
 
 

SALA VERDE ITINERANTE: UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

PINHA, Neudson Cleber Cerqueira Lima.  

RESUMO 

Este artigo apresenta  as contribuições das ações de educação 
ambiental da Sala Verde Itinerante Edimário Ramos,vinculada 
à Secretaria Cidade Sustentável e Inovação, da Prefeitura 
Municipal de Salvador/Ba, realizadas em diversos espaços 
educativos como escolas da rede municipal e estadual de 
ensino,Universidades e  Entidades não governamentais sem 
fins lucrativos. A iniciativa da Sala Verde Itinerante tem como 
objetivo precípuo contribuir para a promoção das ações de 
Educação Ambiental no município de Salvador/BA, 
identificando espaços com potencial interativo e informativo, o 
que favorece o acesso aos conteúdos teóricos e às vivencias 
compartilhadas entre o poder público e a sociedade civil. Para 
tanto propõe uma breve discussão quanto a relevância do 
processo da educação ambiental  e  a  participação social 
frente as diversas questões socioambientais existentes, que 
requer reflexões, estudo e avaliação crítica a fim de se 
compreender a dimensão de um todo local como reflexo de um 
mundo global.  É resultado da experiência desenvolvida  ao 
longo dos últimos quatro anos, quando se propõe a divulgação 
do acervo bibliográfico existente na sala verde, e, sobretudo, 
fomentar a discussão socioambiental nos espaços educativos 
no âmbito do municipio de Salvador.O artigo traz importantes 
elementos que contribuem para a compreensão dos aspectos 
em pauta e sua dimensão na atualidade, considerando a crise 
civilizatória vigente. Foram utilizados  referenciais teóricos que 
fundamentam  a educação ambiental como um processo 
participativo, análise e reflexões acerca  das ações educativas 
que são desenvolvidadas nesses espaços educativos. 
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INTRODUÇÃO 

                    

              De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2000) o Projeto Sala Verde, 

coordenado pelo Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente 

(DEA/MMA) consiste no incentivo à implantação de espaços socioambientais para atuarem 

como potenciais Centros de informação e Formação ambiental. A dimensão básica de 

qualquer Sala Verde é a disponibilização e democratização da informação ambiental e a 

busca por maximizar as possibilidades dos materiais distribuídos, colaborando para a 

construção de um espaço, que além do acesso à informação, ofereça a possibilidade de 

reflexão e construção do pensamento/ação ambiental. Neste sentido: 

 
Sala Verde é um espaço definido, vinculado a uma instituição pública ou 
privada, que poderá se dedicar a projetos, ações e programas educacionais 
voltados à questão ambiental. Deve cumprir um papel dinamizador, numa 
perspectiva articuladora e integradora, viabilizando iniciativas que propiciem 
uma efetiva participação dos diversos segmentos da sociedade na gestão 
ambiental, seguindo uma pauta de atuação permeada por ações 
educacionais, que caminhem em direção à sustentabilidade (MMA, 2000). 

               

             A iniciativa da Sala Verde Itinerante Edimário Ramos/Secretaria Cidade Sustentável 

e Inovação/Prefeitura Municipal de Salvador tem como objetivo precípuo contribuir para a 

promoção das ações de Educação Ambiental no município de Salvador/Ba, identificando 

espaços com potencial  interativo e informativo, o que favorece o acesso aos conteúdos   

teóricos e às vivencias compartilhadas entre o poder público e a sociedade civil. 

            Consiste em democratizar o acesso às informações por intermédio das publicações 

produzidas e/ou disponibilizadas pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente), além de outros 

mecanismos de conhecimento para professores, estudantes, profissionais do meio ambiente 

e pessoas interessadas na temática socioambiental.             

            O município de Salvador/Ba possui  espaços  promissores para a realização das 

ações pertinentes ao processo da educação ambiental que favorecem o embasamento para  

a compreensão  da complexidade das questões socioambientais, como também possibilitam  

desenvolver metodologias participativas que promovem a realização de práticas de 

educação ambiental inovadoras.  

