergentes geram-lhe múltiplas descontinuidades com o resto da própria 
natureza. Sua ênfase, pois, deve ser na diversidade biocultural e o seu objetivo principal, a integração entre o 
conhecimento ecológico tradicional e o conhecimento ecológico científico. (Marques, 1995) 
2  O Projeto Meros do Brasil constitui-se hoje numa Rede de trabalho, cujas ações em quatro estados são patrocinadas pelo 
Programa Petrobras Ambiental. Em SC o Programa de Educação Ambiental conta com o patrocínio da Petrobras Transporte S.A. – 
Transpetro. 
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diretas, tendo como objetivo principal a sensibilização e mobilização da comunidade acerca 

das questões ambientais do seu entorno, especialmente àquelas relacionadas à conservação 

dos ecossistemas costeiros. Para a realização da pesquisa foram consideradas todas as ações 

de EA desenvolvidas no âmbito do Projeto. 

Sabe-se que as tentativas de melhoria da qualidade ambiental, como é o caso do 

Projeto Meros do Brasil, têm se tornado cada vez mais presentes no meio urbano, 

especialmente nas cidades litorâneas, onde concentram-se mais de 50 % da população 

mundial (Olsen et al., 1999). No entanto são escassos os trabalhos que referenciam avaliações 

críticas e possíveis contribuições metodológicas para projetos de conservação na região 

costeira. Por ser um ambiente de transição ecológica, que desempenha uma importante função 

de ligação e trocas genéticas entre os ecossistemas terrestres e marinhos, as regiões costeiras 

são classificadas como ambientes complexos, diversificados e de extrema importância para a 

sustentação da vida no mar (Polette & Vieira, 2005). 

Na atualidade, segundo critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de 

Gerenciamento Costeiro, a zona costeira brasileira evoluiu a 398 municípios ao longo dos 17 

estados costeiros. A gestão desta área consiste em um desafio em não apenas entender as 

diferenças das realidades regionais e locais, mas também no entendimento de como 

desenvolver estratégias de acordo com diferentes níveis de distribuição populacional, etária, 

entre outros parâmetros que no seu conjunto auxilie também na elaboração dos planos 

diretores (Polette & Vieira op cit). 

A Gestão da Zona Costeira teve suas raízes emergindo na década de 1970 como um 

ramo da área da Gestão Ambiental (Smith, 2000); já a Gestão Integrada refere-se a 

modalidade de gestão dos recursos naturais e da paisagem baseada na pesquisa de sistemas 

sócio ecológicos, como é o caso da Gestão Costeira Integrada (GCI). Numa gestão integrada 

um componente do sistema (a exemplo de um recurso ambiental) não pode ser gerido 

independente dos demais componentes. Além disso, este está referenciado ao enfoque do 

ecodesenvolvimento e leva em conta a existência de uma hierarquia de níveis de organização 

social e política – do local ao internacional (Vieira et al., 2005).  

Dentro desde contexto, acredita-se que as questões ambientais e, em particular, as 

relacionadas à conservação da natureza, estão entre as mais críticas para a humanidade nesse 

início de milênio, porque afetam as condições de sobrevivência da vida sobre a terra e as 
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relações entre grupos sociais e sociedade (Diegues, 2000).  Estas relações e a atual realidade 

socioambiental, com seus modos de vida, crises e paradigmas, é não mais que um reflexo dos 

acontecimentos que marcaram a história da humanidade. A crise ambiental tem raízes antigas 

e profundas e já estava esboçada nos fundamentos da relação natureza-cultura há muitos 

séculos, quando os seres humanos já se viam e agiam como superiores. (Soffiati, 1987). 

Sabe-se que falar em conservação vai além de uma abordagem do ambiente natural; é 

preciso contemplar questões sociais, políticas, econômicas e culturais. O ideal em qualquer 

pretensão de trabalho num local do qual faça parte uma comunidade, como é o caso da 

maioria dos processos de Gestão Costeira, é alcançar um nível de integração entre os diversos 

saberes presentes, sem desvirtuar as culturas nem comprometer a economia das pessoas 

envolvidas. Olsen et al. (1999) afirmam que a gestão costeira é um processo social e 

econômico de longo prazo, no qual o compromisso do público constitui-se num fator-chave 

para integrar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento econômico das 

sociedades. Este compromisso pode ser alcançado por meio da Educação Ambiental. 

Quando se pensa em educação no processo de gestão ambiental, deseja-se o controle 

social na elaboração e execução de políticas públicas, por meio da participação permanente 

dos cidadãos, principalmente de forma coletiva, na gestão do uso dos recursos ambientais e 

nas decisões que afetam a qualidade do meio ambiente. (Loureiro et al., 2003). 

Em geral os programas de EA dentro de Projetos de Conservação Ambiental não 

possuem um processo de avaliação bem definido, o que dificulta a visualização dos 

resultados, os ajustes metodológicos e mesmo a contribuição de novas técnicas para outros 

processos na área. Sendo assim, acredita-se que um trabalho que busca avaliar as ações de EA 

do Projeto Meros do Brasil, possa ser um diferencial para o Projeto, por proporcionar uma 

avaliação em sua fase ainda recente de execução. 

Sabe-se da dificuldade de avaliar resultados em relação a conservação da espécie, pois, 

de acordo com Rörig (2009)3, iniciativas de conservação de espécies como o Mero começam 

a ter efeitos mensuráveis muitos anos após o início do projeto, pois seria necessária uma 

relação quantitativa entre as ações de EA do Projeto e seus reais efeitos na conservação da 

espécie. Neste sentido, buscou-se avaliar as ações de EA realizadas no Projeto Meros do 

                                                 
3 Rörig, L. 2009. Comunicação Pessoal. 
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Brasil, a partir da identificação de indicadores iniciais para avaliação de Projetos de 

Conservação que tenham a EA como base de trabalho. 

O trabalho foi realizado por meio de pesquisa qualitativa, envolvendo entrevistas, 

pesquisa bibliográfica e auto-avaliação, permitindo o entendimento do processo de educação 

ambiental realizado, e suas implicações na gestão ambiental local. 

Os resultados da análise mostram a importância do envolvimento da comunidade nos 

processos de gestão ambiental, e a potencialidade da utilização de instrumentos de EA para 

proporcionar a intervenção do público na gestão do lugar onde vive, podendo contribuir de 

forma significativa com as ações de conservação, avaliando metodologias para subsidiar o 

processo de gestão ambiental local, e ainda multiplicando ações exitosas na área.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral: 
 

Avaliar o Projeto Meros do Brasil sob o enfoque da Gestão Costeira Integrada, no seu 

período de execução entre os anos de 2001 e 2008, enfatizando as ações de Educação 

Ambiental, enquanto método para promover a intervenção comunitária no processo de Gestão 

Ambiental Local no Município de São Francisco do Sul, SC. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 
 

 
��Entender o processo de estruturação e implementação do Projeto Meros do Brasil, sob 

o enfoque da Gestão Costeira Integrada; 

��Identificar e analisar os instrumentos de Educação Ambiental utilizados no Projeto 

Meros do Brasil sob o enfoque da Gestão Costeira Integrada; 

��Gerar subsídios para o desenvolvimento de técnicas para inserção da Educação 

Ambiental como método de intervenção comunitária na Gestão Local;  

��Propor estratégias de ação para o Projeto Meros do Brasil; 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1 O Projeto Meros do Brasil4 
 

O Projeto Meros do Brasil surgiu em 2001, por iniciativa de um grupo de estudantes e 

mergulhadores em conhecer e preservar o peixe Mero (Epinephelus itajara) em São Francisco 

do Sul (SC); o Projeto constitui-se atualmente numa Rede de Trabalho que busca a 

conservação dos Ecossistemas Costeiros e Marinhos a partir desta espécie-símbolo. Suas 

ações são realizadas em quatro estados brasileiros (Santa Catarina, São Paulo, Bahia e 

Pernambuco), na forma de um Programa com ações de pesquisa, monitoramento, 

etnoecologia e Educação Ambiental. 

Podendo atingir cerca de 400 Kg e até 3m de comprimento, o Mero forma cardumes 

para a reprodução, o que o tornou ao longo dos anos alvo fácil de captura, sendo hoje uma 

espécie ameaçada  (��������). Unindo-se a estas características, por tratar-se de um predador 

de todo de Cadeia Trófica e por demorar cerca de 8 anos para iniciar a fase adulta, o Mero 

necessita de um ambiente equilibrado e protegido para garantir sua sobrevivência, e por isso 

sua presença ou ausência pode ser um indicador de qualidade ambiental. (Gerhardinger et al., 

2006). 

 

Figura 1: O Mero, peixe-símbolo do Projeto Meros do Brasil. Foto: Áthila B. 
Andrade- Projeto Meros do Brasil. 

 

A proposta central do Projeto Meros do Brasil é a conservação dos ecossistemas 

                                                 
4 Texto principal extraído do Relatório Anual de Atividades do Programa de Educação Ambiental do Projeto 

Meros do Brasil. 2007.  VIDAMAR/TRANSPETRO. 
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costeiros e marinhos, a partir do enfoque da pesca do Mero, como ponto de partida para 

trabalhar as questões relacionadas à gestão do ambiente em questão. São alvo do trabalho 

especialmente as comunidades ligadas à pesca, à maricultura e ao turismo, no intuito de 

integrar a realização desta atividades com a conservação dos ecossistemas a partir de 

metodologias participativas. 

Os primeiros trabalhos do Projeto permitiram um contato inicial com as comunidades, 

com os pescadores, e o início da coleta de dados e do monitoramento da espécie no litoral de 

Santa Catarina (������� 	-a). Somente no ano de 2006, com a execução de um Programa 

Piloto de Educação Ambiental em São Francisco do Sul, o Projeto inciou um trabalho 

contínuo com a comunidade local, a partir de atividades nas escolas, envolvendo alunos, 

professores e pais (Figura 02-b). O grande objetivo destas ações de EA é o envolvimento da 

comunidade local nas questões ambientais, desde a esfera escolar, passando pelo ambiente 

familiar, e envolvendo aspectos sociais, econômicos e culturais na busca pelo 

desenvolvimento igualmente justo de todos estes setores. 

 

  
Figura 2: (a)Trabalhos de pesquisa e monitoramento do Mero no litoral norte de Santa Catrina. (b) Atividades 

do Programa de EA do Projeto Meros do Brasil. Foto: Acervo Projeto Meros do Brasil. 

 

As ações de Educação Ambiental do Projeto Meros do Brasil acontecem baseadas em 

3 momentos principais: As Visitas a Base do Projeto; a Atuação nas Escolas, e a Atuação nas 

Comunidades. 

O Projeto mantém uma sede na praia da Enseada, em São Francisco do Sul, na forma 

de um Centro Educativo, recepcionando grupos de visitantes de diversas idades, durante o ano 

todo. As visitas têm o objetivo de proporcionar ao público o contato com os ambientes 

habitados pelo Mero, bem como a importância da conservação destes ambientes para todas as 

a b 
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formas de vida, além de divulgar as ações e sensibilizar os visitantes acerca do cuidado com o 

local onde vivem.  

Durante os meses de verão a equipe monta uma Sede Móvel na Praia, com o objetivo 

de atender turistas e visitantes, realizando oficinas, pequenas palestras em barcos de passeio, 

jogos e distribuição de materiais educativos.  

O Projeto Meros do Brasil atua continuamente em três escolas de São Francisco do 

Sul, Escola Estadual Profª Nicola Baptista, Escola Municipal do Estaleiro e Casa Familiar do 

Mar, esta última voltada ao atendimento de filhos de pescadores. Nas escolas são realizados 

cursos de Formação Continuada para pais, professores e funcionários, e atividades na forma 

de Oficinas com os alunos. O envolvimento das escolas vai ainda além, sendo que os 

professores estão começando a incorporar nas suas aulas os temas abordados nas atividades, 

inserindo a educação ambiental no currículo escolar, e os pais monitoram as atividades com 

os alunos voluntariamente, e ainda multiplicam no seu bairro os conteúdos trabalhados. 

O terceiro foco de atuação do Programa de Educação Ambiental são as comunidades, 

especialmente ao entorno das escolas e as ligadas à pesca. Por tratar-se de um tema divergente 

(a conservação dos ecossistemas costeiros e a pesca) em um local que perpassa por inúmeros 

conflitos de uso, como a Criação de Parques e Reservas, a Instalação e Ampliação de Portos, 

e a expansão turística, imobiliária e industrial, a abordagem à comunidade aconteceu de forma 

diferenciada, a partir da escola. 

Por ter em suas linhas de ação um Programa de EA voltado à mobilização da 

comunidade para intervir na gestão da do lugar onde vive, faz-se necessário que o Projeto 

Meros do Brasil realize monitoramento e avaliação constantes de suas atividades, o que 

ocorre na forma de relatórios de atividades e de verificação de resultados, elaborados pela 

equipe a cada quatro meses. O Projeto é realizado numa área caracteristicamente urbana, onde 

os conflitos de uso estão constantemente influenciando as tomadas de decisão, sendo 

fundamental a participação ativa da comunidade nestas decisões. 
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3.2 A Gestão Costeira e a Importância da Avaliação 
 

Na América Latina aproximadamente 75% da população vive atualmente em cidades, 

sendo que 60 das 77 maiores cidades são costeiras5. Muitas destas cidades estão crescendo em 

taxas maiores do que as médias nacionais.  Em termos gerais aproximadamente 60% da 

população de 475 milhões de pessoas vivem em estados ou províncias costeiras.  A 

concentração de pessoas na região costeira é acompanhada por uma similar desproporção de 

infra estrutura regional e atividade econômica, algumas das quais são dependentes do litoral, e 

exigem um local sobre, ou perto ou à beira mar. (Lemay, 1998) 

A zona costeira brasileira abriga cinco de um total de nove regiões metropolitanas, 

concentrando cerca de 35 milhões de habitantes. A densidade demográfica no litoral, 88 

habitantes por Km2, é cinco vezes superior à média nacional. Além disso, as atividades 

econômicas - industriais, portuárias, turísticas, energéticas, agropecuárias, extrativistas e 

urbanas - são responsáveis por 70% do PIB nacional (Ribeiro & Coura, 2003). 

Desempenhando uma importante função de ligação e trocas genéticas entre os 

ecossistemas terrestres e marinhos, as zonas costeiras são regiões de transição ecológica, 

classificadas como ambientes complexos, diversificados e de extrema importância para a 

sustentação da vida no mar (Polette & Vieira, 2006). 

Estas regiões ocupam uma posição estratégica no intercâmbio comercial, concentrando 

as atividades portuárias, favorecendo o assentamento de cidades e 

indústrias, e oferecendo inúmeros atrativos de lazer para grandes massas urbanas; em 

decorrência, abrigam 13 das maiores cidades do mundo (Rebouças et al, 2006).  

Na atualidade, segundo critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de 

Gerenciamento Costeiro, a zona costeira brasileira evoluiu a 398 municípios ao longo dos 17 

estados costeiros, sendo atualmente palco de grandes interesses que foram responsáveis por 

transformações profundas no uso e ocupação do solo e do mar, por meio de um amplo 

desenvolvimento econômico. Por outro lado também foram responsáveis por um intenso 

processo que levou à privatização dos lucros para alguns poucos e a socialização de prejuízos 

                                                 
5 A zona costeira pode ser classificada como um amplo espaço de interações do mar, terra, águas 
epicontinentais e atmosfera. A transição destas fases incide profundamente nas condições de dinâmica ambiental, 
os quais se agrega a influência do homem como agente transformador de primeira magnitude (Yanes-
Arancibia,1986 apud Polette &Vieira, 2006).  
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para muitos, corroborando desta forma para aumentar as diferenças sociais e econômicas 

(Polette & Vieira 2006).  

