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RESUMO  

 

 

Este trabalho tem por objetivo conhecer a dimensão educativa da prática dos agentes do 

Tribunal de Contas do Ceará (TCE), sob o enfoque da Gestão Ambiental (GA), tendo como 

referência a crise ambiental contemporânea, a fim de construir coletivamente um conjunto de 

procedimentos para a Educação Ambiental Dialógica da referida Instituição. A orientação 

teórico-metodológica está numa leitura de mundo que rompe com velhos paradigmas como o 

cosmocêntrico, o teocêntrico e o antropocêntrico, e avança com outras possibilidades 

epistemológicas como a Perspectiva Eco-Relacional (PER), que contribui com as discussões 

socioambientais, nas dimensões cultural, crítica, política, moral, jurídica e afetiva, 

possibilitando que se perceba o mundo na sua totalidade. Trata-se de uma pesquisa composta 

das seguintes técnicas: observação participante, por meio da interação do pesquisador com os 

agentes concursados do TCE; entrevistas semiestruturadas, baseadas em um roteiro 

compostos por blocos de perguntas enfocando a relação dos agentes com o Tribunal; grupo 

dialógico, para ampliação dos elementos acerca da dimensão educativa da prática dos agentes 

do TCE, sob o enfoque da GA. Esta pesquisa é referenciada por uma proposta de Educação 

Ambiental crítica e dialógica que oferece dentre outros aportes da literatura de Paulo Freire a 

afetividade e o saber escutar. Os resultados expressam-se com base nos temas geradores: 

Crise Ambiental, Gestão Ambiental e Dimensão Educativa, que possibilitaram algumas 

categorias e sub-categorias interpretativas. A compreensão da crise ambiental apareceu 

associada a dimensões que passam pelo saber, pelo imaginário, o medo, sobretudo pela 

reflexão que sinalizam sentimentos de cooperação. A Gestão Ambiental pode ser entendida, 

na reflexão desta pesquisa, como um trabalho que deve começar com a problematização das 

questões do lugar, mediante o diálogo e da escuta afetiva, com todas as pessoas envolvidas 

nas relações. A dimensão educativa sob o enfoque da gestão ambiental apareceu em alguns 

depoimentos como sentimentos e reflexões de que, na vida, a educação formal e informal 

contribui efetivamente para as práticas ambientais consciente, associadas a valores adquiridos. 

Em síntese, a Educação Ambiental, que este trabalho propõe como contribuição para a gestão 

pública, deve partir dos projetos e leituras de mundo das pessoas envolvidas, com foco na 

superação de situações-limites, conquistando e construindo nos gestos, parcerias, 

mobilizações e diálogos tecidos pelos afetos.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Crise Ambiental - Gestão Ambiental – Educação Ambiental  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

 

This dissertation intends to show the Environmental pratice of the Court of Audit of  Ceará‟s 

state (Tribunal de Contas do Estado do Ceará, aka. TCE), This dissertation have as reference 

the nowadays environmental worldwide crisis, as a goal to construct  a major thinking of 

procedures in the environmental management of this institution. The Theoretical-

methodological orientation is in a reading method that breaks  with old paradigmas  like the 

animism foundations, and keep forward to another epistemological factors like the 

Environmental relational perspective (ERP) wich contributes to social - environmental 

discussions, in the following areas: Cultural, Critics, Politics, Legal, and affective, making 

possible to see the world in a complete way. It‟s a research that uses the following techniques: 

Observation of the players, using the interaction  of the researcher with the TCE‟s employees, 

semi –interviews based on a script, a live forum. This research have references in a 

environmental knowledge proposal, that offers others subjects of Paulo Freire‟s Literature. 

The results express the ways of the major subjects: Environmental Crisis, Environmental 

Management, Educational Dimension, that makes possible some categories and  sub 

categories interpretative. The comprehension about the environmental crisis seems associated 

to feelings like: Knowledge,  Fear, above all feelings that make the united work possible. The 

Environmental Management  may be understood by this research, like a project that must 

begin with the major problems on the institution studied, by the dialog and listening with all 

the employees that make part of the institution.  The educational dimension of environmental 

management has been seen in some interviews and reflections that in life the formal and 

informal knowledge contributes to the pratice and the environmental values. In a general way 

the Environmental Knowledge  offer an contribution to the politic management should begin 

of the personal thoughts of the researched ones, to look forward conquering and building new 

ways and partnerships to establish the Environmental Knowledge. 

 

KEY WORDS: Environmental Crisis - Environmental Management - Environmental 

Education 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMÈ 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo comprender la dimensión educativa de la práctica de los 

agentes del Tribunal de Cuentas de Ceará (TCE), el enfoque de Gestión Ambiental (GA), con 

referencia a la crisis ambiental contemporánea, a fin de construir colectivamente un conjunto 

de procedimientos para la Educación Ambiental dialógica de esa institución. La orientación 

teórica y metodológica es una lectura del mundo que rompe viejos paradigmas como 

cosmocéntrica teocéntrica y antropocéntrica, y los avances con otras posibilidades 

epistemológicas, como Eco-relacional perspectivas (PER), que contribuye a los debates 

sociales y ambientales, las dimensiones: cultural crítico, político, moral, jurídica y emocional, 

para que la gente puede percibir el mundo en su totalidad. Esta es una encuesta compuesta de 

las siguientes técnicas: observación participante, a través de la interacción con el investigador 

(como) los agentes en el TCE impugnada; estructurado de entrevistas semi, basada en un 

guión compuesto por bloques de preguntas se centra en la relación de (la) Agentes de la Corte, 

el diálogo de grupo, para ampliar los datos sobre la dimensión educativa del personal de la 

práctica del Tribunal de Cuentas, sobre el enfoque de la Asamblea General. Esta investigación 

hace referencia a una propuesta de educación ambiental y el diálogo crítico, que establece, 

entre otras aportaciones a la literatura de Paulo Freire afecto y buena escucha. Los resultados 

se expresan como los temas surgieron: Crisis Ambiental, Gestión Ambiental y la Dimensión 

de la Educación, que permitido que algunas sub-categorías y categorías interpretativas. La 

comprensión de la crisis ambiental apareció asociada con dimensiones que pasan por el 

conocimiento, lo imaginario, el miedo, sobre todo mediante la reflexión de que los 

sentimientos de la señal de la cooperación. La gestión ambiental se puede entender, en la 

reflexión de esta investigación, como una obra que debe comenzar con la problemática del 

lugar, a través del diálogo y la escucha en contacto con todas las personas involucradas en las 

relaciones. El foco en la dimensión educativa de la gestión ambiental ha aparecido en algunas 

entrevistas con los sentimientos y pensamientos que la vida en la educación formal e informal 

contribuya efectivamente a la práctica consciente y los valores de las cuestiones ambientales. 

En resumen, Educación Ambiental propone que este trabajo como una contribución a la 

gestión pública debe partir de los proyectos y las lecturas del mundo de la gente, como la 

superación de situaciones límites "para avanzar en la conquista y la creación de los gestos, las 

asociaciones, en las manifestaciones, los diálogos tejida por los afectos.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Crisis ambiental - Gestión Ambiental - Educación Ambiental 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se inicia com algumas reflexões sobre a nossa trajetória no Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará (TCE/CE). Em fevereiro de 1994, quando tomamos posse para o 

quadro da carreira do Tribunal, ficamos fascinados com as instalações antigas do prédio, uma 

relíquia que compõe o acervo histórico do centro de Fortaleza/CE. 

 

Trata-se de um prédio de cinco andares, de mais de cem anos de existência, situado na 

famosa rua Sena Madureira nº 1.047, vizinho da Cidade das Crianças, no centro de Fortaleza. 

Esse prédio, antes de ser doado pelo governo do Ceará ao TCE, fez parte da extinta Ceará 

Rádio Clube. 

 

A nossa relação com o prédio do Tribunal se tornou um caso de amor. A estrutura 

antiga, que para muitos dos nossos colegas que também haviam assumido vagas no concurso 

se tratava de uma estrutura decadente, víamos como um monumento de beleza e história de 

nossa cidade. Mesmo ainda não existindo compromisso com as reflexões da importância de 

preservar o nosso espaço de trabalho, ficávamos a nos questionar o quanto deveria ser 

dispendioso para o Estado a manutenção deste Órgão em condições saudáveis de higiene, os 

gastos com o consumo da água e o destino diário do lixo. 

  

Certa feita aconteceu um episódio de agressão humana para com o banheiro masculino 

do quarto andar, o que ensejou frequentes entupimentos e desperdícios de água. O 

acontecimento mobilizou toda a direção do Órgão, em reuniões com os servidores do citado 

andar, com o objetivo de identificar o autor dessa agressão. Vale salientar que apesar da beleza 

do patrimônio público, não existiam estudos técnicos para viabilizar reformas na estrutura 

interna. O trabalho de manutenção não dava conta de atender a deterioração física ocasionada 

pelos anos de existência. Isto se agravava com o fato de haverem agressões geradas por quem 

deveria colaborar com seu cuidado, pessoas envolvidas com a Instituição, no sentido de 

manter as instalações em condições de uso coletivo. 

 

 Todavia, a questão foi aparentemente solucionada no âmbito da evocação da ética 

profissional e da ameaça de punição por meio de processos administrativo e judicial, decisão 

essa que deixou a nós, e alguns colegas de trabalho profundamente incomodados, pois, na 
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nossa compreensão, a questão era muito mais para sensibilização de gestos educativos do que 

para ameaças.  

 

Esse caso nos favoreceu algumas inquietações, pois o TCE/CE, mediante sua missão 

de “exercer o controle externo da administração pública estadual para assegurar à sociedade a 

regular e efetiva gestão dos recursos públicos” (TCE, 2005)
1
, precisa urgentemente incorporar 

a Educação Ambiental (EA) no contexto de seus valores institucionais, tendo em conta a 

cultura da sustentabilidade (FIGUEIREDO, 2003a). 

  

A nossa aproximação formal com as discussões e pesquisas no campo ambiental 

ocorreu em 2007, com o nosso ingresso no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 

Ambiental Dialógica, Educação Intercultural, Educação e Cultura Popular (GEAD), da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC). Esse encontro marcou 

nossa identificação com as questões relacionadas ao ambiente, principalmente pela 

perspectiva dialógica de Freire (2005). 

 

Em seguida fomos cursar especialização em Educação Ambiental, no Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), tendo em 2008 obtido o título de 

Especialista em Educação Ambiental com o trabalho Educação Ambiental Dialógica no 

Tribunal de Contas do Ceará.  

 

A impossibilidade, porém, de realizarmos uma pesquisa empírica, decorrente das 

normas da especialização, junto aos colegas do Tribunal para saber o que pensam sobre um 

trabalho educativo na gestão do nosso órgão, inviabilizou a elaboração em parceria de um 

trabalho educativo com os colegas e a direção. Foi então que a vinculação das discussões 

junto ao GEAD, com a trajetória da especialização em Educação Ambiental, nos conduziram 

ao Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal 

do Ceará, na Linha de Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola. 