           O artigo propõe uma reflexão teórico-prática a partir da experiência com a Sala Verde 

Itinerante nos espaços educativos existentes no município de Salvador/Ba, com ênfase no 
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processo da  educação ambiental e na relevância da  participação social de todos os 

envolvidos na proposta.  Também ampliar as possibilidades de intensificar as ações de 

educação ambiental pela Sala Verde Edimário Ramos /Secretaria Cidade Sustentável e 

Inovação/Prefeitura Municipal de Salvador como um espaço educativo governamental e 

promotor do conhecimento socioambiental nas comunidades. 

             Esta proposta descortina amplas possibilidades de identificar e utilizar os espaços 

educativos governamentais e não governamentais existentes na cidade de Salvador para 

promover conhecimentos e discussões sobre as questões socioambientais a partir da 

realização de encontros presenciais para democratizar o acesso a informações e conteúdos 

disponibilizados na sala verde. Para tanto promove atividades educacionais que socializam 

informações socioambientais, utilizando-se de palestras, seminários, oficinas, cartilhas etc., 

o que contribui para o desenvolvimento da consciência e cidadania ambiental e a 

valorização desses espaços educativos.  

               

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

Conforme a Lei Federal Nº 9.795, sancionada em 27 de abril de 1999 e publicada 

no D.O.U. de 28 de abril deste mesmo ano, institui-se a Política Nacional de Educação 

Ambiental. Esta é a mais recente e importante lei para a Educação Ambiental, que a define 

como processo em que o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente e onde estão contidos os seus princípios, dos quais se destacam: 

 Abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; 

 Vinculação entre a ética, educação, trabalho e as práticas sociais. 

Estas concepções remetem a compreender a amplitude do processo da Educação 

Ambiental, no qual a “mudança” como palavra-chave em sua definição, deve estar 

associada à construção de conhecimentos e à transformação dos valores societários 

vigentes.  

Fomentar uma nova cultura, ética e postura do ser humano frente ao meio ambiente 

deve ser um dos pilares do processo da Educação Ambiental, visto ser ele o principal ator e 
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sujeito desta mudança que vai refletir nas gerações atuais e futuras, nos sistemas e 

estruturas de Estado, nas políticas públicas dos diversos setores, nas diferentes sociedades.  

              Conforme a série Educação Ambiental e Comunicação em Unidades de 

Conservação (2015) no que tange à educação ambiental, há um reconhecimento de que seu 

papel vai muito além da “conscientização” do indivíduo sobre seus deveres para com o meio 

ambiente.  

             Portanto é preciso entender a educação ambiental como um processo contínuo e 

permanente, em que o comportamento dos indivíduos em relação ao meio ambiente natural 

e social no exercício da cidadania ambiental, resultará da sua atitude participativa frente às 

questões socioambientais que se apresentam na atualidade. Destaca-se a relevância dos 

instrumentos metodológicos para o fazer desta prática educativa em prol  do conhecimento 

e informação socioambiental, como palestras, seminários, rodas de conversa, oficinas, 

distribuição de informativos etc. 

                                                                                                

                                                    

 
                                                                                                                                
 

                                                                                                 

A participação social pode ser entendida na medida em que um grupo de pessoas, 

uma comunidade ou uma sociedade, decide e age com um objetivo comum, havendo 

consenso ou não  em relação aos resultados obtidos. Como consequência, a participação é 

ao mesmo tempo um objetivo a ser alcançado no processo e um meio para realizar os 

demais objetivos.  

No entendimento de Santos (2005), o ser humano é elemento fundamental das 

necessárias transformações sociais, não apenas como beneficiário das ações, mas, 

sobretudo, como agente promotor do desenvolvimento. Por conseguinte, as ações 

concebidas no sentido de reforçar a democracia imprescinde de uma proposta ativa do ser 

humano diante da realidade. 