A gestão desta área consiste em um desafio em não apenas entender as diferenças das 

realidades regionais e locais, mas também no entendimento de como desenvolver estratégias 

de acordo com diferentes níveis de distribuição populacional, etária, entre outros parâmetros 

que no seu conjunto auxilie também na elaboração dos planos diretores (Polette & Vieira, op 

cit.). 

Surgida na década de 1970 (Smith, 2000), a gestão da zona costeira configura-se numa 

resposta geograficamente específica com foco sobre questões típicas das áreas costeiras - por 

exemplo, estoques da pesca, diminuição da qualidade da água no litoral e conflitos de usos no 

litoral. Combina processos participativos e técnicas tais como o zoneamento, as limitações de 

acesso, a gerência do habitat, com o monitoramento e a aplicação, para conseguir um 

equilíbrio entre os usos, baseados em um jogo de objetivos para melhorar as condições de 

vida, protegendo o ambiente e os ecossistemas costeiros. (Lemay, 1998). 

No Brasil a Lei 7.661/88 instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, onde 

são definidos seus princípios, objetivos e instrumentos, os quais se propõem a atender as 

demandas de ações voltadas para o “Ordenamento da Ocupação e Uso do Solo”. A lei de 

gerenciamento costeiro somente foi regulamentada em 2004 por meio do decreto federal nº 

5300, sendo definidos os instrumentos legais de ordenamento constituídos pelo Plano de Ação 

Federal da Zona Costeira (PAF), Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC), Sistema 

de Informações do Gerenciamento Costeiro (SIGERCO), Sistema de Monitoramento 

Ambiental da Zona Costeira (SMA), Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira 

(RQA-ZC), Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) e o macrodiagnóstico da 

zona costeira (Brasil, 2004). 

Dentro deste cenário surge a gestão integrada, uma modalidade de gestão dos recursos 

naturais e da paisagem baseada na pesquisa de sistemas sócio ecológicos, como é o caso da 

Gestão Costeira Integrada (GCI). Numa gestão integrada um componente do sistema (a 

exemplo de um recurso ambiental) não pode ser gerido independente dos demais 

componentes. Além disso, este está referenciado ao enfoque do ecodesenvolvimento e leva 

em conta a existência de uma hierarquia de níveis de organização social e política – do local 

ao internacional, a ainda a integração deve ter caráter setorial, institucional, e espacial (Polette 

& Vieira, 2006). 
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Segundo Olsen & Christie (2000), desde a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) em 1992, houve um impulso do interesse na GCI, 

como uma resposta promissora às transformações do crescimento nas regiões costeiras 

mundiais.  

Há um crescente número de iniciativas de GCI, porém estas inciativas geralmente não 

são documentadas e a eficiência e efetividade das mesmas para a GCI está sendo 

comprometida. Há muito pouca informação que demonstre o sucesso de ações de GCI e como 

o processo de GCI obteve resultados. (Olsen et al., 1997). 

Ao mesmo tempo, são escassos os trabalhos que referenciam avaliações ou 

contribuições metodológicas de Educação Ambiental no contexto da GCI. Viera et al. (2005) 

cita diversos estudos realizados com perfil mais teórico, fazendo uso de técnicas de 

modelização, ou da dinâmica de negociação de conflitos, ou mesmo de instrumentos e de co-

gestão, mas sem enfatizar trabalhos de EA. 

Tem-se intensificado, nos últimos anos, o descrédito da EA no cenário internacional, 

tanto pela ausência de resultados concretos, quanto pela fragilidade metodológica de sua 

prática. Apesar de ela sempre ser lembrada como uma ferramenta vital para o enfrentamento 

das questões ambientais, não se nota ainda total reconhecimento de sua eficácia, resultando 

numa onda de desqualificação entre os profissionais dessa atividade. Em mais de vinte anos 

de existência, ela não tem conseguido provar resultados na reversão da crise ambiental no 

tocante às suas atribuições. Embora os princípios e objetivos da EA estejam razoavelmente 

esclarecidos, se desconhecem os meios para implementá-los (Layrargues, 2000). Dietz (1994) 

reforça a necessidade de mostrarmos resultados concretos, enfatizando por exemplo a 

importância do uso de instrumentos consistentes de avaliação. 

Neste sentido torna-se fundamental a realização de trabalhos que contemplem a 

avaliação de ações de EA no processo de GCI, os quais possam contribuir para o 

desenvolvimento do próprio processo analisado, bem como para outras iniciativas na área. 

Segundo Ochoa (1999) é típico que Programas de Gestão Costeira falem porque a 

lógica do programa (hipóteses, suposições) foi defeituosa ou porque as atividades foram 

insuficientemente implementadas. A tarefa principal da avaliação é examinar tanto a solidez 

das hipóteses quanto a qualidade da implementação. 

Olsen et al. (1999) identificam três perspectivas a avaliar no processo de GCI: 

avaliação da execução, dos resultados e da capacidade de manejo. Avaliar a execução é 
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determinar a qualidade da administração do projeto e o grau em que suas metas tem sido 

cumpridas. Avaliar os resultados é determinar o impacto da iniciativa de gestão costeira nos 

recursos costeiros e/ou na sociedade humana afetada. E avaliar a capacidade de manejo é 

determinar a qualidade e oportunidade de resposta de um programa para governar as 

mudanças na gestão e uso dos ambientes e recursos, de acordo com a experiência e padrões 

de gestão internacionalmente aceitos.  

Guimarães (1995) acredita ser importante realizar uma avaliação no decorrer de todo o 

desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental. Propõe uma avaliação qualitativa da 

produção de conhecimentos para que se possa acompanhar o processo. Alba & Gaudiano 

(1997) também consideram que a avaliação precisa ser um processo contínuo e ocorrer em 

todas as fases do desenvolvimento das atividades.  

Tomazello (2001) afirma que a constatação da ausência de qualquer tipo de avaliação é 

demais preocupante, pois desconhecendo a eficácia ou eficiência de nossas ações a curto, 

médio ou longo prazos não podemos proceder a eventuais correções ou ajustes do nosso 

processo de construção e difusão do conhecimento gerado, e da aquisição de novos hábitos 

por parte dos capacitandos. 

De acordo com Innocenti et al. (2005), os sistemas de Educação Ambiental devem 

sempre ter procedimentos de avaliação permanentes da qualidade dos seus resultados e de 

suas ações, os quais implicam em avaliar também a sua reprodutibilidade. 

Deve-se levar em consideração que avaliar um projeto educativo é algo muito mais 

complexo que medir se um conhecimento tem sido adquirido ou não, e a EA, que pretende ser 

flexível, transversal, explicitar valores e aceitar o incertoe imprevisível, requer processos de 

avaliação articulados e respeitosos dos diversos pontos de vista (Mayer, 1988).  

 

3.3 O Gerenciamento Costeiro Integrado e a Educação Ambiental 
 

O Gerenciamento Costeiro se refere a qualquer programa governamental com o 

propósito de utilizar ou conservar um recurso costeiro, ou um ambiente específico ali 

localizado. É o termo utilizado de uma forma mais ampla, e é entendido de forma a incluir 

todos os tipos de instituições governamentais, bem como a sociedade. O uso desse termo 

implica que uma unidade governamental administre o programa, e distingue a área costeira 

como uma unidade geográfica a parte entre o domínio do oceano e o domínio terrestre. Os 
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recursos, e os ambientes que são gerenciados definirão, portanto, uma extensão geográfica de 

área costeira (Sorensen, 1990). 

Em nível mundial, o gerenciamento costeiro passou a ser um importante instrumento 

político para as atividades de planejamento e gerenciamento na zona costeira. Foi iniciado nos 

Estados Unidos pelo "The Coastal Zone Management Act", de 1972, por meio do Congresso 

Americano e depois reconhecido por outros países como uma eficiente forma para atingir o 

desenvolvimento ordenado dos recursos costeiros e marítimos. No começo da década de 

1980, com as dificuldades inerentes de gerenciamento de apenas um setor costeiro, tornou-se 

evidente que a zona costeira era mais complexa do que parecia e o conceito de gerenciamento 

costeiro integrado tornou-se então mais compreensivo. (Polette & Silva, 2003). 

No Brasil, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC foi instituído em 1988 

por meio da lei 7661. Gerenciamento Costeiro é então definido como um conjunto de 

atividades e procedimentos que, por meio de instrumentos específicos, permite a gestão dos 

recursos naturais da Zona Costeira, de forma participativa, objetivando a melhoria da 

qualidade de vida das populações locais, a preservação dos habitats específicos indispensáveis 

à conservação da fauna e flora, adequando as atividades humanas à capacidade de suporte dos 

ecossistemas (Brasil, 1988). 

A UNESCO preconiza cinco princípios fundamentais para o desenvolvimento 

sustentável em zonas costeiras: 

• A compreensão de que o manejo de recursos costeiros renováveis é de 

importância estratégica para o desenvolvimento social e econômico, e tem 

portanto um custo  efetivo. 

• Reconhecer a necessidade de manter a integridade do sistema costeiro e que 

isto implica em limites para o uso dos recursos costeiros. 

• Desenvolver estratégias de manejo integrado de recursos que permitam o uso 

múltiplo dos  recursos costeiros, nos quais atividades complementares são 

integradas e atividades   conflitantes são segregadas. 

• Balanço entre manejo de ampla escala (por exemplo: legislação costeira 

nacional e regional, incentivos e desincentivos econômicos) com manejo local 

(por exemplo: estabelecimento de áreas protegidas e re-habilitação de 

ecossistemas fortemente degradados). 
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• Envolvimento de populações locais no processo de planejamento para assegurar 

planos efetivos de manejo costeiro. 

Enfatizando esta última recomendação, Rebouças et al (2006) acreditam que se o 

respeito pelo uso sustentado dos recursos tornar-se algo compartilhado pela comunidade, 

aumentam as chances de êxito de modalidades de gestão que buscam integrar a 

experimentação com regimes de propriedade comum em economias mistas, oportunizando o 

alcance simultâneo tanto de distribuição mais eqüitativa da riqueza gerada, quanto de um 

aumento dos limiares de sustentabilidade dos recursos no longo prazo.  

Logo, deve ser alcançada uma forma alternativa de gestão da zona costeira por meio de 

um processo de co-gestão compartilhada dos recursos naturais em nível local em que a 

sociedade civil organizada seja o principal agente deste processo. No entanto, devemos 

acreditar nas instituições, bem como no  papel e competência existentes ao longo deste 

intenso processo. (Polette & Vieira, 2006). 

O Gerenciamento Costeiro Integrado (GCI) difere do gerenciamento costeiro, 

simplesmente, pois o primeiro conceito é mais amplo, levando em consideração todas as 

atividades setoriais que afetam a zona costeira e seus recursos, lidando também com os 

principais temas ou problemas sociais e econômicos, bem como aqueles relacionados à 

questão ambiental e/ou ecológica. O objetivo é claro: harmonizar essas atividades de tal forma 

que todos estas sejam consistentes com o suporte das metas e objetivos preconizados em nível 

nacional para o desenvolvimento harmônico da zona costeira. GCI é um processo, pois o 

mesmo caracteriza- se por ser participativo, contínuo, interativo e adaptativo, e que inclui uma 

série de deveres associados, e que também devem alcançar metas e objetivos pré-

determinados. (Polette & Siva, 2003). 

O processo do GCI deve ser desenvolvido buscando um balanço das atividades 

potenciais de forma a diagnosticar e planejar o território, proporcionando condições para uma 

visão a curto, médio e a longo prazos, de forma a promover a utilização mais apropriada da 

paisagem. Este processo compreende cinco fases de desenvolvimento (GESAMP, 1996):  

1. Identificação de problemas e análise (Diagnóstico);  

2. Preparação do plano (Planejamento);  

3. Adoção formal;  

4. Implementação; e 
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5. Avaliação 

O ciclo completo desse processo representa de fato uma geração do processo de gestão 

costeira integrada (Figura 3); um processo de gestão está configurado na medida em que as 

gerações vão se formando, e o ciclo acontece de forma contínua. 

 

 

Este ciclo, na verdade, representa a seqüência lógica das ações de um processo de GCI, 

não havendo um fechamento do mesmo, mas sim sua continuidade ao longo do tempo através 

de vários “ciclos”. Embora a grande maioria dos programas de GCI não tenham sido 

desenhados tendo como base esta seqüência de ações, torna-se possível identificar tais passos 

a partir da análise destes programas.  

O GCI é um processo contínuo e dinâmico que exige a ativa e sustentada participação 

do público interessado e das muitas partes com interesses na alocação dos recursos costeiros e 

na negociação dos conflitos. O processo de GCI fornece os meios pelos quais os interesses a 

níveis locais, regionais e nacionais são discutidos e seu futuro negociado. (Olsen & Christie, 

2000). 

Vieira et al. (2005) acreditam que, na medida em que todos os sistemas ecológicos são 

compostos por elementos bióticos, abióticos e antrópicos, a gestão integrada diz respeito a 

uma percepção mais clara da dinâmica interdependente dos sistemas socioecológicos. Ainda 

segundo os autores, a gestão integrada pode assumir um perfil transdisciplinar, na medida em 

que se procura compatibilizar aquilo que tem constituído o objeto precípuo das ciências 

  Ciclo da Gestão Costeira Integrada 

Mandato
Inicial

��������

��������

����

Adoção Formal

Implementação Planejamento

Avaliação Diagnóstico

Figura 3: Estágios de desenvolvimento de um programa de 
gestão costeira integrada (FONTE: GESAMP, 1996). 
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naturais com os vários aspectos relacionados à busca de satisfação de necessidades humanas 

fundamentais e também com processos participativos de tomada de decisão política. 

De acordo com Polette & Vieira (2006), o desafio futuro está em saber como 

poderemos buscar as mudanças tão necessárias para fazer com que o patrimônio ainda 

existente na zona costeira brasileira possa abrigar o amplo mosaico de oportunidades, que 

independam de interesses pessoais passageiros e que possam fielmente ser construídos por 

meio de exemplos positivos, dignos e éticos. 

Desta forma, a participação do público torna-se fundamental para gerir as questões 

ambientais. Segura (2001) acredita que promover um aprendizado sobre a importância da 

defesa da qualidade ambiental significa despertar os cidadãos para a responsabilidade de cada 

um na defesa da vida. Mas ampliar o nível de responsabilidade dos cidadãos diante das 

questões ambientais passa, primeiro, por provocar mudanças na compreensão a respeito da 

própria importância do ambiente. 

Neste sentido insere-se a Educação Ambiental (EA), não somente como ferramenta, 

mas como um processo de transformação comportamental da sociedade ao longo do processo 

de Gestão.  

Quando se pensa em educação no processo de gestão ambiental, estamos desejando o 

controle social na elaboração e execução de políticas públicas, por meio da participação 

permanente dos cidadãos, principalmente de forma coletiva, na gestão do uso dos recursos 

ambientais e nas decisões que afetam a qualidade do meio ambiente. (IBAMA, 2002). 