   

A especialização citada possibilitou-nos perceber que a Administração Pública 

Estadual se preocupa com a política da qualidade da prestação de seus serviços, amparada em 

modelos de certificação. A questão da gestão ambiental nos órgãos públicos, tornou-se 

                                                 
1  

Manual da Política da Qualidade - TCE/CE 
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evidente, com a virada do século, no entanto, em linhas gerais, está associada ao modelo da 

gestão nos moldes do paradigma cartesiano de desempenho, a saber, “eficiência econômica, 

equidade social e respeito ao meio ambiente”. (BARBIERI, 2007, p. 29). 

 

Os tribunais de contas do Brasil também se mantêm evidentemente nesse modelo 

capitalista dominante, no qual o investimento na política de qualidade, da prestação dos seus 

serviços, passou a ser o diferencial para o alcance de credibilidade da sociedade. Ademais a 

gestão ambiental nos tribunais de contas é compreendida como uma norma de certificação 

(ISO 14.000)
2
 dentro de uma perspectiva estratégica, num discurso de desenvolvimento 

sustentável fragmentado, como diz Sorrentino (2002, p. 19), “desenvolvimento sustentável 

fragmentado limita-se a propor soluções dentro da lógica de mercado”. 

 

Nesse entendimento de como os tribunais de contas, em linhas gerais, veem a gestão 

ambiental, passamos a nos questionar – como nós servidores poderemos exercer as 

atribuições profissionais de fiscalizar o patrimônio público, ou seja, indo aos órgãos públicos 

do Estado do Ceará para auditorias de patrimônios e recursos públicos, sem o efetivo 

compromisso de cuidar do nosso próprio ambiente de trabalho. E, de fato, qual o trabalho que 

nós como educador e funcionário público desta Instituição podemos realizar para contribuir 

com a Educação Ambiental no Tribunal de Contas – TCE/CE. 

 

Compreendemos que, para identificar como os agentes do Tribunal percebem a gestão 

ambiental, precisamos buscar respostas. Estas poderão ser respondidas com arrimo nas 

seguintes questões: qual a dimensão educativa da prática dos agentes públicos do TCE sob o 

enfoque da gestão ambiental, quando no exercício de suas atribuições profissionais? Será que 

há práticas educativas manifestadas em zelo pelo bem público, ou apenas aplicam a legislação 

sem os questionamentos acerca dos impactos ambientais? Como esses agentes percebem a 

gestão ambiental na relação diária com o nosso ambiente de trabalho? 

 

Entendemos que essa pergunta de partida: Qual a dimensão educativa da prática dos 

agentes do Tribunal de Contas sob o enfoque da Gestão Ambiental?, requer todo um cuidado 

com a análise dos resultados e com os passos seguintes, a fim de que não se transforme num 

discurso de conscientização, como diz Barcelos (2008, p. 51), “falar de educação ambiental 

                                                 
2
  Norma de Certificação de Sistema da Gestão Ambiental.  
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ou de ecologia acaba, via de regra, desembocando no discurso da conscientização”. Isto 

porque, além da leitura da palavra, faz a defesa como uma tomada de atitude, “a gestão 

ambiental é, sobretudo, um convite à ação dos cidadãos para participar na produção de suas 

condições de existência e em seus projetos de vida.” (LEFF, 2001, p. 17). 

 

Assim, o objetivo do trabalho que ora apresentamos foi conhecer essa dimensão 

educativa decorrente da prática dos agentes do Tribunal de Contas do Ceará sob o enfoque da 

gestão ambiental, tendo como referência a crise ambiental contemporânea, a fim de 

estabelecermos coletivamente um conjunto de procedimentos para a Educação Ambiental 

Dialógica da referida Instituição. 

 

Os objetivos específicos foram: investigar como os agentes do TCE/CE percebem a 

gestão ambiental, com origem no nosso ambiente de trabalho; identificar os pontos críticos de 

desperdícios nessa Instituição; potencializar a relação entre Educação Ambiental e a Gestão 

do Patrimônio Público; refletir sobre a qualidade das atribuições de fiscalização nos órgãos 

públicos do Estado do Ceará (jurisdicionados do TCE) e constituir dialogicamente um 

conjunto de procedimentos educativos para a Gestão Ambiental da Instituição. 

 

Esse entendimento nos faz acreditar na relevante contribuição deste trabalho de 

pesquisa, pois, além de potencializar uma nova atitude dos nossos agentes na gestão do 

TCE/CE, abrem-se muitas possibilidades para se pensar a Educação Ambiental nos órgãos 

públicos por meio de uma proposta de Educação Ambiental Dialógica, que favorece o diálogo 

entre Educação Ambiental e Educação Popular, na linhagem de Paulo Freire, e a Perspectiva 

Eco-Relacional (PER)
3
. 

 

A PER possibilita avançar com as discussões socioambientais nas dimensões cultural, 

crítica, política, moral, jurídica, afetivas e que perceba o mundo na sua totalidade. Como 

escreve Figueiredo (2007a, p. 62),   

 

Essa perspectiva proporcionou uma nova atitude epistemológica que se apresenta 

consolidada em algumas mudanças fundamentais, tais como mudança de enfoque da 

parte para as relações que compõem o todo, no qual não se pode mais considerar 

partes isoladas. 

 

                                                                            

                                                 
3
 Neologismo que pretende avançar com o ecocêntrico. 
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Desse modo, as reflexões e resultados aqui apresentados são tecidos por meio da nossa 

trajetória no mestrado, iniciada com os seminários, disciplinas e encontros da linha de 

pesquisa Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola, juntamente com os encontros do 

GEAD, e o nosso percurso de pesquisa com as contribuições de nossos colegas e o mestre 

orientador. 

 

Este trabalho está subdividido em cinco capítulos, iniciando-se com a Introdução. No 

segundo módulo apresentamos as escolhas metodológicas, o quadro teórico com os autores 

que contribuem para responder à pergunta de partida, bem como a definição dos agentes 

parceiros da pesquisa. 

 

No terceiro capítulo, delineamos o histórico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 

e as suas atribuições, a fim de mostrar seu papel constitucional e suas áreas de prestações de 

serviços e atendimentos ao público. Também destacamos quem são os agentes que compõem 

os quadros de serviços do Tribunal e por que foram escolhidos para fazer parte desta pesquisa. 

No quarto seguimento desse capítulo, apresentamos o Instituto Plácido Castelo, que é uma 

escola de governo de apoio ao TCE e que atua, desde 2008, no âmbito da formação dos 

servidores do Estado do Ceará. 

 

No quarto capítulo, possibilitaremos um diálogo com os parceiros com a pergunta de 

partida para o entendimento da dimensão educativa da prática dos agentes sob o enfoque da 

gestão ambiental.    

 

O quinto capítulo é composto pelas conclusões e perspectivas.  
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2 - CAMINHOS PERCORRIDOS E DIÁLOGOS ESTABELECIDOS NA DIREÇÃO 

DE CONHECER A DIMENSÃO EDUCATIVA DA PRÁTICA DOS AGENTES DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ SOB O ENFOQUE DA GESTÃO AMBIENTAL 

 

Neste capítulo, trazemos as escolhas metodológicas realizadas, o quadro teórico com 

os temas geradores e os desafios da pesquisa nesse caminho para compreender a dimensão 

educativa da prática desses agentes do Tribunal sob o enfoque da gestão ambiental. 

 

2.1 Escolhas metodológicas 

   

A abordagem metodológica adotada neste trabalho de pesquisa ocorreu com base no 

entendimento de que o método de investigação se caracteriza como o caminho a ser trilhado 

pelo pesquisador. A palavra método é derivada do grego, méthodos, que significa “caminho 

para se chegar a um fim”. 

 

As escolhas teórico-metodológicas que aparecem ao longo do texto são opções que 

compõem nossa trajetória de identificação com as discussões possibilitadas pelas interações 

no Grupo de Estudos em Educação Ambiental Dialógica, Educação Intercultural, Educação e 

Cultura Popular (GEAD) e, principalmente, pelas disciplinas do Mestrado: Dialogicidade e 

Formação Humana em Paulo Freire e Educação Ambiental e Cultura de Paz. 

 

Essas escolhas, por conseguinte, têm relação direta com a compreensão de uma 

leitura de mundo que rompe com velhos paradigmas, como o cosmocêntrico, o teocêntrico e o 

antropocêntrico, e avança com outras possibilidades epistemológicas, tais como a proposta 

pela Perspectiva Eco-Relacional (PER), que contribui com as discussões socioambientais, nas 

dimensões cultural, crítica, política, moral, jurídica e afetiva, possibilitando que se perceba o 

mundo na sua totalidade e a Educação Ambiental Dialógica (EAD), que oferece, dentre outros 

aportes da literatura de Freire, a afetividade e o ato de saber escutar. 

 

Paradigma é um termo oriundo do grego, paradeigma, que significa 

etimologicamente 'modelo de percepção'. E 'modelo de percepção', segundo nota de 

Figueiredo em atividade do GEAD, “são lentes que nos fazem perceber o mundo como 

podemos, em decorrência de nossa bagagem pessoal/social”. 
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Para melhor entendimento dessa escolha epistemológica, paradigmática, 

apresentamos a seguir uma síntese dos principais paradigmas civilizatórios, seus limites, e 

informamos nossa opção de paradigma.  

  

A Antiguidade era caracterizada pelo cosmocentrismo, no qual o centro da 

curiosidade dos seres humanos era o cosmo, numa concepção de universo harmônico e 

equilibrado, numa percepção de physis na qual todos estão interligados. Acerca do paradigma 

cosmocêntrico, Figueiredo (2009.2)
4
 ensina que, 

                                                                           

[...] o  conhecimento  é  produzido  de  forma  ordenada,  com propósitos definidos 

numa racionalidade integrada, advém, no mundo ocidental, basicamente da cultura 

grega. Era a primeira grande ruptura, com o pensamento mítico que, até então, 

respondia às grandes questões. Nele, encontramos as primeiras respostas no cosmos, 

em sua ordem, e ela se sujeitando. Era a busca de explicações naturais para os 

processos da natureza.                                                                                          

                                 

Já o período medieval foi caracterizado por uma visão teocêntrica do mundo, com essa 

percepção o que passa a ser o centro é Deus como imagem do homem. Um dos filósofos 

importantes deste período foi Santo Agostinho [354-450], com a teoria da iluminação divina, 

segundo a qual o conhecimento humano se dava através da Iluminação de Deus. 

  

Este paradigma ocorreu por meio de certa dicotomia entre fé e razão, em que a 

primeira não poderia ser questionada pela segunda, pois crenças fundamentadas em verdades 

incontestáveis. 

Foi o tempo da inquisição e das criminosas cruzadas que a muitos dizimou. Foi o 

tempo de submissão a regras alienantes e excludentes. Nas milenares polarizações, a 

ciência começa a se colocar como contraponto com seus desvelamentos que põem 

por terra dogmas religiosos, entronizando o homem em substituição ao velho-deus-

homem destituído.  (FIGUEIREDO, 2009.2). 

 

 

O paradigma antropocêntrico surge com o homem questionador, crítico, que externa 

seu pensamento e que problematiza a realidade. É a mudança de uma mentalidade baseada no 

teocentrismo, para a substituição pelo homem no centro de tudo e todas as demais coisas no 

universo existem exclusivamente em função dele.  