Figura 2: Evento em escolas  
Fonte: Autor  

Figura 1: Evento em escolas  
Fonte: Autor  
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Para Gohn (1985), a participação como um aspecto do desenvolvimento da 

democracia é entendida como a participação de todos os cidadãos na sociedade, sobretudo 

no campo econômico e político. O não participar é interpretado como um momento 

passageiro resultante da ausência de tradições de lutas reivindicatórias, experiências de 

classe, entre outras.  

Conforme ainda Gohn (1985), quando se fala em participação social dentro do 

contexto da sociedade urbano-industrial, é obedecer aos critérios e padrões de consumo, 

categorias de poder. Participar, portanto, é o oposto da situação de exclusão dos benefícios 

e privilégios da sociedade urbano-industrial.  

 

Depreende-se que a participação se manifesta pela acomodação, de acordo com o 

sistema dominante e/ou pela via democrática e atuante, em que os cidadãos podem se 

organizar e reivindicar por demandas coletivas, considerando os diversos segmentos sociais 

existentes.  

Teixeira (2001) tece importantes considerações acerca do processo participativo a 

partir de uma visão histórico-social, quando expõe que as ações coletivas dos mais diversos 

tipos, formas e objetivos vêm se expandindo, ainda que em diferentes graus de intensidade, 

em várias sociedades e contextos a nível mundial.  

 

                                       

                         

 

Paradoxalmente, assinala Teixeira (2001), crescem também o imobilismo, a 

indiferença pelas questões de ordem coletiva por parte de muitos segmentos sociais, quer 

seja pelas oportunidades e facilidades devido aos interesses imediatistas para uns, e para 

            Figura 3: Evento em ONGs 

            Fonte: autor                                                         

Figura 4: Eventos em instituições  

privadas  

Fonte: Autor  
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outros, a luta pela sobrevivência exaure suas forças e disposição para os embates de ordem 

coletiva.  

Isto leva a refletir como o processo participativo ainda precisa avançar do ponto de 

vista das demandas coletivas, independente de classe ou segmento social, pois se percebe 

uma fragmentação entre o imobilismo e a acomodação por parte de muitos e o 

enfraquecimento de outros segmentos, por não terem o provimento de suas necessidades 

básicas, sendo um grande contingente mundial nesta situação.  

Ainda reportando aos estudos de Teixeira (2001), este ressalta que o Estado em 

crise não oferece respostas às demandas da sociedade, principalmente àquelas dos 

segmentos mais vulnerabilizados socialmente, incluindo-se aqui os que são alvo de vários 

tipos de discriminação e que precisam assegurar a defesa de seus direitos. Conforme 

Teixeira (2001), num processo de reivindicação e luta, estes constroem suas identidades e 

autonomia com uma nova forma de encarar e questionar o Estado e de agir coletivamente, 

demonstrando suas reivindicações e necessidades.  

Para refletir com as afirmações de Gohn (1985) e Teixeira (2001), anteriormente 

citados, destaca-se o pensamento de Passos (2002), segundo o qual a democracia está 

diretamente relacionada com o poder de decisão, ou seja, de receber informações e 

controlar a execução das decisões deferidas à sociedade.  

               Para Passos (2002) o mercado atua de forma contraditória ao obedecer a uma 

lógica descendente – a lógica dos grupos beneficiados por seu funcionamento. Esses 

grupos são capazes de dominar o Estado, controlá-lo e modificá-lo segundo seus 

interesses; e os mercados, por sua vez, rejeitam as pretensões de igualdade e inclusões 

próprias da ordem democrática.  

               O processo participativo é continuo e sempre estimulador para discutir e avaliar as 

constantes questões que vão surgindo, mesmo equacionando outras historicamente 

existentes.  Existem empecilhos de diversas ordens que dificultam a participação efetiva das 

populações locais nos diversos instrumentos existentes de implementação participativa.  