Cabe esclarecer que, ao se falar em educação no processo de gestão ambiental, não está 

se falando de uma nova Educação Ambiental. Está se falando sim, em uma outra concepção 

de educação que toma o espaço da gestão ambiental como elemento estruturante na 

organização do processo de ensino-aprendizagem, construído com os sujeitos nele envolvidos, 

para que haja de fato controle social sobre decisões, que via de regra, afetam o destino de 

muitos, senão de todos, destas e de futuras gerações. (Quintas, 2004) 

Reigota (1995) acredita que a Educação Ambiental visa não só a utilização racional 

dos recursos naturais, mas basicamente a participação dos cidadãos nas discussões e decisões 

sobre a questão ambiental. Ele reconhece o processo de EA como uma educação política, na 

medida em que prepara os cidadãos para exigirem justiça social, cidadania nacional e 

planetária, autogestão e ética nas suas relações com a sociedade e com a natureza.  
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Tal concepção coloca a EA como fundamental na construção de um novo tipo de 

sociedade sustentável, onde se busca a construção da cidadania mediante projetos de 

transformações sociais e ambientais espelhadas nas diversas culturas e suas respectivas 

identidades. (Reigota, 1994). 

Sauvé et al. (2000) afirmam que as realidades ambientais são complexas, intervindo 

nelas inúmeros elementos e fenômenos inter-relacionados entre si. O estudo das realidades 

ambientais e a busca de soluções apropriadas requerem a complementaridade e a sinergia de 

saberes e métodos de diferentes disciplinas científicas. Mas somente isto não é suficiente. O 

meio ambiente é também uma realidade compartilhada e vivida pelas pessoas no seu dia-a-

dia, num contexto cultural determinado, com significados particulares. 

Ainda segundo os autores, para compreender adequadamente uma realidade ambiental 

ou para intervir nela com o objetivo de resolver um problema ou desenvolver um projeto de 

ecogestão apropriado, deve-se considerar também as crenças e os saberes de diferentes tipos: 

tradicionais, cotidianos, da experiência, confrontando-os e complementando-os com os 

saberes científicos. Desta forma, é possível conciliar a ciência com as técnicas necessárias 

para que se possa alcançar as mudanças comportamentais tão necessárias para um 

desenvolvimento dito sustentável. 

E é neste contexto que a Educação Ambiental assume o papel de promover a 

participação e a intervenção da comunidade no processo de gestão do lugar onde vive. Para 

que isso aconteça, torna-se necessário entender a EA como um processo que deve permear o 

ciclo da gestão em todas as suas fases. 

De acordo com Segura (2001), a revisão dos paradigmas na educação colocou a 

cidadania como uma exigência, um eixo integrador entre a reflexão e a ação. A busca de uma 

sociedade mais equilibrada, tanto do ponto de vista ambiental como social, passa, 

necessariamente, pela formação de cidadãos com capacidade de discutir seus interesses 

coletivamente e usufruir de canais de participação efetivos. 

Como ensina Paulo Freire (1976), somente os seres humanos que podem refletir sobre 

sua própria limitação são capazes de libertar-se desde, porém, que sua reflexão não se perca 

numa vaguidade descomprometida, mas se dê no exercício da ação transformadora da 

realidade condicionante. 

A EA, para cumprir a sua finalidade, conforme definida na Constituição Federal, na Lei 

9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e em seu Decreto 
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regulamentador (4.281/02), deve proporcionar as condições para o desenvolvimento das 

capacidades necessárias; para que grupos sociais, em diferentes contextos sócioambientais do 

país, exerçam o controle social da gestão ambiental pública. Isto posto, é necessário elucidar o 

caráter de uma educação ambiental com este propósito e seus pressupostos.(Quintas, 2004). 

Para tornar possível a realização de programas ou mesmo ações de EA, torna-se 

necessária a mobilização do público-alvo. Beck (1994) apud Segura (2001) trabalha com a 

hipótese de mobilização dos atores sociais a partir da consciência advinda da percepção dos 

riscos e, conseqüentemente, da responsabilização coletiva em relação a eles (reflexo-

reflexão6). 

Conforme Toro & Werneck (1997), mobilizar é convocar vontades para atuar na busca 

de um propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também compartilhados. A 

mobilização ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade ou uma sociedade decide 

e age com um objetivo comum, buscando, quotidianamente, resultados decididos e desejados 

por todos. A participação, por sua vez, em um processo de mobilização social, é ao mesmo 

tempo meta e meio. Ela será mais assumida, livre e consciente, na medida em que os que dela 

participem perceberem que a realização do objetivo perseguido é vital para quem participa da 

ação e que o objetivo só pode ser alcançado se houver efetiva participação. 

Tomando por base o leque de meios por quais as organizações desenvolvimentistas 

interpretam e utilizam o termo participação, de acordo com Pimbert  & Pretty (2000), as ações 

de EA do Projeto Meros do Brasil, fizeram uso da participação interativa7 e da 

automobilização8.  

A participação é um processo social que gera a interação entre diferentes atores sociais 

na definição do espaço comum e do destino coletivo. Em tais interações, como em quaisquer 

relações humanas, ocorrem relações de poder que incidem e se manifestam em níveis distintos 

em função dos interesses, valores e percepções dos(as) envolvidos(as). (Loureiro et al, 2003). 

A educação ambiental precisa partir do pressuposto de que a sociedade não é um local 

de harmonia, mas sobretudo, de conflitos e confrontos entre as suas diversas esferas de ação, 

como a política, a econômica, os valores, entre outras. Neste sentido, o desafio que se coloca 
                                                 
6  O autor acredita que é a combinação entre o reflexo diante da ameaça e a reflexão (evolução da consciência) 

que possibilita a materialização da transformação. 
7  Conforme os autores, é aquela em que as pessoas participam em análises conjuntas que conduzem a planos 

de ação e à formação de novos grupos locais ou no fortalecimento dos já existentes. Tende a envolver uma 
metodologia interdisciplinar que busca múltiplas perspectivas e faz uso de um sistemático e estruturado 
processo de aprendizado.  

8  As pessoas participam tomando a iniciativa para mudar sistemas.  
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para a educação ambiental é o de criar as condições necessárias para a participação dos 

diferentes segmentos sociais, tanto na formulação de políticas públicas, quanto na concepção 

e aplicação das decisões que afetem a qualidade do ambiente (Zitzke 2002) .  

No caso do Projeto Meros do Brasil, as ações de EA buscaram a participação da 

comunidade no processo de Gestão local; autores como Gadgil et al. (2000) apud Rebouças et 

al. (2006) sugerem que as intervenções da comunidade no caso específico da gestão 

pesqueira, deveriam basear-se num diagnóstico socioambiental participativo. Segundo os 

autores, o desafio consiste em se trabalhar sobre demandas específicas definidas pelas 

próprias comunidades, auxiliando-as na construção coletiva e na implementação de planos 

estratégicos de ecodesenvolvimento.  

Nas ações de EA do Projeto foram realizadas atividades baseadas em Diagnósticos 

Participativos, com o intuito de entender a realidade local, bem como promover o 

envolvimento da comunidade desde a fase de planejamento das ações. Este tipo de ação de 

EA visa ampliar o nível de consciência dos indivíduos e grupos sociais organizados de modo 

que possam perceber os problemas socioambientais e entender as relações delicadas entre a 

sociedade e a natureza (Zitzke, 2002) .  

 

3.3.1 Metodologias participativas e a Educação Ambiental 

 
Seixas (2005), afirma que durante as décadas de 1960 e 1970, os projetos de 

desenvolvimento comunitário e os planos de gestão de recursos naturais fundamentavam-se 

em informações normalmente adquiridas e analisadas por pessoas externas à comunidade, 

priorizando o ambiente físico em relação de ao social. 

Nas últimas décadas, considerando-se o fracasso de muitos sistemas convencionais de 

gestão de recursos, alguns pesquisadores começaram a investigar as dinâmicas de sistemas 

sociais e sistemas ecológicos integrados (sistemas socioecológicos). (Seixas & Berkes, 2005). 

Surge, então, a necessidade de utilização de uma forma diferenciada de coleta de 

informações e abordagem, que contemplasse o ambiente no seu contexto mais amplo, 

incluindo outros aspectos além do ambiente físico; a Educação Ambiental pode então assumir 

o seu papel neste contexto. Duas tarefas fundamentais se colocam na discussão sobre a EA: a 

primeira é sobre qual a abordagem da dimensão ambiental na esfera da educação formal, e a 



21 

segunda é sobre a ampliação e intensificação da participação da população no processo de 

gestão ambiental.  (Zitzke, 2002). 

Considerando, para isso, o fato dos documentos nacionais e internacionais sobre 

educação ambiental destacarem a participação como um dos seus pressupostos indissociáveis, 

Quintas (2004) afirma que as metodologias participativas são as mais propícias ao fazer 

educativo ambiental; de acordo com o autor, participar trata-se de um processo que gera a 

interação entre diferentes atores sociais na definição do espaço comum e do destino coletivo. 

As metodologias participativas, inauguradas nas ações políticas e de pesquisas sociais 

em finais do século XIX, ampliadas no decorrer do século XX, no campo da educação, com 

as práticas de educação popular e o uso da pesquisa-ação e da pesquisa participante, 

compuseram-se em uma variedade de estilos de difícil enunciação (Quintas, op cit.). 

No contexto da gestão ambiental, as metodologias participativas podem ser realizadas a 

partir das ações de Educação Ambiental; de acordo com Seixas (2005), elas mobilizam 

diversas abordagens e técnicas que podem ser utilizadas no planejamento, implementação, 

monitoramento e avaliação da gestão de recursos naturais. Dentre estas o autor destaca os 

diagnósticos participativos e a pesquisa-ação participativa, ambos utilizados no Projeto Meros 

do Brasil. 

A função da EA dentro da gestão já estava explicitada no primeiro importante conceito, 

definido na Conferência de Tibilisi, em 1977, como sendo ‘uma dimensão dada ao conteúdo e 

à prática da educação, orientada pela resolução dos problemas concretos do meio ambiente, 

através de um enfoque interdisciplinar e de uma participação ativa e responsável de cada 

indivíduo e da coletividade’ (Dias, 2000). Por meio deste conceito pode-se observar que a EA 

pode transcender os limites da escola, e proporcionar a participação da sociedade nas questões 

ambientais, a exemplo do processo de gestão. 

Dentro desse contexto, é interessante lembrar que a Educação Ambiental é bastante 

abrangente e envolve todas as escalas. Inicia-se dentro de casa, chega às ruas, bairros, escolas 

e atinge a cidade, atua ao nível regional, nacional e, finalmente, mundial. Assim, atinge vários 

e diferentes níveis em escala planetária. Ela entra no cotidiano com o objetivo de estimular 

um pensamento crítico e inovador agindo em qualquer tempo ou lugar, em seus modos 

formal, não-formal e informal, com o intuito de promover a transformação e construção da 

sociedade. (Viezzer & Ovalles, 1994). 
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Neste sentido torna-se fundamental a utilização de metodologias participativas em 

programas de educação para gestão ambiental, pois elas proporcionam a mobilização da 

comunidade para que participem do processo.  

Gerhardinger et al. (2008) em sua pesquisa, conclui que a prática de processos 

participativos deve ser estimulada nas áreas marinhas, principalmente aquelas que favoreçam 

um diálogo construtivo e qualificado para a solução dos problemas e construção de novos 

conhecimentos.  

Zitzke (2002) afirma que a participação das populações de forma autêntica, que 

começaria com um processo que se origina no interior da comunidade, identificando os 

problemas e as necessidades, constitui um pressuposto primordial para o fortalecimento de 

sistemas comunitários de gestão de recursos.  

No entanto, colocar em prática estas teorias pode ser algo bem mais complexo do que 

aparentemente se observa na literatura. A participação da comunidade somente se tornará 

verdadeira por iniciativa da própria comunidade, ou seja, mesmo realizando-se um trabalho 

contínuo com o público em questão, é preciso que as pessoas sintam-se parte do processo e 

vejam a participação como uma necessidade para a realização de um processo de gestão 

eficiente. E isto não depende, em última instância, da vontade do pesquisador, mas sim do 

nível de envolvimento da comunidade. 

Desta forma, torna-se fundamental avaliar a participação como um resultado 

importante dentro do processo de GCI; mesmo que os resultados sejam de difícil avaliação, 

ainda assim deve-se encontrar meios pelos quais se visualizem tais resultados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Área de Estudo 
 

As ações avaliadas do Projeto Meros do Brasil foram realizadas no município de São 

Francisco do Sul (Figura 4), localizado no litoral norte de Santa Catarina, Brasil (26° 14' 36'' 

S; 48° 38' 17'' O). O município caracteriza-se especialmente por sua beleza natural e cultural; 

é a terceira cidade mais antiga do Brasil, guardando na sua arquitetura uma parte importante 

da história do país. 

Com uma área de cerca de 493 km², o município ocupa toda a Ilha homônima e uma 

parte continental onde se localiza o Distrito do Saí, localidade conhecida como Vila da 

Glória; a população do município soma 37.613 habitantes, de característica 

predominantemente urbana (IBGE, 2007) 
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Figura 4: Localização do município de São Francisco do Sul, onde é 
desenvolvido o Projeto Meros do Brasil, cenário da pesquisa em questão.  

 

São Francisco do Sul é a terceira localidade mais antiga do país, com seu centro 

histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) em 1997. O 

porto é atualmente a principal atividade econômica do município; atividades ligadas ao 

transporte de petróleo, ao setor siderúrgico e agropecuário também são significativas  (Cremer 

et al., 2004).  

Convenções Cartográficas 
Hidrografia 
Rodovias Federais/Estaduais 
Limites Municipais 

Escala Gráfica 

0     5       10    15 Km 

São Francisco 
do Sul 

Santa Catarina 



25 

Atividades ligadas à agricultura, à pesca artesanal, ao cultivo de mexilhões e ostras, e a 

reciclagem do lixo, embora representem uma parcela pouco significativa da receita municipal, 

são fundamentais na subsistência de parte das famílias residentes no município.  

O município faz parte do complexo hídrico da Baia da Babitonga, uma das principais 

formações estuarinas do Sul do Brasil, formada entre o continente e a Ilha (Figura 03); a baía 

possui uma lâmina de água com área total de 134 Km2 e um volume de armazenamento de 

água em torno de 7,8 x 108 m3 (FATMA, 2002). A presença de Meros na Baia é relatada por 

pescadores e pesquisadores, e são muitos os registros de pescarias (Gerhardinger et al., 2006), 

sendo que o peixe é bastante conhecido no município. Atualmente a espécie é protegida pela 

Portaria IBAMA Nº 42, de 19 de Setembro de 2007, a qual proíbe, nas águas jurisdicionais 

brasileiras, a captura, o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização da 

espécie (Epinephelus itajara) pelo período de 5 anos. 

A paisagem natural de São Francisco do Sul abriga também importantes ecossistemas 

costeiros, como dunas e restingas, manguezais e mata atlântica ainda bastante preservados; o 

avanço do turismo em massa, da indústria e do porto presente no município, constituem 

ameaças importantes à manutenção destes ecossistemas (FATMA, 2002). O Projeto Meros do 

Brasil surgiu justamente para trabalhar questões relacionadas à conservação dos ecossistemas 

costeiros e marinhos a partir do enfoque da pesca do Mero no município. 