 

No que se refere à crise ambiental, Soffiati (2002, p. 51) diz em, “a crise ambiental da 

atualidade origina-se de uma concepção antropocêntrica, instrumentalizadora e utilitarista da 

                                                 
4
 Nota de aula do Prof. João Figueiredo para a disciplina Seminário Temático: Educação Ambiental e Cultura de 

Paz – 2009.2, no Programa de Pós-Graduação e Educação Brasileira – PPGEB da Universidade Federal do 

Ceará.  
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natureza, cujas raízes remotas situam-se na tradição judaíco-cristã [...]”.  

                                                                          

A contemporaneidade é decorrente de uma crise própria da Modernidade que se 

manifesta na intolerância, no discurso da verdade, na ciência, no intelecto, na ética formal e 

na negligência dos valores, a despeito do saber popular.  

                                                                                                                                           

A Modernidade caracteriza-se por projetos e realizações preconizadas pelos 

paradigmas humanista e mecanicista, que começaram a ter os seus contornos 

desenhados no Renascimento e na Revolução Científica do século XVII europeu, e 

que ainda dominam o mundo ocidental e ocidentalizado (SOFFIATI, 2002, p. 51). 

 

    

O caminho que pretendemos trilhar representa uma opção coerente com novas atitudes 

de vida. Isto representa escolhas e caminhos de superação desse modelo civilizatório 

fragmentador, linear e mecanicista, mesmo reconhecendo o cuidado com a leitura de uma real 

ruptura ou superação de nossa formação escolar e profissional fundamentada em crenças e 

valores cartesianos. 

 

A respeito da superação das leituras cartesianas de mundo e apontando para outras 

possibilidades, Figueiredo (2006, p. 6-7), leciona, 

 

Na contemporaneidade vemos surgir contribuições que se alinham procurando a 

superação desse modelo, que em geral podem ser catalogadas como propostas 

Ecocêntricas, Holísticas, Dialéticas. Estabelecer um referencial que supere as 

dicotomias e restabeleça o diálogo amoroso, como elo essencial de relações mais 

apropriadas com a natureza em nós e fora de nós, é necessidade premente. 

 

Na totalidade dialética, para Kosic (1995, p. 30), “a realidade é concebida como um 

todo divisível de entidades e significados, e é implicitamente compreendida em unidade de 

juízo de constatação e de valor”. 

 

Dessa forma, entendemos que o percurso para o alcance da dimensão educativa da 

prática dos agentes do Tribunal de Contas sob o aspecto da gestão ambiental pode ser 

ampliada por uma leitura de mundo que perceba as dimensões políticas, culturais, 

econômicas, jurídicas, afetivas, espirituais etc., que compõem as relações da sociedade no 

cotidiano. 

 

Concordamos com Cardoso (2008, p. 21) a respeito de rejeitar formulações 

subjetivistas e a teorizações vazias da realidade. “[...] reconheço a relevância de considerar a 

complexidade do mundo e do humano nele, expressa também na cumplicidade relacional 
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entre subjetividade e objetividade da vida”. 

 

A Perspectiva Eco-Relacional (FIGUEIREDO, 2003a e 2007a) como referencial 

teórico possibilita o encontro com novas contribuições epistemológicas que dão suporte para a 

formulação de novas teorias de superação da lógica antropocêntrica. 

                                                                                                                                                                    
Nesse constructo, procedendo a uma ruptura paradigmática, considerando a 

dimensão ambiental constituída também pelas esferas histórico-política e sócio-

cultural, nos permitimo, então, constituir o que denominamos de “ecopráxis”. 

(FIGUEIREDO, 2003a, p. 44).      

 

 

Para esse autor, a ecopráxis é a possibilidade de se “avançar com o conceito de práxis 

na direção de uma ação-reflexão mais ampla, que reconhece a necessidade permanente de 

alargar horizontes, de permanecer aberto para as múltiplas influências e consequências 

simultâneas [...].” 

 

Na feitura desse trabalho, a ecopráxis possibilita a integração e não a exclusão de 

nossos pares nas relações e na gestão compartilhada de nossas atribuições profissionais e de 

nossos espaços de trabalho. A ecopráxis, portanto, compreende a práxis como algo em 

constante ampliação, viabilizada por dimensões que permeiam a sensibilidade, a prática 

refletida, a ética e a afetividade. 

 

Compreendemos que pesquisar para conhecer qual a prática educativa dos agentes do 

Tribunal de Contas sob o aspecto da gestão ambiental, devemos repensar nosso modo de agir, 

as atitudes, para então formularmos coletivamente uma proposta de gestão que nos possibilite 

experimentar ações solidárias, descoladas de propostas impositivas. 

 

Mediante esse paradigma que se apresenta como Perspectiva Eco-Relacional e dos 

aportes de Paulo Freire, permitimo-nos refletir sobre nossa prática, nosso modo de agir com o 

ambiente e as pessoas.  

 

A Perspectiva (PER) apresenta contribuições para a Educação Ambiental, na medida 

em que considera a multiplicidade dos aspectos de tudo no mundo (sentido, pensado e 

vivido), enfatizando o diálogo nas relações (FIGUEIREDO, 2007a, p. 51), 
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Um dos arcabouços dessa perspectiva que desenvolvemos e nomeamos de eco-

relacional foi oferecido por Brandão (1994), em seu livro Somos as Águas Puras, 

revelando em sua antropologia a experiência ancestral, o imaginário dos seres 

humanos na relação com os outros seres humanos e não-humanos, vivos e não-

vivos. Com sua crítica solidária e dialógica debate as raízes de sérios problemas de 

nossa civilização ocidental.  
                                               

                       

Assim, uma Educação Ambiental crítica e dialógico-democrática que problematize as 

narrativas dos sujeitos sobre o nosso ambiente e o nosso cotidiano deve assumir a ecopráxis 

que se alarga para a superação de modelo de gestão imposto, fragmentado e comprometido 

com a globalização determinada pelo capitalismo. 

  

Uma adequação à educação ambiental da proposta freireana de “leitura de 

mundo.”[...]. Paulo Freire, em diversos dos seus trabalhos e indiretamente em 

trabalhos escritos pelos seus seguidores, enfatizava que cada pessoa tem a sua leitura 

de mundo (REIGOTA, 1999, p. 119). 

 

                                             

Na elaboração deste trabalho, optamos por algumas categorias que permitem a busca 

de respostas que tencionamos. Apresentamos a seguir um quadro teórico destas cinco grandes 

categorias de análises: Crise Ambiental, Dimensão Educativa, Gestão Ambiental, Cultura 

Institucional e Educação Ambiental. 

  

2.2 Crise ambiental 

 

O motivo da escolha da temática “crise ambiental contemporânea” foi para conhecer o 

entendimento que os agentes do TCE possuem sobre essa problemática, a fim de querer saber 

se há uma reflexão sobre essa grave crise que ameaça a existência humana e de que forma 

essas pessoas elaboram essa compreensão. 

 

Ferraz e Almeida (2004, p. 116), entendem que essa crise ambiental compreende toda 

a história recente da humanidade e que se apresenta em várias faces e dimensões da sociedade 

moderna: “esta crise tem origem em um ciclo expansivo da civilização (crescimento 

populacional, expansão geográfica do habitat humano), gerado há mais de 5 séculos e 

acentuado a partir da Revolução Industrial.” 

 

Entretanto, Lima (2002, p. 110) diz que foi, “a partir das décadas de 60 e 70 do século 

XX que se tornaram mais evidentes e generalizados os sinais de uma crise socioambiental de 
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amplas proporções e dotada de novas características”. 

  

Já para Weil (1990, p. 38), a crise que se exibe representa, “[...] em grande parte, 

reflexo do privilégio das dimensões racional e sensorial, que acabou reduzindo e 

fragmentando o pensamento (psique) e o conhecimento (episteme), provocando 

conseqüências na estrutura social e ecológica.” 

     

Portanto, a crise atual, ao mesmo tempo em que impacta com sério risco a 

continuidade humana na Terra, favorece a compreensão de que precisamos pensar o que 

necessita ser feito, pois os estudos acadêmicos apontam que a capacidade de suporte da 

natureza, diante das agressões humanas, está bastante comprometida. Por isso, emerge a 

oportunidade de se convocar o cidadão para a participação coletiva, constituída e fortalecida 

pela sensibilidade, mudanças de valores, crenças e, sobretudo, atitudes respaldadas pela ética. 

 

2.3 Dimensão educativa 

 

Inicialmente faz-se necessário explicar a escolha da expressão “dimensão educativa”, 

pois até antes da qualificação deste trabalho, não estava claro o caminho da pesquisa com 

nossas questões de investigação. Por intermédio das discussões nos encontros do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental Dialógica, Educação Intercultural, Educação e 

Cultura Popular – GEAD, as contribuições foram sendo bem recebidas, de forma que, com as 

recomendações e sugestões da banca de qualificação do projeto e a socialização do trabalho 

com os companheiros do GEAD, surgiram algumas reflexões que nos levaram a entender que: 

pelo fato de partirmos da compreensão de que já existe alguma prática dos agentes do 

Tribunal, na relação com as questões da gestão ambiental da instituição, então, nosso maior 

interesse é entender quais dimensões essa prática assume; e de que maneira ela dissemina ou 

pode contribuir na propagação de um processo educativo que enseje práticas ecológicas, 

econômicas, solidárias e comprometidas com o bem público. 

 

Para entender a dicção escolhida, buscamos o significado de “dimensão”. Em pesquisa 

no Aurélio (2004, p. 319) encontramos, “sentido em que se mede a extensão para avaliá-la”. 

 

Essa dimensão afetiva neste trabalho pode ser compreendida pelas múltiplas relações 

de afeto, cumplicidade, respeito, ética e cidadania compartilhadas por nós agentes da 
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instituição, cada um contribuindo com sua frequência de vibração, por meio de gestos e 

diálogos estabelecidos pelo aprendizado no convívio do dia a dia em nosso campo de trabalho 

e na vida de maneira mais ampla. Isso é para Silveira (2003, p.3), uma dimensão educativa 

humana relacional, 

 

Espaço da subjetividade. Reconhecer a importância da interação. Entender-se com 

um sujeito de relações. Sujeito de desejo. Fomentar vínculos positivos. Fortalecer 

elos de generosidade. Desenvolver sentimentos de inclusão e pertença grupal. 

Estabelecer relações de proximidade ajudando a cultivar a ética da solidariedade. 

      

 E para se compreender o que é educação em processos formativos informais, fomos 

buscar explicação em Maturana (2001, p. 29), ao apontar que, 

 

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com o outro 

e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de maneira que seu 

modo de viver se faz progressivamente mais congruente com o do outro no espaço 

de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira recíproca. 

Ocorre como uma transformação estrutural contingente com uma história no 

conviver, e o resultado disso é que as pessoas aprendem a conviver de uma maneira 

que se configura de acordo com o conviver da comunidade em que vivem.  

 

Essa transformação espontânea do conviver com o outro, a que se refere Maturana 

(2001), decorre das histórias de vida de cada pessoa e isso passa pelos contextos social, 

histórico, cultural, afetivo e espiritual, resultando, assim, em ações educativas informais para 

serem compartilhadas em grupo, comunidade, trabalho, escola etc. 

 

Quando o respeito, a aceitação e a ética estão presentes nas relações de parcerias, seja 

pelo trabalho, o lazer, pelo convívio familiar, a vivência em comunidade e a espiritualidade, 

embora não negando as diferenças e os conflitos, há de se reconhecer que nessas formalidades 

e informalidades das relações, assumem dimensões educativas estabelecidas pelas trocas.  