              De acordo com os estudos contidos na série Educação Ambiental e Comunicação 

em Unidades de Conservação (2015), são identificados muitos óbices limitantes ao 

processo participativo: 
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             • A cultura organizacional vigente nos órgãos ambientais, fortemente hierarquizada, 

dificulta processos participativos; 

              • Há fraca internalização quanto ao papel do Estado e dos agentes públicos em 

processos de implementação participativa;  

              • Os servidores públicos não possuem suficiente capacitação para conduzir 

processos participativos; 

              • São poucas as instituições públicas que realizam planejamento estratégico 

participativo como ação permanente e cuja importância é vista como algo que vai além das 

exigências legais; 

Considera-se a relevância do processo participativo nas ações de educação 

ambiental, ou seja, não se faz educação ambiental sem a adesão das comunidades, que 

são os principais protagonistas desse processo. Mas os óbices assinalados acima podem 

comprometer seriamente o processo participativo, se as instituições de um modo geral não 

desconstruírem antigas práticas e comportamentos ortodoxos.  

 

METODOLOGIA PARA CONCRETIZAR AS AÇÕES 

       

              As atividades são realizadas de forma participativa com encontros presenciais em 

espaços previamente selecionados. São realizadas oficinas de leitura, dinâmicas e 

vivências; oficinas de reutilização de materiais (papel, brinquedos, objetos de uso diversos); 

seminários e palestras interativas com distribuição de material informativo. São exibidos e 

discutidos filmes de curta e longa duração com temática socioambiental que fazem parte do 

acervo disponibilizado pelo Governo Federal / Diretoria Nacional de Educação Ambiental 

(MMA). 

            São elaborados relatórios com a sistematização das ações realizadas, e que são 

encaminhados aos gestores da SECIS e à Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do 

Meio Ambiente. A partir da concretização das ações propostas, a equipe técnica 

responsável pela sua execução, defende que a Sala Verde Itinerante seja uma atividade 

permanente e contínua, independente da gestão política que esteja no governo municipal.  
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CONCLUSÃO  

 
           É relevante considerar que a Sala Verde Itinerante vem sendo realizada, na maioria 

das vezes, em escolas públicas da rede municipal e estadual de ensino, com os alunos do 

ensino fundamental e médio. A ação proposta possibilita conhecer melhor esses espaços 

educativos, bem como outros espaços, onde também já se realizou  a sala verde itinerante , 

como associações comunitárias, instituições religiosas e universidades públicas e privadas. 

          Como já fora enfatizado neste estudo, as escolas são espaços bastante promissores 

enquanto instituições educativas, que já realizam também ações de educação ambiental e 

discussões nas disciplinas de ciências naturais. Alguns professores trabalham conteúdos 

ambientais e as ações se dão em datas comemorativas alusivas ao meio ambiente de forma 

pontual.  

         Mas o que esta experiência tem proporcionado como constatação, é que essas 

instituições precisam ampliar as ações de educação ambiental e os conteúdos trabalhados 

em sala de aula, de forma interdisciplinar e multidisciplinar, pois não obstante o empenho de 

alguns educadores neste sentido, ainda é muito incipiente o trabalho com a educação 

ambiental. 

         A sala Verde Itinerante está socializando conhecimento e informações 

socioambientais, que é o objetivo principal da ação, mas o trabalho contínuo e permanente 

com os educandos é de responsabilidade e compromisso das instituições no dia a dia, não 

se restringindo a datas comemorativas ao meio ambiente.  

        Nesse sentido é relevante salientar a existência do calendário ambiental internacional 

com datas comemorativas, no qual a sala verde Edimário Ramos/SECIS/PMS está 

planejando sua programação, dando ênfase a essas datas comemorativas como marcos de 

discussões para fomentar as reflexões socioambientais na atualidade.
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