As atividades de EA realizadas pelo Projeto Meros do Brasil contemplaram ações nas 

comunidades de entorno de três escolas do município, no bairro da Enseada, Rocio Grande e 

no Distrito da Vila da Glória. O bairro da Enseada, está localizado a 18 km do centro da 

cidade, na região nordeste da Ilha, e caracteriza-se por ser uma região turística, sendo a praia 

o principal atrativo do local, onde residem alguns pescadores artesanais. O bairro Rocio 

Grande localiza-se mais próximo ao centro da cidade, no primeiro acesso  ao município pela 

Rodovia BR 280. Já na Vila da Glória concentram-se comunidades tradicionais de pesca e 

maricultura, no local onde o município foi originado, guardando resquícios culturais fortes e 

ambientes ainda bem preservados (Figura 05). 
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4.2 Passos da Metodologia 
 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas metodologias de pesquisa 

qualitativa, a qual se caracteriza, conforme Bodgan & Biklen (1994), por ter o ambiente 

natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. Os 

dados coletados neste tipo de pesquisa são predominantemente descritivos, sendo que a 

preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. 

O trabalho consta de três fases distintas e complementares: entendimento e análise da 

estruturação das ações de Educação Ambiental (EA) do Projeto Meros do Brasil; 

Identificação e Análise dos instrumentos por meio da estratégias de avaliação de EA; e 

Estabelecimento de técnicas para inserção da Educação na GCI (Figura 06). 

Figura 5: Mapa de São Francisco do Sul,  com a localização da Baia da Babitonga e das 
comunidades onde encontram-se as escolas envolvidas nos trabalhos de EA do Projeto Meros 

do Brasil. 

ENSEADA 

ROCIO 
GRANDE 

VILA DA  
GLÓRIA 



27 

Figura 6: Fluxograma da metodologia utilizada para a realização do trabalho identificando os principais 
passos. 

 
Para a realização da pesquisa foram consideradas todas as ações de EA desenvolvidas 

no âmbito do Projeto no período de 2001 a agosto de 2008, no município de São Francisco do 

Sul. 

O Público-alvo dos trabalhos contemplou três escolas e suas comunidades de entorno do 

município de São Francisco do Sul, totalizando 230 pessoas envolvidas continuamente nos 

trabalhos, entre pais, professores e alunos das escolas, e a comunidade em geral (Tabela 01). 

O público do Projeto contempla ainda todas as pessoas envolvidas nas suas atividades, mesmo 

que de forma pontual, como estudantes, turistas, moradores locais e públicos de diversos 

setores. 

As escolas envolvidas nos trabalhos foram a Escola Municipal do Estaleiro, localizada 

na Vila da Glória, Escola Básica Profº Nicolla Baptista, no bairro da Enseada, e Casa Familiar 

do Mar, no Bairro Rocio Grande. Desta forma pode-se contemplar diferentes realidades por 

meio do trabalho nas escolas que atendem a um público diferenciado. 
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Tabela 1: Público envolvido nos trabalhos de EA do Projeto Meros do Brasil em cada escola. 

Público Envolvido Escola/Bairro 
Alunos Professores/Funcionários Pais/Comunidade Total 

Nicolla Baptista - Enseada 50 5 50 105 

Estaleiro/ Vila da Glória 45 5 15 65 

Casa Familiar do Mar/ Rocio 
Grande 

30 10 20 60 

 
 

4.2.1 Entendimento e análise da estruturação e implementação das ações de 

EA do Projeto Meros do Brasil  

 

Para avaliar as ações de EA do Projeto Meros do Brasil partiu-se do entendimento da 

estruturação do Programa de EA, de tal forma que se pudesse compreender a sua 

implementação, funcionamento e processo de execução. Para tal foi utilizada a metodologia 

adaptada de Olsen et al. (1999), a qual se dá a partir da identificação dos passos que 

compõem um programa de Gestão Costeira Integrada, bem como das ações executadas em 

cada passo. 

A metodologia prevê a identificação das ações realizadas por meio de perguntas-chave, 

cujas respostas indicam as ações realizadas em cada fase do projeto (Tabela 1). por meio da 

identificação destas fases, buscou-se entender como o Projeto foi estruturado, construindo-se 

uma linha do tempo e organogramas destas ações.  

Os dados foram coletados a partir de entrevistas semi-estruturadas (Apêndice 01), 

pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação participativa. Esta última caracteriza-se como um 

processo de questionamento sistêmico, no qual aqueles que estão experimentando uma 

situação problemática participam, em colaboração com pesquisadores, no delineamento e 

execução da pesquisa, e nos processos de tomada de decisão sobre como utilizar o 

conhecimento gerado para lidar com a situação que enfrentam (Seixas, 2005). Este tipo de 

pesquisa é vista como uma fonte de inspiração que favorece os modelos de intervenção, 

buscando um desenvolvimento profissional e pessoal contínuo; a pesquisa-ação na EA pode 

ser definida por um conjunto de idéias (reflexão), que geram atividades (ação) visando as 

transformações das ordens e sistemas dominantes (conscientização), por meio de um processo 

permanente de educação. (Sato, 1994). 
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Tabela 2: Roteiro de perguntas-chave adaptado de Olsen et al. (1999), utilizado para analisar o processo de 
estruturação e implementação do Programa de EA do Projeto Meros do Brasil.  

Passos Ações essenciais a serem avaliadas pela pesquisa 
 
 
 

Diagnóstico 

• Identificar e avaliar os principais assuntos ambientais, sociais e 
institucionais e suas implicações. 

• Identificar os principais atores e seus interesses. 
• Verificar a factibilidade e a liderança governamental e não governamental 

sobre os assuntos selecionados. 
• Selecionar os assuntos sobre os quais enfocará seus esforços para 

iniciativa de manejo. 
• Definir as metas da iniciativa de Gestão Costeira. 

 
 

• Planejamento 

• Documentar as condições da linha de base. 
• Realizar a investigação identificada como prioritária. 
• Preparar o plano de manejo e a estrutura institucional. 
• Iniciar e desenvolver a capacidade técnica local. 
• Planificar o sustento financeiro. 
• Propor ações de implementação em escala piloto. 
• Realizar um programa de educação e conscientização. 

 
Adoção  

• Obter aprovação governamental da proposta. 
• Implementar o marco institucional básico e obter respaldo governamental. 
• Prover os fundos requeridos para implementação. 

 
 
 
 
 
 

Implementação 

• Modificar as estratégias do programa conforme necessário. 
• Promover o cumprimento das políticas e estratégias do programa. 
• Fortalecer o compromisso da administração e do pessoal com as 

estratégia e com os resultados. 
• Fortalecer a capacidade gerencial, técnica e de manejo financeiro do 

programa. 
• Assegurar estrutura física. 
• Alimentar a presença do programa na agenda de grandes temas 

nacionais. 
 

 

4.2.2 Identificação e Análise dos instrumentos de Educação Ambiental  

 
Após identificados e entendidos os processos de estruturação do Projeto na primeira 

etapa da pesquisa, buscou-se identificar e analisar os instrumentos de EA utilizados nas ações 

efetivas que visaram a conservação dos ecossistemas costeiros em São Francisco do Sul. 

Para esta análise foram utilizadas metodologias de Sauvé et al. (2000), Abbot & Guijt 

(1999) e de Olsen et al. (1999); estas metodologias utilizam perguntas-chaves, entrevistas 

semi-estruturadas, sugestão de indicadores, pesquisa bibliográfica aos processos e resultados 

do Projeto, auto-avaliação junto à equipe executora e pesquisa participativa em campo com o 

público envolvido nas ações do Projeto.  Foram consideradas, além do roteiro da fase de 

avaliação proposto por Olsen (Tabela 03), resultados que permitissem a avaliação de 

rendimentos (para avaliar a qualidade dos resultados alcançados), avaliação da capacidade de 

manejo (a fim de avaliar a eficiência e a estrutura do processo de gestão) e a avaliação dos 

impactos sobre a comunidade e a conservação dos ecossistemas costeiros (Apêndice 02). 
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Tabela 3: Roteiro para avaliação, adaptado de Olsen et al. (1999), que foi utilizado para avaliar o Projeto Meros 
do Brasil sob o enfoque da Gestão Costeira Integrada 

Passo Ações essenciais a serem avaliadas pela pesquisa 
 

Avaliação 
a) Monitoramento do desempenho do programa e as tendências do 

ecossistema. 
b) Adaptação do programa à sua própria experiência e às novas 

condições ambientais, políticas e sociais. 
c) Determinação dos propósitos e impactos da avaliação. 

 
O objetivo desta etapa foi identificar os instrumentos de EA utilizados, permitindo a 

visualização de resultados alcançados a partir do uso dos mesmos e também daqueles cujos 

resultados sugerem melhorias no processo. Foram sugeridos para isso indicadores de 

eficiência do processo, os quais podem ser definidos de acordo com Abbot & Guijt (1999) 

como um conjunto de informações que colocam em destaque o que está acontecendo com um 

sistema amplo; são pequenas janelas que permitem vislumbrar a paisagem toda; um indicador 

é algo que auxilia a transmitir para uma ampla audiência informações sobre complexos 

processos, eventos ou tendências.  

Os indicadores forneceram uma visualização dos resultados para cada ação realizada 

antes e depois da implementação do Programa de EA, permitindo uma avaliação futura das 

contribuições da EA nos processos de Gestão. Foram utilizados como indicadores dados 

qualitativos e quantitativos, desde que fossem significativos, ou seja, representassem os 

resultados alcançados no âmbito do Projeto, bem como fornecessem subsídios para análises 

do Projeto baseadas nas ações de EA. 

Foram consideradas ações de EA: intervenções na comunidade, palestras, diagnósticos 

sócio-ambientais participativos, atividades envolvendo diretamente a comunidade e reuniões 

com a comunidade.  

A partir dos resultados obtidos com a avaliação e análise dos instrumentos, foram 

identificadas oportunidades de melhorias, inserindo novas metodologias e estratégias que 

pudessem contribuir para o sucesso do Projeto. 
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4.2.3 Estabelecimento de técnicas para inserção da EA no processo de GCI 

 

A análise da estruturação do Projeto e a identificação dos instrumentos de EA utilizados 

no Projeto Meros do Brasil permitiram a sugestão de ações de Educação para a Gestão 

Ambiental, bem como de indicadores de eficiência do processo.  

Buscou-se nesta fase da pesquisa ir além da avaliação, contribuindo com novas técnicas 

para o processo de ensino-aprendizagem em EA, por meio da proposta de metodologias de 

Educação para a Gestão Ambiental, que poderão ser utilizadas posteriormente em outros 

processos de gestão ambiental.  

Nesta fase da pesquisa foram utilizados referenciais metodológicos de educação 

ambiental apropriados a cada realidade escolar, bem como experiências anteriores do 

pesquisador, com o objetivo de encontrar os métodos mais adequados para a inserção da 

educação no processo de gestão ambiental local. 

A metodologia utilizada na pesquisa permitiu uma análise da estruturação do Projeto 

Meros do Brasil, de forma a identificar as ações de EA, bem como suas implicações e 

resultados na gestão local. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Entendimento e análise do processo de estruturação e 
implementação do Projeto Meros do Brasil 

 
O mapeamento de todas as ações desenvolvidas no Projeto Meros do Brasil desde sua 

criação, permitiu a elaboração de uma linha do tempo (Tabela 04), bem como de um 

organograma destas ações (Figuras 07 e 08). A partir deste mapeamento foi possível 

identificar todas as ações de EA, as quais encontram-se destacadas em azul na tabela 04, e em 

verde na Figura 04. Foram consideradas ações de EA: intervenções na comunidade, palestras, 

diagnósticos sócio-ambientais participativos, atividades envolvendo diretamente a 

comunidade e reuniões com a comunidade. 

 
Tabela 4: Linha do Tempo com as principais fases do Projeto Meros do Brasil, identificando suas 
etapas bem como localizando-as no tempo. 

Data Identificação da Etapa Como 
2001 

Início do Projeto Meros 

• Surgem as primeiras iniciativas 
• Primeiras saídas em campo 
• Pesquisas literárias sobre o assunto 
• Primeiros contatos com a comunidade 
• Escolha da área de atuação (município) 

2001 • Primeiras reuniões de planejamento 
Abr/2002 • Surge nome do Projeto Meros do Brasil 
2002 • Criação da logomarca do projeto  
Mai/2002 • Criação da ONG para execução do Projeto 
2002 

Planejamento 

• Surgimento das primeiras parcerias 
institucionais 

Jun/2002 Divulgação • Veiculação de primeiras matérias na mídia 
sobre o Projeto 

Set/2002 
2003 

• Publicada portaria proibindo a pesca do Mero 
com contribuição do Projeto 

2003-2004 • Primeira sistematização do Projeto para 
submissão a um funcionamento 

• Submissão a financiamentos 
2004 Primeiras ações 

• Primeiro financiamento do Projeto 
2004 Parcerias locais • Contatos para parcerias institucionais locais 
2004/2005 • Execução de Projeto Técnico com 

financiamento 2005 

Implementação • Coleta de informações biológicas acerca do 
Mero 

• Contato com pescadores locais 
• Contatos com peixarias locais 

2005 Novo planejamento • Estabelecimento de novas metas 
• Inserção de ações de EA nas metas 

2005  • Submissão a novo financiamento 
2005 Adoção • Parcerias institucionais a nível nacional 
2006 Ações de Educação 

Ambiental (EA) 
• Segundo financiamento: ações de Educação 

Ambiental 
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2006/2007 Implementação • Execução de Projeto Piloto de Educação 
Ambiental 

Jun-Ago/2006 Diagnósticos sócio-
ambientais 

• Diagnósticos sócio-ambientais nas 
comunidades de pescadores 

Ago/2006 • Contatos e parcerias com escolas e 
secretaria de educação Ago/2006 Parcerias institucionais 

locais • Escolha das comunidades 
• Definição do Público-alvo 

Ago-Out/2006 Planejamento • Seleção de assuntos-chave e temas de 
interesse 

Out/2006-
Jul/2007 

Capacitação local • Formação continuada em EA nas escolas e 
comunidades 

Out/2006-... Implementação • Atividades com alunos em 3 comunidades 
Jan-Fev/2007 • Atividades de sensibilização e divulgação 

com turistas Mar/2007 Divulgação e 
sensibilização • Evento de Integração com a comunidade 

Mai/2007 Adoção • Formação de grupo de mães voluntárias da 
comunidade  

2006-2007 Divulgação e 
sensibilização 

• Participação em eventos de abrangência 
nacional 

Mar/2007 Avaliação/novo 
planejamentp 

• Submissão a novo financiamento 

Jul/2007 Divulgação e 
sensibilização 

• 2º Evento de Integração com a comunidade 

Out/2007  • Aprovação de novo financiamento 
Mar/2008 
 

• Continuidade das atividades de EA e início 
de novo projeto 

• Renovação de Parcerias Mar-
Ago/2008 

Implementação 

• Atividades com escolas e comunidades 
 

A elaboração da linha do tempo permitiu o entendimento das primeiras etapas de 

execução do Projeto, entre os anos de 2001 e 2005, as quais contemplaram poucas ações 

envolvendo a comunidade, ou o público local (Tabela 05); estas ações ficaram restritas a 

contatos informais, saídas em campo, pesquisas e reuniões. Um importante passo foi, no 

entanto, concretizado nesta fase, com a criação da Organização Não Governamental (ONG) 

para proteger o Mero, em 2002, fato que ligitimiza as ações da comunidade, dando-lhes um 

caráter legal e institucional. 