 

A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a 

criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade. 

Formas de educação que produzem e praticam, para que elas reproduzam, entre 

todos os que ensinam-e-aprendem, o saber que atravessa as palavras da tribo, os 

códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos da arte ou da religião, 

do artesanato ou da tecnologia que qualquer povo precisa para reinventar, todos os 

dias, a vida do grupo e a de cada um de seus sujeitos, através de trocas [...]. (Carlos 

Brandão, 2004, p. 10-11). 
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2.4 Gestão ambiental 

 

 

Gestão ambiental é algo relativamente novo, tornou-se mais evidente após os anos 

1990, com as contribuições de áreas diversas do conhecimento, como as engenharias, ciências 

biológicas e a Geografia. Para Seiffert (2009, p. 46), “A Gestão Ambiental evoluiu, 

historicamente, das demandas associadas aos sistemas de saneamento básico, em virtude do 

crescimento das grandes metrópoles, para um enfoque propriamente de gestão.” 

        

É comum na história contemporânea apontar a Revolução Industrial, meados do século 

XVIII, como um marco no surgimento dos problemas ambientais, pois foi quando surgiu 

grande parte de emissões ácidas e de substâncias tóxicas em todo o Planeta. Os aumentos do 

volume de produção, entretanto, associados à cultura do povo para o consumo exigente e 

exacerbado, potencializam a degradação ambiental no mundo. 

 

Assim, na segunda metade do século XIX, apareceram os primeiros debates de 

representantes da comunidade científica para delimitar áreas a serem protegidas das ações 

humanas. Destaca-se a criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 

1872. Nas últimas décadas do século XX, surgiram as primeiras denúncias e debates sobre 

problemas ambientais. Um marco importante foi o reforço à “consciência ambiental”, 

potencializado com a obra de Rachel Carson, Silent spring (Primavera Silenciosa), publicada 

em 1962, que teve enorme repercussão, ao alertar sobre os efeitos, intensamente danosos 

sobre o ambiente, de inúmeras ações humanas, como, por exemplo, o uso de pesticidas na 

agricultura. 

 

Diversos congressos científicos internacionais antecederam as iniciativas de gestão 

ambiental de caráter global. Acot (apud: BARBIERI, 2007, p. 34), considera o I Congresso 

Internacional para Proteção da Natureza, realizado em Paris, em 1923, “o início de um novo 

período na história da gestão ambiental global, quer por ter apresentado uma abordagem 

bastante completa sobre os problemas ambientais, quer pela luta para criar uma instituição 

internacional permanente para proteção da natureza.” 

 

Do século XX em diante, afloram os primeiros acordos multilaterais alusivos aos 

temas ambientais. Ribeiro (apud: BARBIERI, 2007, p. 33) distingue três fases dessa 

evolução, a primeira quando aconteceram os acordos com o objetivo de regular a ação dos 
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colonos das metrópoles imperialistas no Continente Africano, que destruíram a base natural 

das terras conquistadas. Esses acordos não alcançaram seus objetivos, por consequência, a 

devastação não foi contida. Na segunda fase, que começou com a guerra fria, ocorreram 

iniciativas com conquistas significativas por meio do Tratado Antártico e a emergência da 

temática ambiental no âmbito da ONU
5
, e de suas entidades como a UNESCO

6
, a FAO

7
e o

 

PNUMA
8
.  

 

A terceira fase corresponde ao período pós-guerra fria, quando a crise da racionalidade 

econômica conduziu ao processo de intensa modernização. Nessa fase, é possível destacar a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 

1992, no Rio de Janeiro. 

 

As conferências internacionais tiveram expressivos destaques desde a década de 1970, 

quando passaram a discutir as questões ambientais numa abordagem preventiva. Destacamos 

a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, no ano de 

1972. Como ressalta Guimarães (2000, p. 9), “nesta, reconheceu-se a Educação Ambiental 

como o elemento crítico para o combate à crise ambiental no mundo.” Outra importante foi a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, oficialmente 

denominada Cúpula da Terra, a Eco 92. Nela reuniram-se 103 chefes de Estado, aprovando 

acordos oficiais internacionais, a exemplo da Agenda 21 e os meios para sua implementação.   

 

Ainda se destaca a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental de 

Tbilisi, realizada na Geórgia, em 1977, quando, como anota Dias (apud: FIGUEIREDO, 

2007a, p.70), “deixava-se absolutamente clara a necessidade de se considerar os aspectos 

sociais, econômicos, culturais, políticos, éticos etc., quando fossem tratadas as questões 

ambientais.”  

 

Nas últimas décadas, vários acordos e documentos foram produzidos, dentre eles os 

Princípios de Tibilisi
9
, a Agenda 21, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e a Carta da Terra. A Carta da Terra, na leitura de Figueiredo (2007a, p.73), 

                                                 
5
 Organização das Nações Unidas. 

6
 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

7
 Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. 

8
 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

9
 Conferência Intergovernamental de Tbilisi (Geórgia) em 1977.  
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[...] oferece uma posição altamente inovadora e aberta na consolidação de um 

processo que, certamente, pode contribuir para uma leitura de mundo identificada 

com uma perspectiva aqui denominada de eco-relacional e com uma atitude de 

solidariedade para com todos os seres, para com a Terra.  

 

A década de 1980 foi marcada pelo surgimento, no Canadá, do Programa de Atuação 

Responsável, considerado o primeiro modelo de gestão ambiental formal e de iniciativa das 

indústrias químicas. Em 1987 foi publicado o Informe Brudtland, intitulado Nosso futuro 

comum. Esse documento resultou estudos que apontaram a pobreza e as desigualdades dos 

países como fatores associados aos avanços dos processos de degradação ambiental, assim 

como as possíveis estratégias e políticas para os enfrentamentos, todavia o surgimento da 

ideia de desenvolvimento sustentável propôs a conciliação entre conservação da natureza e 

crescimento econômico. 

 

Com relação aos primeiros documentos brasileiros que apontaram para a gestão 

ambiental, vale destacar que as constituições federais (CF) do Brasil, durante muitas décadas, 

mantiveram a hegemonia do Poder Federal de legislar sobre as questões ambientais. A CF de 

1934 legitimava a competência privativa à União para legislar e explorar as riquezas do 

subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca. Já a CF de 

1937 trouxe a competência para o Poder estadual, por meio do Art. 18, quando estabeleceu o 

poder de legislar sobre “medidas de polícia para proteção das plantas e dos rebanhos contra 

moléstias ou agentes nocivos”. A CF de 1967 estabeleceu a militarização da política ambiental 

e manteve para as três instâncias de governo “os monumentos e as paisagens naturais 

notáveis.” 

 

Somente com o modelo de regime de República Democrática, entretanto, a Carta 

Constitucional de 1988, pela primeira vez na história, trouxe o tema “Meio Ambiente” numa 

perspectiva de compartilhamento de direitos e deveres, estabelecendo que, 

  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações (CF. 1988, 

art. 225). 

    

Vale também destacar que a América Latina, em 1991, por meio do Tratado de 

Assunção, criou o Mercosul, um bloco que visa a estabelecer uma zona de livre comércio e 

uma união aduaneira, entre, a princípio, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Nesse Tratado, 
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o meio ambiente foi apenas citado, entretanto, em 1992 foi criada a Reunião Especializada em 

Meio Ambiente (Rema). 

 

É notório que as discussões sobre a gestão ambiental no Mercosul são muito 

superficiais e comprometidas com o paradigma de desenvolvimento sustentável, como pode 

se ver do acordo firmado pelo bloco em 2001, tendo por objetivo, “o desenvolvimento 

sustentável e a proteção ao meio ambiente mediante articulação entre as dimensões 

econômica, social e ambiental, para uma melhor qualidade do meio ambiente e de vida das 

populações.” (BARBIERI, 2007, p. 61). 

 

O mundo passa por sérios problemas ambientais e de graves comprometimentos para o 

nosso bem-estar no Planeta, a exemplo do lixo produzido pela população que cada vez mais 

está composto de restos de embalagens e de produtos industriais. Com relação a esses 

resíduos sólidos (lixo), segundo informa Figueiredo (2003a), cada pessoa produz, em média, 

600 gramas de restos por dia e, ainda, conforme dados do IBGE
10 

(FIGUEIREDO, 2003a), em 

1991, o total no Brasil era de 241.614 toneladas por dia. 

 

Existem estudos na área ambiental que indicam a triste previsão de que, nos próximos 

cinquenta anos, poderão eclodir guerras pelo controle da água, assim como a história relata 

fatos, passados e presentes, pelo domínio do petróleo no mundo. “A água ocupa ¾ da 

superfície de nosso planeta, mais exatamente 73%. Desse total, 97% estão sob a forma de 

água salgada, contida nos mares e oceanos, e apenas 3% são de água doce.” (SENAC, 2006, 

p. 83-84). 

  

Essa questão é tão grave que entre os objetivos do milênio, assumidos por 191 países- 

membros da ONU, considerados ambiciosos e até inexequíveis, uma das metas a ser 

alcançada até 2015 é reduzir pela metade a população sem acesso à água potável. 

 

Na trajetória de realização de nosso trabalho de conclusão da especialização em 

Educação Ambiental, com a temática Educação Ambiental Dialógica no Tribunal de Contas 

do Estado do Ceará, pudemos constatar que os tribunais de contas, de forma geral, 

compreendem a gestão do ambiente vinculado a alguma norma de certificação, e nisso a 

                                                 
1 0 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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norma ISO 14001 aparece como importante política de gestão, principalmente em virtude de 

sua aceitação como padrão de referência para a gestão ambiental organizacional.  

 

Na década de 1990, essa norma internacional de proteção ambiental (14000) foi 

elaborada e, durante a ECO 92, foi criado o grupo estratégico consultivo sobre o meio 

ambiente, segundo Seiffert (2009, p. 16),  

                                                                                                

[...] esse grupo tinha como objetivo promover uma abordagem comum à gestão 

ambiental semelhante à gestão da qualidade, aperfeiçoando a capacidade das 

organizações para alcançarem e medir melhorias no desempenho ambiental, bem 

como facilitar o comércio entre as nações.   

 

A intenção de caminhar por um ideal de gestão compartilhada faz-nos distanciar de 

modelos de certificações impositivas e comprometidas com a gestão fragmentada, e que pensa 

o ambiente numa perspectiva de conservação dos recursos naturais sem o comprometimento e 

a ausência da participação política e crítica dos nossos parceiros, oprimidos, nos processos de 

tomada de decisões. 

 

A gestão ambiental, na compreensão de Leff (2001, p. 57), “oferece novos princípios 

aos processos de democratização da sociedade, que induzem a participação direta das 

comunidades na apropriação e transformação de seus recursos ambientais.” Pollete (apud. 

FERRAZ e ALMEIDA, 2004, p. 123) compreende que, 

 

A gestão ambiental agrega a Política Ambiental (conjunto de princípios doutrinários 

que conformam as aspirações sociais – sonhos quanto à manutenção de uma boa 

qualidade de vida e qualidade ambiental), o Planejamento Ambiental (estudo 

prospectivo que visa a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade do uso e 

ocupação humana do ambiente) e o Gerenciamento Ambiental (conjunto de ações 

que visam monitorar e regular na prática, o desenvolvimento humano sustentável).

    
 

Ultrapassado, portanto, uma gestão ambiental materializada por uma proposta de 

certificação e mensurada por indicadores elencados por um grupo gestor que se proponha a 

controlar as nossas ações, pensamos em diálogos parceiros que contribuam com as mudanças 

culturais legitimadas pelos processos participativos e constituídos nas relações de 

convivências. Nisso Loureiro (2002, p. 69) parece apontar, “a Educação Ambiental é uma 

práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de valores, conceitos, 

habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade de vida e a atuação 

responsável de atores sociais individuais e coletivos no ambiente”.      
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2.5   Cultura institucional 

 

O conceito de cultura, etimologicamente falando, é um conceito derivado da 

natureza. Um de seus significados originais é “lavoura” ou “cultivo agrícola”, o 

cultivo do que cresce naturalmente (EAGLETON, 2003, p. 9). 

 

 

Na qualificação deste trabalho, recebemos como contribuição a recomendação da 

banca de incluir a categoria cultura institucional como oportunidade de procurar identificar de 

que modo os agentes do Tribunal percebem essa cultura institucional na gestão do ambiente, 

por meio das relações constituídas no dia a dia e nos entrelaçamentos da direção e corpo de 

agentes concursados, comissionados e terceirizados que compõem todo o quadro da 

Instituição. 

  

A concepção de cultura nas organizações auferiu destaque ao longo das duas últimas 

décadas no Brasil, e no exterior, sendo bastante difundida nos meios universitários da área de 

Administração. As pesquisas acadêmicas apontam para as contribuições de algumas correntes 

contemporâneas que abordam a ideia de que a cultura organizacional aparece ora como 

integradora, ora como diferenciada ou, ainda, como fragmentada. 

 

A integração pressupõe que a organização como um todo possua a mesma cultura. 

A diferenciação, por seu turno, enfoca as diferenças existentes entre os diversos 

grupos que compõem a organização. A fragmentação consiste na visão de que em 

verdade o que existe em termos de cultura organizacional são valores partilhados 

temporariamente pelos vários indivíduos que atuam na organização. (CAVEDON e 

FACHIN, 2008a, p. 36). 

 
Para Silva e Nogueira, as organizações podem ser compreendidas mediante aspectos 

simbólicos, podendo ser representados pelas linguagens e configurações dos discursos. 

Entendemos assim que essas linguagens e configurações possibilitam a tessitura de uma 

leitura em fase de elaboração.  

 

A cultura como metáfora é interpretada, essencialmente, como um contínuo e 

dinâmico processo de construção e reconstrução da realidade por meio da interação 

social. [...] compreende as abordagens que consideram a organização como um 

modo de expressão da consciência humana, de suas idéias e aspectos simbólicos. 

(apud: CARRIERI, 2008a, p. 2) 

           

 

Nas interpretações de Denilson e Frost, é possível perceber as dimensões integradora, 

diferenciada e fragmentada numa abordagem contextualizada:             
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A perspectiva de Integração possibilitaria a visão do quadro ideológico da alta 

administração que percorre toda a administração. Pela Diferenciação, apareceriam 

claramente os grupos e suas ideologias, as subculturas, podendo-se colocar, frente a 

frente, a cultura tida como cola e a dos grupos. Finalmente, sob a perspectiva da 

fragmentação, cada ator ganharia relevo, o que contribuiria para entender toda a 

organização. (apud: CARRIERI, 2008a, p. 29). 

  

 

No entendimento de Weil (1995, p. 89), a cultura organizacional pode assumir a 

dimensão holística por meio de “valores, conhecimentos e costumes ligados a uma visão não-

fragmentada do mundo.” 

 

Figueiredo (2007a, p. 22) diz que é possível se compreender as metáforas como 

“metáforas em teia”, na forma que, “os fios da teia são as metáforas categoriais e os encontros 

dos nós são as dimensões , constituídas na trajetória de significações.” Dessa forma, 

compreendemos que, sob o enfoque de uma leitura da Perspectiva Eco-Relacional, esse 

paradigma contemporâneo avança com suas discussões em vários trabalhos de pesquisas. 

Uma cultura institucional, que pense as questões da Educação Ambiental e/ ou a gestão 

ambiental, é como uma grande teia representada pela organização, as pessoas envolvidas e os 

processos que constituem suas relações, e os encontros dos nós são as diversas dimensões que 

se entrelaçam, numa perspectiva mais ampla, democrática, e que viabilize conquistas pela 

integração parceira, dialógica, política, crítica, ética, afetiva e espiritual. 

 

2.6  Educação Ambiental 

 

Nesse percurso, pretendemos caminhar rumo a uma Educação Ambiental crítica e 

dialógica, que incorpore a leitura de Paulo Freire e a Perspectiva Eco-Relacional (PER), como 

explica Figueiredo (2007a, p. 4) a respeito da segunda, 

 
É uma epistemologia vivencial-experencial voltada para a teia de relações, que 

repercute numa lógica que considera a totalidade das relações interligadas e 

interatuantes. Pretende uma ação-reflexão-ação transformadora, que ao considerar a 

dimensão ambiental, constituída também pelas esferas histórico-política e sócio-

cultural, constitui o que se denomina de ecopráxis. 

 

Na busca de sentido, começamos pensando a relação entre ambiente, Ecologia e 

Educação Ambiental. Para Barbieri (2007, p. 5), “meio ambiente é tudo o que envolve ou 

cerca os seres vivos”. A palavra ambiente vem do latim e o prefixo ambi dá a idéia de “ao 

redor de algo” ou de “ambos os lados”. Odum e Sarmiento (apud: BARBIEIRI, p. 5) 
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distinguem três tipos de ambientes:  

1º o fabricado ou desenvolvido pelos humanos, constituído pelas cidades,  parques  

industriais e  corredores de transportes como rodovias,  ferrovias e portos; 2º o 

ambiente domesticado, que envolve áreas  agrícolas,  florestas  plantadas,  açudes,  

lagos artificiais etc. e 3º o ambiente natural, por exemplo as matas virgens e  outras  

regiões  auto-sustentadas, pois  são acionadas  apenas pela  luz solar e  da natureza,  

como precipitação,  ventos,  fluxo  de água etc. E não  dependem  de qualquer  fluxo 

de  energia controlado diretamente humanos, como ocorre nos dos dois outros 

ambientes.   
 

A ecologia é a ciência que estuda as inter-relações dos organismos vivos com o seu 

meio ambiente e dos organismos entre si, inclusive o ser humano. Para Odum (apud: 

BARBIERI, p.10), “ecologia significa estudo do ambiente da casa, incluindo todos os 

organismos que ela contém e os processos funcionais que a tornam habitável.” 

 

O primeiro discurso ecológico surgiu em 1886, quando Ernst Haeckel propôs a 

Ecologia como disciplina científica. Na atualidade, os discursos estão focados num modelo de 

percepção de “desenvolvimento sustentável”, comprometido com o capitalismo que tão 

somente eleva, em todo o Planeta, o índice de desemprego, o crescimento da violência, da 

fome, a crise de valores políticos, éticos, morais etc. 

  

A Educação Ambiental no Brasil começou a ter mais destaque na década de 1980, 

tendo sido recomendado pelo Parecer nº 226 do Conselho Federal de Educação, em 1987, que 

considerava necessária a inclusão da EA dentre os conteúdos a serem explorados nas 

propostas curriculares das escolas de 1º e 2º graus, bem como sugeria a criação de centros de 

Educação Ambiental. Com a CF de 1988, entretanto, por meio do capítulo dedicado ao meio 

ambiente, essa questão se tornou mais legítima e democrática para as discussões com a 

sociedade.    

 

Em propostas de Educação Ambiental embasadas no paradigma cartesiano, 

prevalecem os discursos desenvolvimentistas. De fato, o discurso de desenvolvimento 

sustentável é comprometido com o lucro e o consumo que enseja esses problemas. Como diz 

Figueiredo (2007a, p. 68), “hoje vivemos essa crise civilizatória, crise da modernidade, crise 

radical do pensamento, dos valores, das orientações éticas. Não vivemos apenas uma crise 

setorial, mas de paradigma, da matriz de percepção do mundo, do pensar”. 

 

A Educação Ambiental comprometida com a leitura de mundo mais ampla e profunda 

efetivamente, rompe com o conceito de desenvolvimento, mesmo, como diz Figueiredo 
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(2007a, p.77), “reconhecendo que ele pode ser revisto dentro de outras vertentes, pois o DS 

contém uma roupagem histórica que lhe reveste e da qual não é possível se descolar 

facilmente.” 

 

Precisamos pensar os processos educativos em dinâmicas da práxis de Paulo Freire, 

como proposta política, problematizadora e dialógica; uma Educação Ambiental que busque a 

compreensão nos problemas contextualizados em articulação com as questões locais e 

globais. E isso significa considerar a participação efetiva dos autores do lugar por meio de 

ações e de instrumentos de políticas públicas e privadas em novas formas de ler criticamente 

o mundo.  

      

Não nos educamos abstratamente, mas na atividade humana coletiva, mediada pela 

natureza, com sujeitos localizados temporal e espacialmente. Ter clareza disso é o 

que nos leva a atuar em Educação Ambiental, mas não a partir do discurso genérico 

de que todos nós somos igualmente responsáveis e vítimas do processo de 

degradação ecossistêmica. (LOUREIRO, p. 130).  

        
  

2.6.1  Educação Ambiental Crítica 

  

Segundo pesquisadores como Figueiredo, Guimarães e Moraes, existem inúmeras 

formas de se fazer Educação Ambiental. Muitas dessas „‟educações‟‟ estão ligadas a projetos 

de gestão ambiental hegemônicos e que estão na moda, amparados pelo modelo de 

desenvolvimento sustentável. Dentre as classificações de educações ambientais, para 

Figueiredo (2007a, p. 86-87), estas podem ser compreendidos em duas grandes esferas: EA 

Não Críticas e EA Críticas. Ele entende a primeira como se limitando, “a resolução pontual 

dos problemas, a responsabilidade posta como essencialmente individual e não sociopolítica 

da solução das questões ambientais [...]”. A segunda, diz esse autor, “é a maneira de caminhar 

rumo à transformação social capaz de suscitar um mundo mais solidário.” 

 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental Dialógica, Educação 

Intercultural, Educação e Cultura Popular (GEAD), da Faculdade de Educação (UFC), a que 

nos vinculamos há cerca de dois anos, avança nos estudos da Educação Ambiental Crítica e 

Dialógica, fundamento na literatura de Paulo Freire e na Perspectiva Eco-Relacional. 

Podemos entender que a opção está, “visando à sustentabilidade solidária, a opção por um 

respeito ao saber popular, pretendendo a construção de uma ecopráxis parceira; a vivência de 

uma lógica multidimensional” (FIGUEIREDO, 2007a, p. 86). 
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Há uma concordância com Reigota (2004, p. 11) ao compreender que, “a educação 

ambiental crítica está, dessa forma, impregnada da utopia de mudar radicalmente as relações 

que conhecemos hoje, sejam elas entre a humanidade, sejam entre esta e a natureza.” 