A tabela 05 também traz uma divisão das ações do Projeto Meros do Brasil em 

períodos de acordo com o Tipo de Ações de EA predominantes; foram identificados três 

períodos principais: no primeiro predominaram ações do tipo "Reflexivas", ou seja, aquelas 

cujos objetivos são proporcionar a reflexão ou a sensibilização do público-alvo acerca do 

tema em questão, sem uma ação efetiva; o segundo período identificado foi quando ocorreu 

uma transição do tipo de atividades, onde ainda predominavam atividades do tipo Reflexiva, 

mas inciiam-se aquelas em que o público vai realizar algum tipo de ação (Pró-ativas); e o 

terceiro período, por fim, consta de atividades predominantemente Pró-ativas. Estes períodos, 
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separados por tipos de atividades, coincidem com as etapas do Ciclo da GCI, proposto por 

GESAMP (1996). 

 

Tabela 5: Características das ações de EA realizadas em cada período do Projeto Meros do Brasil. 

Período Ações principais de EA Tipo de Ações 
Predominante 

Fases dentro do Ciclo da 
Gestão 

2001-2003 Contatos iniciais  com a 
comunidade 

Reflexivas Diagnóstico, 
Planejamento 

 
2004 - 2005 

Contatos com peixarias, 
pescadores; trabalho de 
etnoecologia, palestras. 

 
Reflexivas/Pró-ativas 

Diagnóstico, 
Planejamento e 
Adoção 

 
 

2006-2008 

Programa de EA com 
ações diversas (oficinas, 
formação continuada, 
cursos, diagnósticos 
participativos) 

 
 

Pró-ativas 

Adoção,  
Implementação e 
Avaliação. 

 

A partir da identificação das ações do Projeto, foi possível construir um organograma 

das ações, permitindo o entendimento dos passos e suas relações; esta etapa foi importante 

para identificar cada fase do trabalho, suas implicações em outras ações, bem como identificar 

as ações de EA e suas características dentro deste processo (Figuras 07 e 08) . 
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Figura 7: Organograma das ações do Projeto Meros do Brasil entre os anos de 2001 e 2006 
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Figura 8: Organograma das ações do Projeto Meros do Brasil entre os anos de 2006 e 2008 

 

Pode-se observar a partir destes dados, que as primeiras etapas de execução do Projeto, 

entre os anos de 2001 e 2005, contemplaram poucas ações envolvendo a comunidade, ou o 

público local; estas ações ficaram restritas a contatos informais, saídas em campo, pesquisas e 

reuniões. Um importante passo foi, no entanto, concretizado nesta fase, com a criação da 
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Organização Não Governamental (ONG) para proteger o Mero, em 2002, fato que ligitimiza 

as ações da comunidade, dando-lhes um caráter legal e institucional. 

A ausência de um número maior de ações envolvendo a comunidade, especialmente nas 

fases de planejamento, diagnóstico e implementação do Projeto, pode ter comprometido 

alguns resultados do Projeto nestes 3 primeiros anos de existência. Importantes metas foram 

alcançadas, como a criação da Portaria proibindo a pesca do Mero em 2002, porém o projeto 

teve pouco alcance comunitário a nível local. 

Para explicar esta situação, Loureiro et al. (2003) afirmam que não é incomum observar 

projetos ou programas governamentais ou não-governamentais promovidos com o objetivo de 

levar determinados grupos sociais a aceitarem certos padrões culturais e comportamentais e a 

assumirem certos problemas como prioritários. O fato é que esses projetos deveriam 

fundamentalmente estabelecer processos participativos de ação consciente e integrada, 

fortalecendo o sentido de responsabilidade cidadã e de pertencimento a uma determinada 

localidade. 

A partir destes dados tornou-se possível uma análise adaptada de Olsen et al. (1999), 

identificando quais dos passos necessários a um projeto de GCI foram contempladas no 

planejamento e execução do Programa de EA do Projeto Meros do Brasil (Tabela 6).  
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Tabela 6: Ações essenciais identificadas no Programa de EA do Projeto Meros do Brasil que correspondem aos 
passos de um Programa de Gestão Costeira Integrada proposto por Olsen et al (1999). 

Passos do 
Processo 
de GCI 

 
PLANEJANDO OS PASSOS 

 
PRODUÇÃO CHAVE DO PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Tempo de 
execução da 

Ação 

  

A1. Identificação dos principais temas sócio 
ambientais, e institucionais. 

Levantamento socioeconômico das comunidades dos 
bairros Enseada, Paulas, Vila da Glória e Estaleiro.    

Jun/2006 – 
Ago/ 2006 

  
A2.  Avaliação dos principais assuntos sócio 
ambientais, sociais e institucionais. 

Avaliação conjunta com a comunidade, em Cursos de 
Formação oferecidos pelo Projeto. 

Ago/2006 – 
Contínua 

  
A3. Avaliação das implicações sócio ambientais, 
sociais e institucionais 

Não realizada    
B. Identificação dos principais atores 
(governamentais e não governamentais) e seus 
respectivos interesses. 

Busca pela participação de diferentes atores: professores, 
alunos, funcionários, pais, pescadores, moradores locais, 
instituições de ensino (tradicional e voltadas à pesca), 
prefeitura. 

Ago/2006 – 
Nov/2006 

  

C. Verificação das lideranças governamentais e não-
governamentais sobre os temas selecionados. 

Contatos com lideranças locais para realização de 
parcerias. 

Ago – Nov/ 
2006 

  
D. Seleção dos temas sobre os quais se enfocu os 
esforços e a iniciativa de gerenciamento do 
Programa de EA do Projeto Meros do Brasil  

Seleção dos temas a partir de Diagnósticos Participativos 
realizados durante os Cursos de Formação nas 
comunidades. 

Contínuo9   

Fase 1 
 

Diagnóstico 
 

E. Definição das metas do Programa de EA Projeto 
Meros do Brasil 

Definidas as metas na elaboração do Projeto Piloto, e 
redefinidas a cada novo ciclo de trabalho. 

Dez/2004 - 
contínua 

  

A. Realização das pesquisas identificadas como 
prioritárias para o Programa de EA do Projeto Meros 
do Brasil 

Pesquisas de Campo e Diagnósticos sócio-ambientais 
nas comunidades. 

Jun/2006 – 
Set/2006 

B. Preparação de um plano de gerenciamento do 
Programa de EA Projeto Meros do Brasil  

Elaboração de um Projeto Técnico contemplando um 
programa piloto de Educação Ambiental, a ser 
executado nas comunidades de São Francisco do Sul. 

2004 

B 1 Preparação de uma estrutura institucional sobre 
a  implementação do Programa de EA Projeto Meros 
do Brasil 

Formação de parcerias interistitucionais, contemplando 
escolas, Secretaria de Educação, ONGs, Associações 
Comunitárias. 

2006 

C. Início do desenvolvimento da capacidade técnica 
local (capacitação) no Programa de EA do Meros do 
Brasil 

Formação contiuada da equipe técnica; 
Formação continuada da comunidade durante atividades 
de Educação Ambiental. 
Cursos de formação nas Escolas. 

2006 até 2008 

D. Planejamento de uma sustentação financeira   Aprovação de finaciamento do módulo de Educação 
Ambiental – Projeto Piloto; 
 Aprovação de financiamento para o Programa de 
Educação Ambiental.. 

2005 
 
2007 

E. Desenvolvimento de ações de implementação em 
escala piloto (realização do Programa Piloto a fim de  
executar e desenvolver experiências locais e criando 
interesse e capacidade para esforços de 
gerenciamento de maior escala, bem como com 
visão de futuro) 

 Programa Piloto de Educação Ambiental nas escolas e 
comunidades; 
 

2006-2007 

Fase 2 
 

Planejamento 

F. Realização de programas de educação pública e 
conscientização do Projeto Meros do Brasil 

Programa Piloto de Educação Ambiental nas escolas e 
comunidades; 
 

2006-2007 

A. Obtenção da aprovação governamental da 
proposta do Programa de EA. 

 Adoção do Programa pela Secretaria Municipal de 
Educação 

2007   
B. Implementação do marco institucional básico 
e obtenção do respaldo governamental para os 
diversos arranjos institucionais necessários. 

 * Criação da ONG (embora realizado antes do 
início do Programa, mas representa o marco 
institucional básico) 

2002   

 
 

Fase 3 
 

Adoção 
Formal 

e 
Financiament

C. Provisão de fundos requeridos para a 
implementação dos projetos. 

Refinanciamento do Projeto 2007   

A. Modificação das estratégias do programa 
conforme seja necessário. 
 

 Reestruturação de Metas e Estratégias a partir de 
cada atividade, e ao final de cada ano, com 
reestruturação de novo plano de ação. 

2006 - 2008 

B. Promoção do cumprimento das políticas e 
estratégias do programa  
 

 Execução dos passos previstos no Projeto Piloto e 
no Programa 

2006 - 2008 

 
 
 
 
 
Fase 4 
Implementaçã
o 

C. Fortalecimento do marco institucional e o 
marco legal. 
 

 Eventos de Integração com a comunidade. 
  

2006; 2007 

 

                                                 
9  Os temas abordados no Programa de Educação Ambiental são constantemente selecionados junto à 

comunidade participante, de forma a atender suas prioridades, bem como buscar estratégias que visem a 
conservação dos ecossistemas trabalhados. 
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Tabela 7: Ações essenciais identificadas no Programa de EA do Projeto Meros do Brasil que correspondem aos 
passos de um Programa de Gestão Costeira Integrada proposto por Olsen et al (1999). (Continuação) 

Passos do 
Processo 
de GCI 

 
PLANEJANDO OS PASSOS 

 
PRODUÇÃO CHAVE DO PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Tempo de 
execução da 

Ação 

D. Fortalecimento do compromisso da 
administração do município, bem como dos 
atores locais de acordo com as estratégia e os 
resultados a serem obtidos  

Ações de intervenção local realizadas pela 
comunidade.   

2007 - 2008 

E. Fortalecimento  da capacidade gerencial, 
técnica e de gerenciamento financeiro  
 

Formação da equipe técnica. 2006/2007 

F. Construção e manutenção da infra-
estructura física necessária para a efetivação 
dos projetos e programas estabelecidos  

Financiamento para manutenção da sede da ONG 2007 - 2008 

G. Alimentação do processo de participação 
pública e de governança de quem respalda o 
programa. 

Formação de Grupo de Mães; atuação nas 
escolas; ações e eventos locais junto a 
comunidade. 

2007 - 2008 

H. Implementação dos procedimentos da 
resolução dos conflitos. 

Não realizada  

 
 
 
 
 
Fase 4 
Implementaçã
o 

J. Ações de monitoramento e de análise de 
desempenho do programa, bem como as 
tendências de uso do sistema em análise. 

Auto-avaliação e monitoramento da equipe; 
avaliação de desempenho pela comunidade; 
monitoramento das ações ao longo da execução. 

2006-2008 
contínua 

A. Adaptação a sua própria experiência, bem 
como às novas condições econômicas,  
ambientais, políticas e sociais. 
 

Elaboração de relatórios de atividades, 
monitoramento, e estruturação de novas metas a 
partir da realização do programa piloto. 

2007 continua  
 
Fase 5 
Avaliação 

B. Determinação dos propósitos e dos impactos 
da avaliação por meio do Relatório de 
Qualidade Ambiental. 

Relatórios trimestrais de atividades 2006-2008 
continuamente 

 
Apesar da metodologia do trabalho prever a identificação das ações do Projeto a partir 

de cada passo, de forma cronologicamente ordenada, percebe-se que algumas destas ações 

não aconteceram de forma ordenada, sendo que alguns passos que deveriam, de acordo com 

Olsen et al. (1999), acontecer antes que outros foram invertidos, devido às particularidades de 

cada processo de gestão. 

A partir desta análise, pôde-se perceber que maioria das ações identificadas em cada 

etapa do processo, aconteceram sem a participação da comunidade nos primeiros 4 anos do 

Projeto; algumas ações foram realizadas contemplando o público local de forma pontual, mas 

não havia um plano ou um programa de ações contínuas. 

Com o desenvolvimento do Programa de EA, em sua fase piloto em 2006, o Projeto 

começou a ter um envolvimento maior com a comunidade, desde a fase de diagnóstico, 

passando pelas fases de adoção e implementação, até o monitoramento e a avaliação. Em 

todas as fases do Programa de EA foi contemplada a participação da comunidade local, o que 

trouxe um respaldo importante para o Projeto a nível local. 

Tais resultados começaram a surgir ao entender que a educação ambiental, como afirma 

Zitzke (2002), precisa partir do pressuposto de que a sociedade não é um local de harmonia, 

mas sobretudo, de conflitos e confrontos entre as suas diversas esferas de ação, como a 

política, a econômica, os valores, entre outras. Neste sentido, o desafio que se coloca para a 
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educação ambiental é o de criar as condições necessárias para a participação dos diferentes 

segmentos sociais, tanto na formulação de políticas públicas, quanto na concepção e aplicação 

das decisões que afetem a qualidade do ambiente.  

 Para a realização do Programa de Educação Ambiental, foram utilizadas estratégias 

diferenciadas definidas com base em referenciais metodológicos de EA (Sauvé et al., 2000; 

Segura, 2001; FAO, 2001; Diegues, 2000; Abbot & Guijt, 1999; Acauan, 1999) e de GCI 

(Olsen et al., 1999). Em ambas foram utilizados instrumentos diversos, com o objetivo de 

sensibilizar o público sobre as questões ambientais que envolvem o seu dia-dia, e promover a 

participação efetiva da comunidade na gestão do lugar onde vive, a parttir de atividades 

práticas que estimulam a curiosidade, o exrecício da cidadania e um contato maior com os 

ecossitemas costeiros. 

É importante ressaltar que o Programa de EA não foi elaborado com base nos passos 

essenciais da GCI, e mesmo assim foi possível identificar nas suas ações todas as fases 

propostas por Olsen et al. (1999). Esta análise permitiu um melhor entendimento da 

estruturação das ações de EA, para que fosse possível analisar os instrumentos utilizados, 

propor indicadores e sugestões de adaptações ou mesmo metodologias para outros trabalhos. 

Como resultado desta etapa foi também elaborado ainda um fluxograma sintetizado das 

ações do Projeto, dentro de cada passo que compoem um Projeto de GCI (GESAMP, 1996) . 

Este fluxograma, além de facilitar a visualização por apresentar as etapas de forma resumida, 

permite uma análise de como o projeto foi estruturado (Figura 09). 
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Figura 9: Fluxograma simplificado das ações do Projeto Meros do Brasil, identificando as 4 'Gerações', de 
acordo com o modelo de Ciclo de Gestão de GESAMP (1996) 

 

Neste fluxograma percebe-se as ações realizadas em cada etapa do Projeto; é 

interessante observar que, mesmo não tendo sido planejado de acordo com os modelos de 

GCI, propostos por GESAMP (1996), é possível identificar todas as fases, em vários ciclos 

que compõem este programa de gestão (são 4 'gerações', identificadas como G1, G2, G3 e G4 

na figura 09). Dentro de cada ciclo existem diversas ações, das quais foram destacadas para 

esta pesquisa as de Educação Ambiental e os instrumentos utilizados para a realização das 

mesmas. Os gerações G3 e G4 referem-se exclusivamente ao Programa de EA, cujo 

monitoramento foi realizado de forma contínua ao processo. 

Estes ciclos representam exatamente as fases de execução do Projeto Meros do Brasil, 

e sua evolução so longo do tempo; mais uma vez é possível perceber a inclusão de ações 
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contínuas com a comunidade a partir do ano de 2006, proporcionando um número bem maior 

de ações no mesmo período de tempo, se comparados aos anos anteriores; G1 e G2 levaram 4 

anos para serem completados, enquanto as gerações G3 e G4 foram realizadas em 2 anos. O 

amadurecimento do Projeto, especialmente nos aspectos institucionais e econômicos, e as 

ações envolvendo a comunidade de forma continua foram, provavelmente, as razões pelas 

quais o Projeto teve esta evolução entre as gerações. 