 

2.6.2  Educação Ambiental Dialógica –EAD 

 

Mudar a linguagem faz parte do processo de mudar o mundo. A relação  entre  

linguagem-pensamento-mundo  é   uma    relação dialética, processual, contraditória 

(FREIRE, 1994, p.68). 

 

  

Os embasamentos teóricos da EAD avançam com as contribuições de Paulo Freire, 

Carlos Brandão (2004), Maturana (2008) e Figueiredo (2007a). Este último autor apresenta 

alguns princípios fundamentais para a compreensão dessa proposta educativa, presente na 

literatura freireana, 

 

[...] o diálogo democrático como elemento primordial; considerar o aprendente 

como autor ativo e a contextualização como essencial no processo educativo, a 

supra-alteridade e que valoriza o outro como legítimo outro e o saber parceiro 

(FREIRE, 1994, p. 68). 

 

 

Assim, uma proposta paradigmática de Educação Ambiental crítica e dialógica oferece 

múltiplas possibilidades e princípios. 

  

A solidariedade, a equidade, a postura crítica, a trans-ação, a politicidade do ato 

educativo; a inter/transdisciplinaridade, a multirreferencialidade, a leitura de mundo 

em teia; a resolução concreta de questões ambientais em sua multidimensionalidade; 

a noção de integralidade; o foco nas relações, a ecopráxis, a multidimensionalidade 

humana (FIGUEIREDO, 2003a, p. 70). 

 

 

As possibilidades das reflexões de Freire nos favorecem a superação de “situações-

limites”, o respeito à diversidade de ideias, culturas, a valorização do individual e o coletivo, 

concomitantemente, o saber parceiro, a afetividade e o respeito para com o outro (a), 

incluindo a natureza. 

 

Para Figueiredo (2003a, p. 45), a PER é uma tentativa de avançar com a holística e o 

ecocêntrico. Destaca que, “a dimensão relacional permite que enfoque a própria dinâmica da 

vida, em sua abrangência e complexidade-simples.” 
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Ainda na tessitura desse paradigma contemporâneo, esse autor destaca o fato de que 

Maturana oferece a afetividade como contribuição, acrescida da Psicologia Social de Silva 

Lane; somada a Carlos Brandão com sua contestação afirmativa de que “as relações sociais só 

se dão entre humanos” e a pedagogia da autonomia e libertadora de Paulo Freire, pela 

dimensão sociopolítica e a valorização ética do diálogo, 

                                                                                                                                                                                               

Esta proposta paradigmática se propõe a superar com uma racionalidade 

instrumental, comunicativa, deslocar do centro para o foco a forma de perceber. 

Reconhece uma nova leitura de mundo que se dá na interface entre sujeitos humanos 

e ditos não humanos que se relacionam e potencializam a ecopráxis que transforma 

(FIGUEIREDO, 2007a, p. 14). 

 

Concordamos com Loureiro (2002, p. 69), quando diz, “[...] para a real transformação 

do quadro de crise estrutural e conjuntural em que vivemos, a Educação Ambiental, por 

definição, é elemento estratégico na formação de ampla consciência crítica das relações 

sociais e de produção que situam a inserção humana na natureza”. Essa ampla consciência 

crítica, na compreensão do autor, é possibilitada pelo entendimento de Paulo Freire de que os 

seres humanos se educam reciprocamente e mediatizados pelo mundo. 

 

Portanto, nossa opção por um paradigma de Educação Ambiental Dialógico compõe 

uma trajetória elaborada paulatinamente com as contribuições dos estudos e pesquisas junto 

ao GEAD e nos seminários temáticos do mestrado. Isto porque entendemos que caminhar pela 

possibilidade da Educação Ambiental Dialógica oferece perspectivas mais inclusivas, críticas, 

dialógicas e libertadoras, viabilizando a problematização das questões socioambientais em 

dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais, éticas, jurídicas, afetivas e espirituais. 

     

2.7 A pesquisa 

 

A vontade de conhecer como os agentes do Tribunal de Contas do Ceará percebem a 

gestão ambiental em seu cotidiano direcionou esta pesquisa à abordagem metodológica 

qualitativa. Segundo Pedrini (2007), no âmbito dessa modalidade, devemos considerar que 

corrente da Educação Ambiental vamos escolher.  

 

Ainda para esse autor, a pesquisa qualitativa cabe para a “Educação Ambiental Crítica 

que se fundamenta com: “a emancipação das pessoas por meio de críticas às ideologias que 

oprimem o homem e, também, na promoção das melhorias das condições sociais”. (PEDRINI, 
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2007, p. 32). 

Com a intenção de conhecer a dimensão educativa da prática dos agentes do TCE/CE, 

sob o enfoque da gestão ambiental, a fim de pensar num trabalho educativo na Instituição que 

considere os arcabouços da proposta de Educação Ambiental Dialógica, utilizar alguns 

elementos da pesquisa engajada foi um caminho coerente, porquanto, dentre os seus 

pressupostos, abandona e nega o princípio da neutralidade científica para se comprometer 

com propostas de mudanças sociais. 

 

A respeito da pesquisa engajada, destacamos alguns princípios definidores, 

 

Foco nas Relações; Visão de teia ou matriz; Participação Sociopolítica; 

Transdisciplinaridade; Utilização pedagógica da pesquisa dos Temas geradores 

visando a solução de problemas intrínsecos e contextualmente definidos; teias 

temáticas; Busca de uma compreensão comum na posição de Interfaces; 

Planejamento Comunitário Engajado; Superação do etnocentrismo com a 

valorização das culturas locais; Afetividade para com o outro humano e não-

humano; Pensamento Multidimensional; Respeito a diversidade biológica e cultural. 

(FIGUEIREDO, 2007a, p. 58-59).   

 

Portanto, apresentamos a seguir a trajetória desta pesquisa, composta por três etapas. A 

primeira, mediante observação participante, a segunda, que se dá por meio das entrevistas 

semiestruturadas e, por último, o grupo dialogal (as narrativas parceiras). 

 

2.7.1 A observação participante 

 

Compreendemos que a observação participante possibilita o diálogo entre ideias e 

experiências no respeito aos saberes e nos processos políticos e educativos que permeiam as 

relações e as histórias das pessoas envolvidas na pesquisa. Brandão e Streck (2006, p. 12-13) 

compreendem que a pesquisa participante é, 

 

Uma múltipla teia de e entre pessoas que, ao invés de estabelecer hierarquias de 

acordo com padrões consagrados de idéias preconcebidas sobre o conhecimento e 

seu valor, as envolva em um mesmo amplo exercício de construir saberes a partir da 

idéia tão simples e tão esquecida de que qualquer ser humano é, em si mesmo e por 

si mesmo, uma fonte original e insubstituível de saber.  

  

A trajetória de nossa observação participante nas relações com os colegas de trabalho 

e com o nosso ambiente laboral ocorre desde 1994, conforme narrado na introdução deste 

escrito. Assumimos, entretanto, o desafio da técnica de pesquisa com respaldo na 

compreensão de que a observação participante como estratégia metodológica possibilita uma 
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inserção nas partes envolvidas, pois, como diz Figueiredo (2004, p. 3), a respeito dos 

pressupostos da pesquisa participante, “incluem a realização concomitante da investigação e 

da ação, a participação conjunta de pesquisadores e pesquisados no ato da intervenção e a 

proposta político-pedagógica a favor dos oprimidos que objetiva mudança ou transformação 

social”. 

  

Essa etapa se tornou uma interação mais contínua após a qualificação do projeto de 

pesquisa (2009.2), quando assumimos o compromisso com os registros e percepções que 

contribuíram para apontar às compreensões das questões da pesquisa.  

 

2.7.2 As entrevistas 

   

Para Sorrentino (1997), a entrevista é considerada como uma das estratégias mais 

adequadas para pesquisas em Educação Ambiental. No primeiro momento, realizamos um 

levantamento do número de agentes lotados nas onze inspetorias de fiscalizações, setores e 

gabinetes elencados na introdução desse projeto, bem como o tempo de serviço público de 

cada um desses servidores, a fim de que esta pesquisa possibilitasse contemplar pelo menos, 

um agente por inspetoria, setor e gabinete.   

 

A segunda fase, levando em conta as escolhas já destacadas, efetuamos 20 entrevistas 

semiestruturadas (MINAYO, 1996), com os agentes do corpo técnico e político do Tribunal, 

assim distribuídos: 

 

CARGO  LOTAÇÃO TEMPO DE 

SERVIÇO 

SEXO 

Analista de Controle Externo 1ª Inspetoria  22 anos F 

Técnico de Controle Externo 1ª Inspetoria  20 anos F 

Analista de Controle Externo 2ª Inspetoria  17 anos F 

Analista de Controle Externo 3ª Inspetoria  36 anos M 

Técnico de Controle Externo 3ª Inspetoria  17 anos F 

Analista de Controle Externo 4ª Inspetoria  15 anos M 

Técnico de Controle Externo 5ª Inspetoria  17 anos M 

Analista de Controle Externo 6ª Inspetoria  22 anos M 

Aux. de Controle Externo 7ª Inspetoria  22 anos M 
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Técnico de Controle Externo 8ª Inspetoria  16 anos  M 

Analista de Controle Externo 9ª Inspetoria 22 anos F 

Analista de Controle Externo 9ª Inspetoria  22 anos M 

Técnico de Controle Externo 10ª Inspetoria  17 anos F 

Analista de Controle Externo 11ª Inspetoria  22 anos M 

Chefe do Planejamento 

Estratégico 

Assessoria de Planejamento        

Estratégico 

22 anos F 

Analista de Controle Externo Biblioteca 22 anos F 

Aux. Controle Externo Núc. Expedição de 

Documentos 

22 anos M 

Conselheira Gabinete de Conselheiros 6 anos F 

Procurador Geral de Contas Ministério Público de Contas 2 anos M 

Diretora do Instituto Plácido 

Castelo 

Instituto Plácido Castelo 

 

17 anos F 

    

É importante destacar o fato de que o universo dos agentes públicos pesquisado foi 

apenas do quadro efetivo (área fim). A escolha foi em função da nossa pergunta de partida ser 

direcionada a esses agentes que ocupam cargos públicos nos termos da Constituição do 

Estado do Ceará e do Estatuto dos Servidores Civis do Ceará. Ademais, as atribuições 

técnicas desses agentes correspondem a fiscalizar e julgar o que determina a Constituição 

Federal de 1988 (Art. 71), contemplando inclusive o seu Capítulo VI, do Meio Ambiente (Art. 

225).  

 

As entrevistas abordaram os temas geradores - Crise Ambiental, Gestão Ambiental, 

Educação Ambiental e Cultura Institucional. Esses foram abordados pelos agentes em forma 

de relatos focados com outros aspectos da instituição Tribunal e com o cotidiano dos 

entrevistados, conforme roteiro em anexo. 

 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, de forma que contribuíram com o processo 

de categorização e interpretação das narrativas, referenciadas por Bardin (1997) e Lüdke e 

André (1986). 

 

 2.7.3 O grupo dialogal 

 

Por entender que as entrevistas não seriam suficientes para dar conta de responder a 
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nossa pergunta de partida da pesquisa, optamos pela constituição de um encontro dialogal 

onde poderia problematizar com os interlocutores as questões que necessitassem 

aprofundamento e ampliação, bem como pela possibilidade de, pelos relatos, surgirem 

questões não apontadas nas entrevistas.  

 

Entendemos também que, por meio do grupo dialogal, possibilitaria discutir se os 

agentes da Instituição percebem a necessidade de um trabalho educativo que favoreça a 

participação e colaboração dos servidores e gestores, podendo, ainda, ser apontados pelo 

grupo os passos necessários para essa conquista de um trabalho educativo de gestão ambiental 

que considere valores mais afetivos e solidários.      

 

A constituição de um grupo dialogal enseja o compartilhamento de saberes, a reflexão 

coletiva e o encaminhamento de sugestões que possam contribuir com novas propostas de 

ações. Figueiredo (2005, p. 11), a respeito do „círculo dialógico‟, diz que, “ao reconhecer o 

diálogo como iniciação e consolidação do ciclo gnosiológico, ao constatar que a criticidade se 

dá na busca da razão de ser, considero que é por meio da práxis transformadora que a 

curiosidade epistemológica se corporifica”. 

 

De acordo com a dimensão relacional, a afetividade potencializa processos 

educativos nos quais tod@s possam sentir-se incluíd@s, respeitad@s em suas 

diferentes características, parceir@s de aprendizagens dentro de uma dinâmica na 

qual a constituição de um grupo-aprendente, de um coletivo que se estabelece como 

instância fundamental (FIGUEIREDO, 2008, p. 2-3).  

  

Para a composição deste grupo, convidamos 14 dos 20 agentes que participaram na 

etapa das entrevistas, considerando o que propõe a técnica do grupo focal (BARDIN, 1997) e, 

para dar melhor qualidade ao trabalho com um grupo menor. O procedimento de escolha foi 

intencional, por meio de convites às pessoas que durante essa etapa relacionaram de modo 

mais contextualizado as questões das entrevistas  com o ambiente  de trabalho,  com  as suas 

atribuições profissionais e com o seu cotidiano. Como diz em Almeida & Freire (1997, p. 13), 

“na escolha do tipo intencional o grupo de sujeitos é constituído conforme critérios pré-

estabelecidos sobre as características que esses elementos devem ter para pertencerem à 

população”.  

 

O encontro do grupo dialogal ocorreu no auditório do Instituto Plácido Castelo, em 

razão de boa estrutura de multimídia para a gravação e filmagem do trabalho em sua íntegra, e 
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também pela facilidade de termos acesso a estas instalações. Compareceram 13 pessoas, 

sendo oito mulheres e cinco homens, de forma que foi possível realizar o trabalho com um 

número significativo de parceiros, que representou o universo pesquisado. Realizamos o 

encontro em dois turnos, num total de cinco horas. 

 

No período da manhã, recepcionamos nossos colaboradores com uma dinâmica que, 

além de haver favorecido a socialização grupal, já contribuiu com a reflexão individual para 

ser compartilhada com o coletivo no final do trabalho. 

 

A dinâmica foi desenvolvida na seguinte forma: 1) distribuímos cerca de 50 gravuras 

em um grande tapete, as quais representaram, no nosso entendimento, as seguintes temáticas: 

a crise ambiental, a ação do homem para com a natureza, a gestão do patrimônio público, 

ações educativas, a influência da mídia e as respostas da natureza; 2) colocamos em um 

quadro três temas geradores – Educação Ambiental, gestão ambiental e cultura institucional 

sob o enfoque da gestão; 3) pedimos para cada participante pensar em um tema e construir 

uma pequena história; 4) no encerramento do encontro da tarde, os participantes se juntaram e 

contaram uma só história. 

 

Após essa dinâmica, apresentamos para o grupo as reflexões que nos conduziram à 

decisão de concorrer a esse mestrado público, mencionando que, de fato o propósito sempre 

foi querer contribuir, juntamente com os parceiros, com um trabalho educativo a ser 

disseminado em nossa Instituição. Ressaltamos que acreditamos na contribuição desse 

trabalho pela importante missão constitucional de nossa Instituição em prestar serviço para a 

sociedade cearense. 

 

Encerradas essas reflexões, convidamos para iniciarmos as discussões parceiras, 

entretanto, em razão do grande tempo que levou na dinâmica, trabalhamos até o final da 

manhã com os seguintes temas geradores: a crise ambiental contemporânea; Educação 

Ambiental e gestão ambiental. Esses temas foram sendo discutidos e ampliados pelo grupo a 

partir de algumas falas que mostramos das entrevistas, bem como algumas categorias que já 

haviam aparecido na fase inicial das entrevistas. 

 

No período da tarde, dialogamos com o grupo as questões da pesquisa que abordaram 

os temas: compromisso pessoal, profissional e social; as responsabilidades do Tribunal de 
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Contas de manter uma política de gestão ambiental na instituição e a possibilidade dessa 

política ser disseminada para outros órgãos de sua jurisdição. Essa discussão, que permeou 

todo o encontro dialogal, foi pensada e conduzida no respeito pelo saber de cada um dos 

parceiros.  

 

A última etapa do encontro dialogal foi para contar a história que foi tecida, com um 

pedacinho composto por parte de cada participante. Essa história se encontra em anexo e, 

achamos importante destacar que, dos 13 integrantes, 12 escolheram o tema Educação 

Ambiental, enquanto o outro participante escolheu a gestão ambiental, de forma que a história 

do grupo trouxe como tema gerador a Educação Ambiental.  

 

Encerramos esse momento, ressaltando que todo o conteúdo presente na história tecida 

pelo grupo, bem como as contribuições com as reflexões em todas as etapas do trabalho, 

estarão presentes nas temáticas que comporão o curso de Educação Ambiental que será 

oferecido para os servidores, colaboradores e gestores do Tribunal, por meio do Instituto 

Plácido Castelo, a primeira turma prevista para agosto/2010, que contará com a nossa 

contribuição. Este é um dos frutos deste trabalho. 

 

Esse curso de EA que elaboramos em dois módulos (em anexo) surgiu dos resultados 

das entrevistas e das narrativas do grupo dialogal. O curso terá carga de 30 horas, com 

previsão, como adiantamos, de primeira turma para ser realizado em agosto de 2010. No 

primeiro módulo (24 horas), propomos discussões e reflexões com as contribuições de autores 

destacados ao longo deste trabalho de pesquisa. O segundo módulo (6 horas) será uma oficina 

para elaboração de um projeto de gestão ambiental participativo no TCE.  

 

O curso contará com toda a estrutura de multimídia e instalação do Instituto Plácido 

Castelo, e se destinará aos agentes e colaboradores do Tribunal. Por tal razão não é possível 

identificar quantas turmas serão realizadas, pois entendemos que cada turma deva ser 

composta por apenas trinta participantes. 

 

Por meio desse curso de Educação Ambiental participativo, acreditamos que surgirão 

ideias de como realizarmos um trabalho educativo para ser compartilhado na Instituição e que 

possa se refletir em ações ecológico-ambientais e solidárias. 
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2.8  A análise e as reflexões  dos conteúdos que se apresentaram na pesquisa 

 

Este momento foi de profunda autoreflexão, em virtude da responsabilidade de 

procurar sermos fiel às falas e sentimentos dos colaboradores, bem como o que percebemos 

ao longo desse processo de pesquisa, por meio da escrita tecida com as contribuições dos 

autores citados. Cardoso (2008, p. 40-41), a respeito do desafio da textualização do trabalho, 

diz, 

                                                                                                                                       

No momento da escrita, o (a) pesquisador (a) tem que aliar a disponibilidade e 

riqueza do material empírico, as pistas teóricas e sua criatividade na tessitura do 

texto. Que não seja um simples relato, muito menos a sobreposição de idéias, mas o 

diálogo criativo e coerente com os (as) autores (as), com os conteúdos e consigo 

mesmo, no sentido de superar suas situações-limite.  

 

Considerando as contribuições de Bardin (1977), no que diz respeito aos registros de 

uma pesquisa, que podem ser “um tema, uma palavra ou uma frase”, optamos por trabalhar 

com temas geradores elencados no início desse trabalho.  

 

Após a realização da etapa das entrevistas, transcrevemos as falas e, utilizando as 

orientações de Bardin (1977), no sentido de que, para as escolhas das categorias, se pode 

utilizar diferentes critérios: semântico (temas), sintático (verbos, adjetivos, pronomes), léxico 

(juntar pelo sentido das palavras, agrupar os sinônimos, os antônimos). Nossa opção para 

identificar as categorias foi pelo critério semântico.   

 

Com objetivo de ser ampliado e legitimado ou não pelos participantes, levamos 

algumas falas das transcrições das entrevistas para o grupo dialogal. Dessa forma, 

consideramos que o encontro com o grupo foi fundamental para os resultados que 

apresentamos no quarto capítulo deste trabalho. 

 

Mediante a observação participante, constatamos a necessidade de problematizar 

algumas falas das entrevistas com o grupo dialogal, em função de considerarmos importante 

acompanhar os comportamentos dos interlocutores em relação às narrativas, sob vários pontos 

de vistas. Embora tenham ocorrido divergências de opiniões, em alguns momentos do 

encontro com o grupo, notamos o interesse das pessoas pelas discussões das temáticas 

apresentadas na pesquisa, inclusive com posições espontâneas de colaborar com um projeto 
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de Educação Ambiental na Instituição. 

A observação participante também nos possibilitou entender a necessidade de 

entrevistar o administrador da sede (TCE), a fim de conhecer, por exemplo, as políticas de 

gestão dos resíduos sólidos do órgão, assim como os diretores, destacados no capítulo dos 

resultados, para conhecer o trabalho realizado pela nova Inspetoria de Fiscalização de Obras e 

Auditorias Ambiental. 

  

O estudo bibliográfico foi se constituindo com as contribuições dos autores já 

destacados no quadro teórico, sendo fundamental, para a continuidade da pesquisa, a 

realização de outras leituras no sentido de ampliar as possibilidades do conhecimento e 

reflexões sobre as categorias basilares deste enseio. 
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3 - A INSTITUIÇÃO TCE: O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, OS 

AGENTES PÚBLICOS QUE COMPÕEM SEU QUADRO TÉCNICO E SUA 

UNIDADE DE ASSESSORAMENTO ESTRATÉGICO - O INSTITUTO PLÁCIDO 

CASTELO  

 

 Neste capítulo apresentamos o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, cuja missão 

constitucional é fiscalizar a aplicação do dinheiro público e o patrimônio do Estado. 

Consideramos importante essa apresentação histórica, as transformações físicas e seu papel 

institucional, por representar o nosso espaço de trabalho profissional que ensejou a motivação 

para realizar o trabalho da pesquisa. 

 

 Outro destaque que traz o capítulo se refere aos agentes públicos com poderes 

políticos de decisão no Tribunal e o quadro da carreira técnica (área fim) que compõem os 

entrevistados que colaboraram com a pesquisa. Como último tópico do capítulo, 

apresentamos o Instituto Plácido Castelo, unidade de assessoramento estratégico do Tribunal, 

que colabora, desde 2008, na capacitação do seu quadro de servidores, condução de projetos e 

eventos para a sociedade, bem como a especialização dos servidores públicos do Estado do 

Ceará.   