 

5.2 Análise dos instrumentos e estratégias de Educação Ambiental 
utilizados 

 

No contexto da gestão costeira, a análise dos instrumentos de EA torna-se importante 

para acompanhar os resultados e perceber as mudanças ocorridas no ambiente a partir das 

ações de EA. 

A tabela 07 traz uma lista de todos os tipos de ações de EA realizadas no decorrer do 

Projeto Meros do Brasil, bem como os instrumentos utilizados e os indicadores de eficiência 

sugeridos de acordo com seu objetivo. Os indicadores foram sugeridos levando-se em 

consideração, de acordo com Bowen & Riley (2003), que os mesmos devem representar 

partes dinâmicas de um retrato total que seja compreensível e de acordo com os resultados 

pretendidos pela comunidade.  

A partir da análise dos dados coletados na pesquisa, com os tipos de ações e seus 

impactos e resultados na comunidade, foi possível identificar dentre os resultados observados 

elementos quali e quantitativos que representassem o alcance de cada ação. Para uma análise 

futura do Projeto, o grau de eficiência pode ser definido a partir dos resultados obtidos com 

cada ação, sendo que um grau baixo de eficiência corresponde a ações que geraram poucos 

resultados ou contempalaram um número pequeno de pessoas; um grau médio corresponde a 

ações que tiveram bons resultados, porém necessitaram de ações complementares para 

alcançar seus objetivos; e um alto grau de eficiência significa que as ações tiveram seus 

objetivos alcançados ou um grande número de pessoas envolvidas nas ações. 

Para esta análise tornous-e também importante identificar a característica das ações de 

EA realizadas em cada fase do trabalho, no sentido de entender quais os resultados gerados 

por cada um deste tipos de ação.  É fundamental lembrar que a Educação no processo de 

Gestão Ambiental não pode fazer uso de ações que apenas proporcionem a reflexão ou a 
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sensibilização do público; elas devem proporcionar a ação deste público, ou seja, a 

moblização. 

Cada tipo de instrumento utilizado foi classificado em atividades Reflexiva e Pró-ativa; 

uma atividade Reflexiva seria aquela na qual o objetivo principal é proporcionar a reflexão do 

público em relação a um certo tema, sem vincular ações provindas desta reflexão. Já uma 

atividade Pró-ativa é aquela cuja finalidade principal é promover a mobilização, ou seja, 

ações diretas do público para o tema trabalhado. 

Tabela 8: Instrumentos utilizados nas ações de EA do Projeto Meros do Brasil, bem como os indicadores 
sugeridos e as características de cada atividade. 

Indicadores utilizados Instrumentos Objetivo Característic
a das 

atividades Qualitativas Quantitativos 

 
Palestras 

Divulgar ações do Projeto; 
informar; sensibilizar; 

mobilizar. 

Reflexiva Contato do público 
com a equipe. 

Número de pessoas 
participantes da palestra;  

 
 

Diagnóstico 
Participativo 

Mobilização Comunitária; 
informações sobre a 

realidade local; seleção de 
assuntos-chave; 

aprendizado coletivo. 

Pró-ativa Continuidade de 
participação do 

público em outras 
ações; Dados 

gerados a partir 
dos diagnósticos 
(como temas de 
interesse, ações 

prioritárias) 

Nº de Diagnósticos 
realizados/Ano 

 
Formação 

continuada 
de 

professores 

Inserção de temas 
ambientais na escola; 

envolvimento dos 
professores nas 

atividades; qualificação 
profissional 

Reflexiva Continuidade de 
participação do 

público em outras 
ações do projeto. 

Nº de professores 
envolvidos por curso; Nº 
de Cursos realizados por 

ano; 

Oficinas com 
públicos 
variados 

Mobilização Comunitária; 
aprendizado sobre temas 

variados; efeito 
multiplicador; trocas de 
experiência; oportunizar 
aprendizado de forma 

diferenciada. 

Pró-ativa Relatos dos 
participantes; 

produtos gerados 
nas oficinas. 

Nº de oficinas realizadas 
por ano; nº de pessoas 
atendidas por oficina. 

Cursos na 
comunidade 

– temas 
diversos 

alternativas de renda; 
efeito multiplicador; trocas 
de experiência; incetivo ao 

exercício da cidadania;  

Pró-ativa Ações realizadas 
posteriormente 
pelo público; 

continuidade de 
participação em 
outras ações; 

relatos dos 
participantes. 

Nº de Cursos realizados; 
Nº de pessoas atendidas 

por curso;  

 
Grupo de 
Teatro e 
Dança 

Efeito multiplicador; 
aprendizado sobre temas 

diversos; oportunizar 
atividades diferenciadas ao 

público. 

Pró-ativa Relatos dos 
particpantes e do 

público que assite; 
relatos dos 

professores e pais. 

Número de pessoas 
envolvidas diretamente; 

Nº de apresentações 
realizadas 

 
 

Realização de 
Eventos 
locais 

Divulgação; efeito 
multiplicador; exercício da 
cidadania; ações diretas 

da comunidade; 
envolvimento de outros 

públicos. 

Reflexiva e 
Pró-ativa 

Relatos do público 
antendido; 
iniciativas 

posteriores do 
público 

participante. 

Número de eventos 
realizados; número de 

pessoas envolvidas 
diretamente; nº de 

pessoas atendidas nos 
eventos. 
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Tabela 7: Instrumentos utilizados nas ações de EA do Projeto Meros do Brasil, bem como os indicadores 
sugeridos e as características de cada atividade (Continuação). 

Instrumentos 
Objetivo Característic

a das 
atividades 

Indicadores 
utilizados 

Qualitativas 
Quantitativos 

 
Intervenções 

locais 

Efeito multiplicador; 
exercício da cidadania; 

ações diretas da 
comunidade; 

Pró-ativa Relatos das 
pessoas 

envolvidas nas 
atividades. 

Número de pessoas 
envolvidas; número de 

ações realizadas. 

 
Atividades 

com turistas 
– Programa 

de Verão 

Divulgação; efeito 
multiplicador; 

conhecimento da realidade 
local; aprendizado sobre 

temas diversos. 

Pró-ativa e 
Reflexiva 

Contato posterior 
com a equipe; 

depoimentos dos 
participantes. 

Número de pessoas 
envolvidas nos 

trabalhos; número de 
pessoas atendidas pelo 

programa.  

 
 

Concursos 
educativos 

Incentivo ao estudo de 
temas diversos; 

mobilização comunitária; 
efeito multiplicador; 

parcerias. 

Pró-ativa e 
Reflexiva 

Depoimentos; 
produtos do 

consurso 
(desenhos, textos); 

envolvimento do 
público em 
atividades 

posteriores. 

Número de trabalhos 
envolvidos nos 

concursos 

Recreação 
em eventos 

da 
comunidade 

Efeito multiplicador; 
exercício da cidadania; 

ações diretas da 
comunidade. 

Pró-ativa e 
Reflexiva  Nº de solicitações 

recebidas; nº de eventos 
atendidos; nº de pessoas 

atendidas. 

Envolvimento 
dos pais a 

partir da escola 

Envolver a comunidade local 
nas atividades do Projeto, a 
partir do contato com os 
filhos na escola; Mobilização 
Comunitária 

Pró-ativa Ações desenvolvidas 
com os pais; criação 
de grupo organizado 
da comunidade  
(Grupo de Mães). 

Número de pessoas da 
comunidade envolvidas de 
forma contínua; nº de ações 
desenvolvidas. 

Abordagens 
através de 
reuniões e 

contatos nas 
comunidades. 

Envolver a comunidade local 
nos trabalhos, a partir do 
contato direto com o público. 

Reflexiva e 
Pró-ativa. 

Contato posterior das 
pessoas envolvidas 
com a equipe do 
Projeto. 

Número de pessoas 
envolvidas de forma 
contínua. 

 

5.2.1 Análise dos instrumentos EA utilizados 

 
Segundo Olsen et al.(1999), a experiência demonstra que a qualidade de implantação de 

uma estratégia tende a estar diretamente relacionada com o grau de compromisso pessoal com 

esta estratégia, e que o grau de compromisso pessoal está altamente vinculado com a 

compreensão da intensão da estratégia. Tal compreensão e compromisso incrementam a 

probabilidade de que a estratégia seja executada como se pensou e que se possam fazer as 

adaptações quando são necessárias. 

Ao todo foram utilizados ao longo dos trabalhos 13 instrumentos de EA com o público 

local; destes merecem destaque aqueles que se tornaram diferenciais no decorrer das 

atividades, como a estratégia de envolver a comunidade local a partir da escola, a utilização 

de Diagnósticos Participativos, os Cursos e Oficinas e o uso de atividades diversificadas, 

como teatro e dança. 
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Por tratar-se de um Projeto de Conservação da biodiversidade, cuja espécie-símbolo, o 

Mero, é um recurso pesqueiro, torna-se muito difícil o envolvimento da comunidade local 

pelos métodos tradicionais, como palestras, reuniões ou abordagens individuiais. De acordo 

com Segura (2001), promover um aprendizado sobre a importância da defesa da qualidade 

ambiental significa despertar os cidadãos para a responsabilidade de cada um na defesa da 

vida. Mas ampliar o nível de responsabilidade dos cidadãos diante das questões ambientais 

passa, primeiro, por provocar mudanças na compreensão a respeito da própria importância do 

ambiente. 

Por este motivo optou-se pelo uso de estratégias diferenciadas (trabalhando com a 

comunidade e as escolas), e instrumentos diversos, no intuito de sensibilizar a comunidade 

sobre o tema, e então mobilizá-la a participar das ações. Foi necessário que a comunidade 

primeiro compreendesse a importância do lugar onde vive para então entender a necessidade 

de conservá-lo. E para que isso pudesse acontecer, era preciso sensibilizar as pessoas através 

de estratégias que envolvessem o seu dia-dia. 

Uma das estratégias que obteve resultados satisfatórios num curto período de tempo 

foi o envolvimento dos pais a partir das atividades na escola, com o uso de instrumentos como 

oficinas, cursos e saídas em campo. Os pais aos poucos foram envolvendo-se com os 

trabalhos, chegando a criar um Grupo de Mães, que reune-se periodicamente junto a equipe 

do Projeto, para participar, planejar e executar ações locais. 

A estratégia que obteve poucos resultados foi a tentativa de envolvimento da 

comunidade por meio de abordagens diretas ao público; foram realizadas através de contatos 

em saídas a campo, reuniões de associações e abordagens individuais. Estes instrumentos 

foram utilizados no intuito de gerar a participação contínua das pessoas da comunidade nos 

trabalhos, porém, sem ter um referencial comum ao público, como é o caso da escola, os 

contatos se perdiam, e um esforço muito maior era despendido na tentativa de manter a 

participação de cada pessoa. Acredita-se que os resultados obtidos com esta esttratégia 

tenham sido discretos pelo fato de se trabalhar com comunidades grandes, nas quais seria 

necessária uma equipe maior de trabalho10, para manter o diálogo contínuo com as pessoas e 

mobilizá-las.  

O uso de atividades diversificadas, como é o caso do teatro e dança, trouxe resultados 

bastante significativos quando buscou-se trabalhar com um mesmo público de forma 
                                                 
10 No caso do Programa Piloto de EA a equipe era formada por quatro pessoas, sendo que duas eram 
responsáveis pelo trabalho de campo nas comunidades. 
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contínua. Além de oportunizar ao público a participação em atividades que muitas vezes não 

estão ao seu alcance, o uso destas estratégias auxilia na continuidade da participação, 

especialmente das crianças, nas atividades do Projeto. 

A realização de Diagnósticos Participativos, os quais buscam obter, em um tempo 

relativamente breve, informação detalhada e prática sobre aspectos do desenvolvimento das 

comuidades locais (FAO, 2001), foi de suma importância para o entendimento da realidade 

local. Em geral foram realizadas atividades de Diagnósticos a partir dos Cursos e Oficinas 

com a comunidade e nas Escolas; através de atividades simples, como desenhos, esquemas e 

perguntas-chave, o público pode descrever e entender as características principais do lugar 

onde vive.  

Esta ferramenta de Diagnóstico Participativo permite a inserção da comunidade em 

diversos passos do processo de GCI: na escolha de assuntos-chave, na fase de diagnóstico 

local, na realização de parcerias, na fase de implementação de ações, e ainda no 

monitoramento e avaliação. Utilizando estratégias como esta, que incentivam a paricipação 

contínua do público nas ações de GCI, e ainda permite a coleta de informações acerca da 

realidade local, proporciona-se um processo participativo, e ainda um comprometimento da 

comunidade na gestão local. 

As metodologias participativas têm grande importância nos projetos e programas de 

gestão, por proporcionar a participação da comunidade e seu valioso saber; de acordo com 

Pimbert & Pretty (2000), nenhum método científico será capaz de responder a todas as 

questões sobre como se deveria manejar os recursos naturais visando a gestão de áreas 

naturais protegidas, sem falar em encontrar as respostas adequadas. Logo, é fundamental 

considerar nestes trabalhos os saberes vindos da comunidade. 

Numa perspectiva quantitativa, os instrumentos que proporcionaram um alcance maior 

de público foram a realização de eventos locais, organizados pela equipe e pela comunidade, a 

realização do Programa de Verão e a recreação em eventos da comunidade. Estima-se que, ao 

todo, as atividades de EA do Projeto tenham envolvido diretamente mais de 5000 pessoas, 

entre moradores locais, estudamtes, professores, turistas e público em geral de diversos 

estados brasileiros. 

Resultados quantitativos também são importantes, pois as ações de EA, além de 

envolver um público menor com atividades contínuas, deve sempre contemplar o 

envolvimento da comunidade como um todo e de outros públicos em ações educativas e de 
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divulgação. São estas ações que trazem ao Projeto o respaldo do público em geral, a nível 

local, regional e também nacional, bem como trazem a comunidade que participa de forma 

contínua resultados importantes. 

Outra análise importante refere-se ao tipo de atividade realizadas em cada etapa dos 

trabalhos; a Figura 10 ilustra os tipos predominantes de atividades em cada período do 

Projeto; nota-se que no início predominaram atividades do tipo reflexiva, sendo aos poucos 

incorporadas atividades pró-ativas, até que estas últimas predominassem nas etapas finais 

analisadas. Observa-se que após o início do Programa de EA, em 2006, as atividades 

começaram a ter um objetivo mais pró-ativo, pois a finalidade do programa era justamente 

promover a participação ativa do público nos trabalhos. 

 

 

Esta classificação das ações em Reflexivas e Pró-ativas foi realizada no intuito de 

identificar em quais fases do processo as ações realizadas estavam gerando resultados de 

intervenções da comunidade na Gestão local. Foi possível identificar que somentes ações 

Reflexivas não seriam suficientes para realizar a Gestão esperada juntamente com a 

comunidade, pois estas geram apenas reflexões e não necessariamente ações; estas últimas 
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Figura 10: Tipos predominantes de atividades de EA realizadas em cada perído no Projeto Meros do Brasil. 
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são de fundamental importância para a GCI, pois o carater Pró-ativo da participação 

comunitária caracteriza também a GCI. 

No momento em que a educação ambiental incorpora a dimensão da “ação” como 

princípio orientador, como uma prática participativa efetiva e como objeto de proposta 

político-pedagógica, tem início o processo de exercício da cidadania, o que proporciona a  

ampliação da consciência e dos conhecimentos sobre a realidade em nível local, e em nível de 

país e de mundo, com a elevação do nível de cultura política. (Zitzke, 2002) 

Cabe ressaltar que, provavelmente, nenhum destes tipos de atividade teria alcançado 

resultados significativos se fosse realizada de forma isolada, sem o uso de estratégias e e 

instrumentos diversificados. Isto porque o papel da EA num Projeto de Conservação vai 

muito além da divulgação; perpassa pelo envolvimento e mobilização do público, e 

principalmente pela continuidade de participação deste público, exigindo assim o uso de 

vários tipos de ação. 

Foi possível ainda a partir dos dados obtidos, identificar as ações realizadas em cada 

escola/comunidade, de acordo com as características de cada local e do público envolvido. A 

Tabela 08 traz uma relação destas ações, identificando as estratégias e instrumentos utilizados 

em cada caso. 

 
Tabela 9: Relação dos instrumentos e estratégias utilizadas em cada Escola/Comunidade de acordo com as 
características locais. 

Escola/Bairro Característica do 
público na escola 

Característica da 
comunidade 

Estratégias de EA 
utilizadas 

Instrumentos 
utilizados 

Escola Municipal 
Prof. Nicolla 

Baptista -  Bairro 
Enseada 

Grande número de 
professores e alunos 
(700 alunos e 40 
professores); 
Pouco envolvimento 
entre escola e 
comunidades; 
Pouco envolvimento 
dos professores com 
a realidade local. 
 

Apenas 33% da 
comunidade é 
natural do 
município: pouca 
identidade cultural; 
Comunidade com 
origens diversas; 
Presença de colônias 
de pesca; 
Presença de turistas 
em épocas 
específicas. 

Envolvimento direto 
dos alunos com 
atividades 
diversificadas; 
Envolvimento dos 
pais a partir de ações 
com os alunos; 
Oferecimento de 
cursos e oficinas 
para envolver os 
professores; 
Participação da 
comunidade a partir 
de Eventos locais; 
Formação de grupo 
organizado da 
comunidade; 
Realização do 
Programa de verão 
para turistas. 

Oficinas, cursos e 
saídas em campo 
com alunos e 
professores; Grupos 
de teatro e dança; 
Realização de 
eventos com a 
comunidade; 
Formação do Grupo 
de Mães; 
Realização de 
atividades educativas 
e de divulgação com 
turistas no verão. 
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Tabela 10: Relação dos instrumentos e estratégias utilizadas em cada Escola/Comunidade de acordo com as 
características locais. (Continuação) 

Escola/Bairro Característica do 
público na escola 

Característica da 
comunidade 

Estratégias de EA 
utilizadas 

Instrumentos 
utilizados 

Escola Municipal do 
Estaleiro/  

Vila da Glória 

Pequeno número de 
professores e alunos 
(40 alunos e 3 
professores) 
Grande 
envolvimento da 
escola com a 
comunidade; grande 
envolvimento dos 
professores com a 
realidade local. 

Comunidade 
tradicionalmente 
voltada à atividades 
ligadas ao mar 
(pesca, maricultura e 
turismo); 
Presença de 
identidade cultural 
forte. 

Envolvimento dos 
alunos juntamente 
com professores; 
Envolvimento de 
outros grupos 
organizados; 
Abordagens 
individuais na 
comunidade; 
Envolvimento dos 
pais a partir da 
escola. 

Oficinas e Cursos; 
Realização de 
eventos com a 
escola; 
Grupo de teatro; 
Realização de 
atividades 
diversificadas com 
outros grupos 
organizados; 
 

Casa Familiar do 
Mar/ Bairro Rocio 

Grande 

Número médio de 
alunos e professores 
(60 alunos e 10 
professores); 
Ensino voltado ao 
tema da pesca, 
maricultura e do 
mar; 
Público originado de 
diversas 
comunidades e 
municípios; 
Envolvimento da 
escola com a 
comunidade a partir 
de visitas periódicas. 

Comunidades 
diversas, com a 
presença de colônias 
de pesca, fazendas 
de maricultura, e 
outras atividades 
econômicas diversas. 
Dificuldades da 
própria escola em 
identificar o perfil 
do público. 

Envolvimento dos 
professores de forma 
contínua, a partir de 
cursos e oficinas; 
Trabalho de inserção 
da EA no currículo 
da escola; 
Envolvimento dos 
alunos a partir de 
atividades práticas. 

Cursos de formação 
continuada com 
professores; 
Oficinas e saídas em 
campo com alunos; 
 

 
 

Por meio desta análise, foi possível observar a importância de considerar a realidade 

local quando da escolha das estratégias de ação de EA, e mesmo do processo de GCI. No 

primeiro caso, na escola da Enseada, a abordagem ao público ocorreu através dos alunos na 

escola; a partir do oferecimento de atividades diversificadas, os alunos começaram a 

participar de forma contínua, envolvendo também os professores e os pais. As estratégias 

utilizadas levaram em conta a necessidade da realização de ações diversificadas, para 

contemplar um público maior, e ao mesmo tempo proporcionar a participação contínua de 

grupos menores. 

Na escola da Vila da Glória, comunidade já bem diferenciada da primeira, especialmente 

quanto aos aspectos cultuais e econômicos, e ainda levando-se em conta o público reduzido 

para o trabalho na escola, as estratégias priorizaram o envolvimento de toda a escola, de 

forma integrada e contínua. Posteriormente formam também realizadas atividades com outros 

grupos organizados para contemplar um público maior naquela comunidade. 
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Por fim na Casa Familiar do Mar, apesar de ser uma escola com ensino direcionado aos 

temas do mar, percebeu-se a dificuldade da própria escola em atingir seus objetivos; por isso a 

estratégia utilizada foi a de trabalhar de forma contínua com os professores, para que estes 

então pudessem inserir em sala de aula os temas trabalhados a partir de cursos e oficinas. 

Também foram realizadas atividades com os alunos, no intuito de envolver a comunidade a 

partir da escola. 

 

5.3 Estabelecimento de técnicas para inserção da EA no processo 
de GCI 
 

O estabelecimento ou mesmo o uso diferenciado de técnicas de EA para a Gestão torna-

se fundamental para promover a intervenção da comunidade nos processos de gestão costeira. 

No caso do Projeto Meros do Brasil, a utilização de técnicas diferenciadas teve um papel 

fundamental na mobilização cmunitária.   

O Programa de EA foi desenvolvido em três escolas públicas no município de São 

Francisco do Sul (SC), tendo como público-alvo a comunidade escolar (grupos de 

professores, alunos e pais). A metodologia do programa está baseada na realização de 

atividades contínuas na forma de oficinas semanais, as quais abordaram as questões de gestão 

ambiental relacionadas a conservação dos ecossistemas costeiros.   

Os trabalhos de EA foram realizados com voluntários (alunos, pais e professores), em 

encontros periódicos (semanais ou quinzenais), a partir de atividades como aulas práticas, 

saídas em campo, oficinas de arte-educação, teatro, contação de histórias, entre outros. 

A partir da análise da execução do Programa de Educação Ambiental, realizado de 

forma piloto no período de um ano, e de sua continuidade por mais um ano, obteve-se 

resultados importantes, os quais fornecem subsídios para sugestão de metodologias de EA na 

GCI. 

As principais mudanças inseridas no segundo ano de execução do Programa de EA, a 

partir do monitoramento e avaliação realizados, foram as estratégias de ação na comunidade. 

No Programa Piloto buscava-se abordar a comunidade em Saídas em Campo, reuniões e 

contato com grupos organizados, com o objetivo de formar grupos de trabalho, realizar cursos 

e oficinas e mobilizar a comunidade. Outra estratégia que estava sendo utilizada era o 
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envolvimento dos pais por meio da escola. A avaliação do Programa Piloto demonstrou que 

esta última estratégia obteve resultados muito mais significativos do que as primeiras. 

Caberia sugerir então que, para abordar a comunidade e obter sua participação e 

mobilização, pode-se começar pela escola, envolvendo alunos e professores e posteriormente 

os pais. Não que esta seja a única estratégia a ter sucesso num processo de GCI, nem mesmo 

que ela tenha garantias de bons resultados, mas pode ser a forma mais fácil de abordagem. 

Isto porque a Escola representa um elo importante de ligação entre as crianças e os adultos, e 

muitas vezes é o ponto de referência da comunidade; levando-se em conta que o mais difícil 

em Programas de EA é obter a participação e o envolvimento do público adulto, esta pode ser 

uma boa forma de abordagem.  

Em sua análise da EA entendida a partir da perspectiva da gestão ambiental, Quintas 

(2004) acredita que ela deve metodologicamente ser realizada pela articulação dos espaços 

formais e não-formais de educação; pela aproximação da escola à comunidade em que se 

insere e atende; pelo planejamento integrado de atividades curriculares e extra-curriculares; 

pela construção coletiva e democrática do projeto político-pedagógico e pela vinculação das 

atividades de cunho cognitivo com as mudanças das condições objetivas de vida. 

Outro importante resultado a ser considerado na pesquisa foi a inserção de ações de 

EA apenas no quarto ano de execução do Projeto. Nos primeiros três anos, as ações eram 

limitadas a pequenas abordagens, palestras e ações de divulgação. No início do Programa 

Piloto de EA houve muita dificuldade em abordar a comunidade, provavelmente por conta da 

mesma saber da existência dos trabalhos, mas sentir-se, porém, excluída deles. 

Sugere-se que para obter uma efetiva participação do público-alvo no processo de 

GCI, desde sua fase inicial, seja realizado um Programa de EA, o qual poderá ser realizado de 

forma piloto juntamente com os primeiros passos do processo de GCI, e continuar por todas 

as fases do trabalho. As ações de EA podem trazer contribuições ao processo de gestão; nas 

fases iniciais é possível realizar diagnósticos de forma participativa, escolher assuntos de 

interesse, realizar parcerias e entender a realidade local a partir das ações de EA. No decorrer 

do processo, por meio da EA é possível realizar melhorias e valorizar a capacidade técnica 

local, criar marcos institucionais, divulgar as ações, monitorar o desempenho e, 

principalmente, garantir a participação do público envolvido no processo. 

Zitzke (2002) acredita que a participação das populações de forma autêntica, 

começaria com um processo que se origina no interior da comunidade, identificando os 
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problemas e as necessidades, constituindo um pressuposto primordial para o fortalecimento de 

sistemas comunitários de gestão de recursos. No conceito de participação, o enfoque de 

ecodesenvolvimento atenta para a necessidade de distinção entre a ampla participação da 

população em todos os níveis do processo de planejamento, execução e controle de atividades 

de desenvolvimento e a mera manipulação da população para implementação de planos, 

projetos ou programas de ação planejados externamente à área onde serão implantadas, 

impostas à população quase que de forma autoritária.  

A formulação da idéia de ecodesenvolvimento indica um enfoque de planejamento 

participativo de estratégias de ação, adaptada a cada contexto sócio-cultural e ambiental, 

priorizando a consolidação e aprofundamento de uma cultura política democrática-

participativa, distribuição eqüitativa de “ter” e gestão “ecologicamente prudente” do 

ambiente. Assim, sustenta a idéia de um novo critério de racionalidade amparada por duas 

dimensões de solidariedade: a solidariedade diacrônica, com respeito às gerações futuras, mas 

sem esquecer a solidariedade sincrônica, que deve ser estabelecida entre as gerações presentes 

(Caporal, 1998 apud Zitzke op cit.).  

A contribuição sugerida aqui é que a Educação Ambiental seja vista não somente 

como um instrumento para capacitar a comunidade local, mas que vá além, que seja realizada 

na forma de um programa, acontecendo de forma contínua e concomitante com todas as ações 

de um processo de GCI. O fato de trabalhar a EA apenas como uma ferramenta em ações 

específicas, enfraquesse o seu verdadeiro papel dentro do contexto do ecodesevolvimento, de 

uma educação política, na medida em que prepara os cidadãos para exigirem justiça social, 

cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas suas relações com a sociedade e com a 

natureza (Reigota, 1994). 

Assim como afirma Zitzke (2002), é preciso incluir o ambiente humano nas práticas 

de EA, incorporando os processos decisórios participativos como um valor fundamental a ser 

considerado na proteção ambiental. Dessa forma, torna-se uma prática que não se reduz à 

esfera comportamental. Assim, enquanto a educação ambiental engloba a cidadania, a 

educação convencional ou conservacionista vincula-se a uma perspectiva tecnocrática e 

comportamental.  

Considerando a análise realizada, a partir do entendimento da estruturação do Projeto 

Meros do Brasil, foi possível identificar as ações de EA, os instrumentos utilizados, e o papel 

fundamental destas ações no contexto da gestão da área de estudo a partir do Projeto Meros 

do Brasil. Foi a partir desta análise que se pode visualizar resultados importantes para o 
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processo, bem como entender o funcionamento e a lógica de suas ações, especialmente das 

ações de Educação Ambiental. 
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6. CONCLUSÕES 
 

No intuito de avaliar as ações Educação Ambiental do Projeto Meros do Brasil, 

enquanto método para promover a intervenção comunitária no processo de Gestão Ambiental 

Local, foram entendidos e analisados todos os processos de estruturação e implementação do 

Projeto, bem como identificados os instrumentos e sugeridos indicadores de eficiência. 

A partir do entendimento e análise das ações de EA, pôde-se identificar no Projeto 

Meros do Brasil uma metodologia potencialmente eficiente para promover a participação da 

comunidade nas questões ambientais; a identificação e análise dos instrumentos através de EA 

utilizados permitiu a sugestão de metodologias, bem como de indicadores para avaliação das 

mesmas.  

É importante enfatizar que é muito difícil um programa ou projeto de gestão ambiental 

envolvendo comunidades, alcançar o efetivo sucesso sem a participação deste público local. E 

ainda, é preciso compreender que esta participação está vinculada ao exercício da cidadania, 

quando o público passa a entendê-la como algo ao mesmo tempo necessário e também fruto 

de “ser cidadão”. Acredita-se que a EA possa ter um papel fundamental para promover esta 

participação. 

A principal contribuição deste trabalho está na análise dos instrumentos de EA do 

Projeto Meros do Brasil, fornecendo respostas fundamentais através da avaliação e sugestão 

de indicadores, tanto para pesquisadores quanto para a comunidade, e permitir a sugestão de 

metodologias pró-ação de educação para a gestão.  

Logicamente, pôde-se observar que avaliar é um processo complexo, pois exige que, 

no caso da conservação ou preservação de uma espécie-símbolo, ocorra uma relação de 

eficiência, eficácia e efetividade do processo. No caso do Projeto Meros do Brasil, esta 

relação já possui uma grande vantagem frente a outros projetos na área, pois logo no início do 

processo foi realizada a avaliação como uma forma de aplicação dos instrumentos da gestão. 

Com isso, existe uma maior possibilidade de acertos nas próximas fases. 

A metodologia utilizada para identificação e análise das fases do Projeto Meros do 

Brasil (Olsen et al., 1999) permitiu uma visualização das ações do Projeto de um ponto de 

vista não pensado quando do seu planejamento. As ações que muitas vezes parecem sem 

sentido, ou mesmo desconectadas umas das outras, ganham sentido ao serem analisadas 

dentro do ciclo da GCI. Reforça-se a importância de realizar avaliação e monitoramento 
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contínuos do processos de Gestão Ambiental, utilizando metodologias eficientes, no intuito de 

dar sentido a muitas das ações e colaborar para que sejam alcançados os resultados 

pretendidos. 

A partir desta pesquisa, pôde-se perceber que a EA deveria permear todas as fases de 

um processo de Gestão, visto que o intuito é  facilitar a sua execução e promover a efetiva 

participação do público local neste processo. 

Um programa de EA, dentro do processo de gestão, pode ser executado a partir de 

ações sugeridas pelo próprio público-alvo dos trabalhos, quando da realização de atividades 

participativas, como é o caso dos Diagnósticos Participativos. O que não deve ser esquecido é 

o importante papel deste público, bem como sua participação em todas as fases de execução 

dos programas e projetos, e para isso, sugere-se que a EA, como a realizada pelo Projeto 

Meros do Brasil, seja um meio efetivo e eficiente.  

Através das ações de EA do Projeto, o público envolvido nos trabalhos, especialmente 

a comunidade através dos pais, pode perceber e compreender as mudanças ocorridas no 

ambiente onde vivem a cada dia, e, aos poucos, vão sugerindo e executando ações que possam 

contribuir com a gestão do seu ambiente.  

Como contribuição ao Projeto Meros do Brasil, ficam identificadas as estratégias de 

EA que obtiveram melhores resultados, e também aquelas cujos resultados sugerem 

melhorias, como as tentativas de abordagem a comunidade, de forma direta, depois de 4 anos 

de existência do Projeto sem um programa de ações que envolvesse esse público. Acredita-se 

que o envolvimento da comunidade deva ocorrer em todas as fases futuras do Projeto, mesmo 

nas ações de pesquisa e monitoramento, para que se possa alcançar a efetiva participação da 

comunidade nas questões relacionadas a gestão do lugar onde vive. 

É preciso compreender que para gerir os recursos naturais na zona costeira, como é o 

caso do Projeto Meros do Brasil, é preciso também envolver o contexto socioambiental, 

econômico e cultural. Afinal são as pessoas que promvem esta gestão, de acordo com a visão, 

os conhecimentos e as experiências que possuem acerca do ambiente; e trasformar estas 

bonitas palavras em ações efetivas dentro da comunidade, pode ser tão fácil quanto escrever, 

desde que se utilizem metodologias que contemplem justamente a participação deste público 

em todas as suas fases, a avaliação constante de suas ações. 

Sugere-se que sejam utilizadas metodologias participativas sempre que possível na 

realização de trabalhos na área da gestão costeira, as quais podem proporcionar, além de uma 
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leitura diferenciada do local em questão, a inclusão da comunidade local em diversas fases 

dos trabalhos, desde seu planejamento até sua avaliação. Também torna-se importante 

recomendar que seja realizada avaliação e monitoramento constante das atividades, desde as 

primeiras etapas. A avaliação neste caso pode permitir a visualiação de resultados 

importantes, e muitas vezes de difícil mensuração, e pode também ser realizada a partir de 

metodolgias participativas, incluindo a comunidade no planejamento de novas ações. 

Espera-se que este trabalho tenha possibilitado o entendimento da importância de 

realizar ações que contemplem a comunidade no proceso de gestão costeira, e em programas 

que buscam a conservação ambiental, bem como de avaliar estas ações, a partir de indicadores 

que devem permitir uma leitura da realidade local. Para o Projeto Meros do Brasil a 

contrbuição vai além, permitindo a compreensão da sua estruturação, bem como o alcance dos 

resultados de cada uma de suas ações. 



57 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Abbot, J. & Guijt I. 1999. Novas Visões sobre mudança ambiental: abordagens participativas 

de monitoramento. Rio de Janeiro: IIED. 96 p. 

Acauan, R.C., 2003. Coluvi: Conhecendo o Lugar onde Vivo. Educação Ambiental 

Comunitária no Ribeirão da Ilha, Florianópolis SC. Monografia de Conclusão de Curso, 

UNIVALI: Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar. 

Alba, A., Gaudiano, E.G. 1997. Evaluacion de programas de Educacion Ambiental. México: 

Universidade Nacional Autónoma do México. 

Bodgan, R. & Biklen, S. 1994. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria 

e aos métodos: Porto. 

Bowen, R. E. & Riley, C. 2003. Socio-economic indicators and integrated coastal 

management. Ocean & Coastal Management 46: 299–312. 

BRASIL. Decrecto Lei nº 5300, de 07 de dezembro de 2004. Regulamenta a lei 7661, de 16 

de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe 

sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla 

marítima, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.presidencia.gov.br/legislacao>.  Acesso em 20 out. 2008. 

BRASIL. Lei 7661, de 16 de maio de 1988. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece 

critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.presidencia.gov.br/legislacao>.  Acesso em 20 out. 2008. 

Cremer, M. (ed.). 2004. Projeto Canal do Linguado estudos da biota marinha e química 

ambiental da baía da babitonga. Joinville: UNIVILLE. 

DieguesS, A. C. S. 2000. Etnoconservação da Natureza: Enfoques Alternativos. In: Diegues, 

A.C (ed). Etnoconservação: Novos Rumos para a Proteção da Natureza nos Trópicos. São 

Paulo: Hucitec, 290p.  



58 

Dietz, L.A. 1994. EA: Precisamos mostrar resultados concretos. Educador Ambiental,1(2):3. 

FAO. 2001. Análisis Socioeconómico y de Género – ASEG: Manual para el nivel de campo. 

Roma: FAO, 140p. 

FATMA. 2002a. Atlas Ambiental da Região de Joinville: Complexo Hídrico da Baia da 

Babitonga. Florianópolis, FATMA 

FATMA. 2002b. Atlas Ambiental da Região de Joinville : Complexo Hídrico da Baía de 

Babitonga, FATMA/GTZ, 2002. 

Gerhardinger, L. C.;  Marenzi, R. C.; Bertoncini, A. A. ; Medeiros, R. P. & Hostim-Silva, M. 

2006. Local Ecological Knowledge on the Goliath Grouper Epinephelus itajara (Teleostei: 

Serranidae) in Southern Brazil. Neotropical Ichthyology, 4(4):441-450, 2006. SBI. 

Gerhardinger, L.C.; Godoy, E.A.S. & Jones, P.J. 2008. Local Ecological Knowledge and the 

Management of Marine Protected Áreas in Brasil. Ocean & Costal Management. 

GESAMP. 1996. The contributions of science to integrated coastal management. GESAMP 

Reports and Studies, n.61. Rome.  

Guimareãs, M.A. 1995. A dimensão ambiental na educação. Campinas: Papirus. 

IBAMA. 1998. Proteção e controle de ecossistemas costeiros: manguezal da Baía de 

Babitonga. IBAMA, Brasília. 

IBGE. 2008. Contagem da População 2007. Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística – IBGE. Rio de Janeiro: ISBN. 2 Ed. 

312 P. 

Innocenti, S., Bernardini, A., L'Abate, I., Martini, P. & Sbaffi, E. 2005. Verso um sistema di 

indicatori di qualitá per l'Educazione Ambientale in Toscana: un percorso di ricerca 

partecipata. Prima proposta: Materiali e Metodi. Firenze: ARPAT. 

Layrargues, P. P. 2000.  Educação para a Gestão Ambiental: a cidadania no enfrentamento 

político dos conflitos sócioambientais. (Revista e ampliada). In: MATA, S.F. et al. (ed..) 



59 

Educação ambiental, desafio do século: um apelo ético. Rio de Janeiro: Terceiro Milênio.108-

113pp. 

Loureiro, F. B.; Azaziel, M. & Franca, N. 2003. Educação ambiental e gestão participativa em 

unidades de conservação. Rio de Janeiro : Ibase : Ibama. 

Lüdke, M. & Marli, E. D. A. 1986. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: Pedagógica e Universitária. 

Marques, J. G. W. 1995. Pescando Pescadores: Etnoecologia Abrangente no Baixo São 

Francisco Alagoano. São Paulo: NUPAUB-USP. 

Mayer,  M. 1989. Evaluation the outcomes of environment and schools initiatives. CEDE- 

Centro Europeo Dell Educazione. 

Olsen, S. & Christie, P. 2000. What Are We Learning from Tropical Coastal Management 

Experiences? Coastal Management. 28: 5-18.  

Olsen, S.; Lowry, K. & Tobey, J. 1999. Una guia para evaluar el progreso en el manejo 

costero. Guayaquil: ECOCOSTAS. 74p. 

Pimbert, M. P. & Pretty, J. N. 2000. Parques, Comunidades e Profissionais: Incluindo 

Participação no Manejo de Áreas Protegidas In: Diegues, A.C (org). 2000. Etnoconservação: 

Novos Rumos para a Proteção da Natureza nos Trópicos. São Paulo: Hucitec, 290p.  

Polette, M. & Silva, L. P. 2003. GESAMP, ICAM e PNGC - Análise Comparativa entre as 

Metodologias de Gerenciamento Costeiro Integrado. Ciência e Cultura. 4: 27-31.  

Polette, M. & Vieira, P, F. 2006. Avaliação do processo de gerenciamento costeiro no Brasil: 

Bases para discussão. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Tese de Pós 

doutoramento. 286p. 

Quintas, J. S. 2004.  Educação no processo de Gestão Ambiental: uma proposta de educação 

ambiental transformadora e emancipatória. In: Layrargues, P. P. (ed) Identidades da 

educação ambiental brasileira.  Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 113-140pp. 



60 

Rebouças, G.N.M.; Filardi, A.C.L & Vieira, P.F. 2006. Gestão Integrada e Participativa da 

Pesca Artesanal: potencialidades e obstáculos no litoral do Estado de Santa Catarina. 

Ambiente & Sociedade. 9: 83-104. 

Reigota, M. 1994. O Que É Educação Ambiental. São Paulo: Brasiliense. 

Ribeiro, M.A. & Coura, M.F. 2003. A importância da gestão integrada costeira e marinha no 

controle de impactos socioambientais e seus aportes para o fomento do desenvolvimento 

sustentável no Brasil. In: Vieira, P. F. (Ed.).Conservação da diversidade biológica e cultural 

em zonas costeiras. Enfoques e experiências na América Latina e no Caribe. Florianópolis: 

APED. 265-269pp. 

Sato, M. 1994. Educação Ambiental: O que Diz a Literatura. São Paulo: CETESB, Revista 

Ambiente, Vol 8, N 1. 

Sauvé, L.; Orellana, I. & Qualman, S. 2000. La educación ambiental: uma relación 

constructiva entre la escuela y la comunidad. Guía de formación e intervención em educación 

ambiental. Québec: EDAMAZ. 167p. 

Segura, D.S.B. 2001. Educação Ambiental na escola pública: da curiosidade ingênua à 

consciência crítica. São Paulo: Annablume. 214p. 

Soffiati, A. 1987. As raízes da crise ecológica Atual. Revista Ciência e Cultura. Rio de 

Janeiro, 951-954. 

Sorensen, J. 1990. Coasts Institutional Arragement for Managing coastal resources and 

Environment. Coastal Management Publication. National Park Service. 194 p.  

Tomazello, M. G. C. & Ferreira, T. R. C. 2001. Educação Ambiental: Que Critérios Adotar 

para Avaliar a Adequação Pedagógica dos seus Projetos? Ciência e Educação, 7(2): 199-207. 

Vieira, P.F.; Berkes, F. & Seixas, C.S. 2005. Gestão integrada e participativa de recursos 

naturais: conceitos, métodos e experiências. Florianópolis: Secco/APED, 2005. 

Zitzke, V. A. 2002. Educação Ambiental e Ecodesenvolvimento. Rev. eletrônica Mestr. Educ. 

Ambient. 9: 175-188. 



61 

8. APÊNDICES 
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Apêndice 01: Modelo de entrevista semi-estruturada utilizado para a coleta de informações. 
 
UNIVALI – PMCTA- Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental.  
Proponente: Renata Costella Acauan – mestranda do Programa 
Entrevista Semi-estruturada de Campo. Avaliação do Projeto Meros do Brasil. 
 

a) Entendendo o Processo 
 

��Como surgiu o Projeto Meros do Brasil? De onde veio a iniciativa? 
��Quais as primeiras ações? 
��Como o projeto selecionou a área de atuação? 
��Como foram definidas as estratégias de ação? Quais os instrumentos utilizados? 
��Foi realizado diagnóstico sócio-ambiental nas comunidades a serem trabalhadas? 
��As condições sociais e ambientais foram consideradas quando do planejamento das 

primeiras ações? 
��Foram realizadas parcerias institucionais no início do Projeto? Quais? 
��Foram consideradas ameaças, riscos e impossibilidades de realização das ações? 
��Foram consideradas as limitações de tempo, espaço e recursos? 
��Quais os primeiros resultados alcançados? Como e quando foram alcançados? 

 
 

b) Identificar os principais atores e seus interesses. 
 

• O Projeto envolveu a comunidade no início? Como? Quais as estratégias utilizadas? 
• Foram pesquisados ou definidos os atores a serem envolvidos nos trabalhos? Como? 
• Foram considerados os possíveis efeitos às comunidades quando da implementação 

das ações planejadas? 
• Foi considerada, durante o processo, a visão de pessoas sem interesse político e do 

público em geral? 
• Foram identificados líderes e grupos de interesse na comunidade? 

 
c) Seleção dos assuntos de manejo. 

 
�� O projeto selecionou assuntos para direcionar seus esforços?  
�� Como estes assuntos foram escolhidos? 
�� Quais os assuntos selecionados? 

 
d) Seleção da metas de manejo. 

 
• Foram definidas metas para o Projeto na sua primeira etapa?  
• Quais as metas definidas?  
• Como elas foram definidas? 
• Existe relação entre as metas e os assuntos definidos? 
• A comunidade foi envolvida de alguma maneira na definição das metas? Como? 
• A comunidade foi contemplada de alguma maneira nas metas definidas? Como? 

 
 
e) Documentar as condições da linha de base. 
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• Foram realizados ou pesquisados estudos básicos, contemplando as condições e usos 
dos ecossistemas envolvidos? 

• Foram realizados ou pesquisados estudos básicos, contemplando processos sociais, 
econômicos e de governo? 

• Foram considerados indicadores e/ou controles para comparar no futuro os impactos 
do projeto? 

 
Obs.: As perguntas deverão ser respondidas referenciando-as no tempo (Mês ___ Ano ___), 
sempre que possível, pois o objetivo principal é traçar uma linha do tempo do Projeto Meros a 
partir destes aspectos. 
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Apêndice 02: Modelo de roteiro para coleta de informações sobre as ações de EA do Projeto 
Meros do Brasil. 
 
UNIVALI – PMCTA- Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental.  
Proponente: Renata Costella Acauan – mestranda do Programa 
Pesquisa aos resultados do Projeto: Avaliação das ações de EA do Projeto Meros do Brasil. 

 
Identificação das ações: 
 
Tipo da ação de EA: 
Objetivos: 
Público-alvo: 
Resultados alcançados: 
Indicadores destes resultados: 
Período de execução: 
O que poderia ser melhorado: 
 
Identificação dos Impactos da ação: 
 
Tipo de ação de EA: 
Como podem ser observados os resultados: 
Onde ou de que forma ocorreram mudanças provenientes de tais ações: 
Quais os indícios (indicadores) destas mudanças: 
O que poderia ser melhorado: 
 
Identificação de ações realizadas pela comunidade: 
 
Tipo da ação: 
Quem realizou/tomou a iniciativa: 
O que levou a comunidade a praticar tal ação: 
Quais os resultados alcançados com esta ação: 
 