 

  

3.1 O Tribunal de Contas do Estado do Ceará 

 

O Tribunal de Contas é um órgão constitucional que tem como missão “exercer o 

controle externo da administração pública estadual para assegurar à sociedade a regular e 

efetiva gestão dos recursos públicos” (TCE, 2005). Controle externo, para Meireles, (1989, p. 

602), “é um controle político de legalidade contábil e financeira.” Portanto, esse controle 

político que o Tribunal exerce sobre as finanças públicas, se destina a comprovar a probidade 

dos atos da administração sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua jurisdição, a regularidade 

dos gastos públicos e do emprego de bens, valores e dinheiros públicos, bem como a fiel 

execução do orçamento do Estado do Ceará. 

 

O Tribunal de Contas do Ceará foi criado pelo Decreto nº 124, de 20 de setembro de 

1935, do então Governador do Estado, Francisco Menezes Pimentel. A instalação do Órgão 

verificou-se em data de 05/10/1935, no Art. 1º do citado decreto, dispunha, 
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Fica instituído o Tribunal de Contas do Ceará, que será o fiscal da administração 

financeira e patrimonial do Estado e do Município, competindo-lhe, privativamente, 

julgar as contas dos responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.   

 
Essa instituição tem 74 anos de história no Ceará, sempre domiciliada no centro de 

Fortaleza. Funcionou na década de 1930 nos altos do edifício existente ainda hoje na 

confluência das ruas Guilherme Rocha e Floriano Peixoto, onde até  recentemente funcionava 

a conhecida APLUB
12

. 

 

Nos idos de 1935, a parte térrea do edifício era ocupada por casa comercial bastante 

conhecida pela população cearense da época, denominada Rosa dos Alpes. Posteriormente, 

nos meados da década de 1940, surgiu o tradicional Café Globo, mais tarde desaparecido e, 

agora, apenas uma lembrança na memória dos mais antigos. 

 

Dali o Órgão transferiu-se para o prédio da antiga Assembleia Legislativa (Palácio 

Senador Alencar, sucessivamente para o 4º andar da Secretaria de Polícia, na praça dos 

Voluntários, de onde saiu em 1960 para os altos do Edifício Butano, na rua Major Facundo. 

 

Por fim, em 1968, estabeleceu-se definitivamente na sede própria, quando então o 

famoso prédio Pajeú, na rua Sena Madureira nº 1.047, Centro, deu lugar a uma nova história, 

transformando-se em Edifício Presidente Antônio Coelho. Uma placa de bronze, à entrada do 

prédio, conserva a data e os nomes desta conquista. Nela está escrito o seguinte: “Edifício 

Presidente Antônio Coelho – Adquirido no Governo do Ministro Plácido Aderaldo Castelo”. 

      

O prédio do TCE/CE (Edifício Antônio Coelho) é composto de cinco andares 

divididos em Plenário (auditório, onde ocorrem as sessões abertas ao público), inspetorias de 

fiscalizações, gabinetes, secretarias, núcleos, setores de Atendimento ao Público, Arquivo 

Público e  auditório para eventos diversos.  

 

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará é organizado pela Lei nº 12.509, de 

06/12/1995, e pelo Regimento nº 835, de 03/04/2007, onde, no Art. 1º do citado documento 

dispõe, 

 

                                                 
1 2

  Previdência privada. 
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“Composição do Tribunal - Plenário, 1ª Câmara, 2ª Câmara e Comissões: 

  

I – Plenário – funciona em Sessão Pública nas tardes das terças-feiras com sua maioria 

de conselheiros presentes, dentre os sete que compõem o quadro de conselheiros, tendo como 

presidente da sessão o Presidente do Tribunal ou o Vice-Presidente em caso de ausência. 

Nessa sessão são apreciados e julgados processos que necessitam da maioria de votos em 

virtude da relevância da matéria; bem como são colocados em pautas sugestões, votos de 

louvor, palavras de protestos e encaminhamentos que sejam de interesses dos servidores da 

casa, dos órgãos estaduais e da sociedade. 

 

II - Primeira Câmara – funciona em Sessão Pública nas tardes das segundas-feiras sob 

o comando do conselheiro mais antigo da Casa e mais dois conselheiros. Nessa sessão não 

entram na pauta de julgamentos processos que necessitem da maioria de votos para seus 

julgamentos. 

 

III - Segunda Câmara – funciona em Sessão Pública nas tardes das quartas-feiras tendo 

como Presidente o segundo conselheiro mais antigo na instituição, além de mais dois 

conselheiros. Também não são apreciados processos cujas matérias necessitem de maioria de 

votos para serem julgados. 

 

 IV – Comissões – são constituídas por conselheiros ou servidores, através de ato da 

presidência e podem ocorrer em caráter temporário ou permanente para estudos técnicos ou 

deliberações que necessitem de pesquisas e estudos das jurisprudências, a cerca das matérias 

submetidas às comissões do Tribunal.” 

 

Das sessões das câmaras, não poderá participar o presidente do Tribunal e, também 

não podem ser submetidos assuntos de pautas que não digam respeito a processos, nos termos 

do Regimento. As sessões são gravadas e secretariadas em apoio aos presidentes do Pleno e 

das câmaras, na figura do secretário geral ou secretário adjunto. 

 

O TCE dispõe de um Ministério Público Especial de Contas, constituído por lei e que 

exerce a função de fiscal da Lei em proteção aos direitos do Estado, instituições, órgãos e 

cidadãos que sejam partes interessadas nos processos do TCE. As sessões do Pleno e das 

câmaras não poderão ocorrer sem a presença do procurador geral ou de um procurador 
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substituto, bem como não poderá ser submetido processo para apreciação sem que haja 

parecer do Ministério Público de Contas.  

 

3.2  Natureza, jurisdição, estrutura e competências do TCE 

 

Ao Tribunal de Contas do Estado, órgão de controle externo, compete, nos termos da 

Constituição Federal (Art. 75, § único), e confirmada pela Constituição Estadual do Ceará 

(Arts. 71 a 76): 

 

Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e 

valores públicos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e do Ministério Público 

e das entidades da administração indireta, incluídas fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo Poder Público Estadual, bem como as contas daquelas que derem causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade que resulte dano ao erário.  

 

Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e acompanhar a 

arrecadação da receita a cargo do Estado e das entidades acima mencionadas, mediante 

inspeções e auditorias ou por meio de demonstrativos próprios. 

 

O Tribunal de Contas tem jurisdição própria e privativa, em todo o Território estadual, 

sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. No que se refere à estrutura e às 

competências das sessões do TCE, achamos importante destacar um breve relato: 

 

As sessões plenárias ocorrem para emitirem parecer relativo às contas que o 

governador do Estado prestará anualmente à Assembleia Legislativa; julgar as prestações de 

contas anuais dos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como do 

Tribunal de Contas dos Municípios e do Ministério Público e para aprovar propostas que o 

Tribunal deva encaminhar ao Poder Executivo ou à Assembléia Legislativa, referentes a 

projetos de leis relativos às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual do Estado do Ceará. 

 

Já as sessões das câmaras têm caráter de menor complexidade, em virtude das 

deliberações e julgamentos acerca de as matérias submetidas serem voltadas mais para atos 

sujeitos a registros pelo Tribunal. 
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As decisões plenárias e das câmaras do Tribunal de Contas ocorrem por meio de 

resoluções, tendo força de lei e obrigadas à publicação no Diário Oficial do Estado, e somente 

poderão ser contestadas em recursos fundamentados pela via judicial. 

 

A estrutura e as competências dos serviços auxiliares do TCE são definidas pela 

Resolução do TCE/CE, nº 3.163/2007, onde no  art. 2º dispõe: 

 

I – unidades básicas: 

a) Secretaria Geral; 

b) Secretaria de Administração; 

c) Secretaria de Tecnologia da Informação; 

d) Secretaria de Controle Externo; 

II – unidades de assessoramentos e autoridades: 

a) Gabinete do Presidente; 

b) Gabinete de Conselheiro; 

c) Corregedoria; 

d) Gabinete de Auditor; 

e) Gabinete de Procurador de Contas; 

III – unidades de assessoramentos especializados: 

a) Procuradoria Jurídica; 

b) Controladoria; 

c) Assessoria de Comunicação Social; 

d) Assessoria de Planejamento e Gestão; 

IV – unidade de assessoramento estratégico: 

a) Instituto Plácido Castelo. 

 

Destacamos a seguir um breve relato sobre as atribuições da Secretaria de Controle 

Externo, em função de sua competência técnica de acompanhar as Inspetorias de Controle 

Externo, que são as Inspetorias que fiscalizam as atividades fins do TCE - os gastos e os bens 

públicos gerenciados por todos os órgãos da esfera estadual do Ceará. Nessas Inspetorias 

estão lotados a maioria dos agentes colaboradores com a pesquisa.  

 

A Secretaria de Controle Externo tem como importante atribuição, gerenciar a área 

técnica e executiva das onze Inspetorias de Controle Externo. As orientações para a 
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especialidade de auditorias, fiscalizações e avaliações da Gestão Pública a cargo dessas 

Inspetorias, referem-se à Auditoria Governamental, Auditoria de Tecnologia da Informação e 

Auditoria de Obras Públicas. 

 

No TCE as atribuições de fiscalizações são abrangentes, podendo ser por meio das 

análises de prestações de contas nas próprias Inspetorias e/ou em visitas aos Órgãos do 

Estado, a critério do Tribunal. As auditorias são mais específicas, normalmente seguem uma 

metodologia e um programa da Secretaria de Controle Externo, submetida e aprovada em 

sessão plenária. Essas auditorias ocorrem em órgãos públicos do estado, através de visitas 

programadas ou determinadas, em funções de denúncias da sociedade. 

 

As inspetorias têm atribuições específicas e comuns, entretanto destacaremos apenas 

as comuns, a fim de tornar mais claro para o leitor às atividades desempenhadas pelos seus 

agentes. 

 

São atribuições comuns a todas as onze Inspetorias, as atividades de auditoria contábil, 

financeira, orçamentária e operacional, na análise, nos termos da Resolução Administrativa nº 

3.163/2007: 

 

a) de prestações de contas, representações e denúncias; 

b) de regularidade das despesas do estado, inclusive de pessoal (servidores 

públicos); 

c) de prestação de contas dos suprimentos de fundos de todos os poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário; 

d) da gestão do patrimônio de todo o Estado; 

e) das contas do Governador. 

 

Os órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são fiscalizados nas 

prestações de contas de seus gastos e na gestão do patrimônio público pelas seguintes 

inspetorias: 

 

1ª Inspetoria: todos os atos de aposentadoria e reforma de servidores públicos do 

estado;                                                                                                                                                                   

2ª Inspetoria: fiscalização e instrução de todos os processos da Secretaria da Saúde e 
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Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social; 

3ª Inspetoria: fiscalização e instrução de todos os processos da Secretaria de 

Infraestrutura, Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Departamento de Edificações, 

Rodovias e Transporte (DER), Secretaria de Recursos Hídricos, Companhia de Gás do Ceará 

e Superintendência de Obras Hidráulicas; 

4ª Inspetoria: fiscalização e instrução de todos os processos do Instituto de Saúde dos 

Servidores do Estado do Ceará, Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento e Gestão, 

Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, Casa Civil, Empresa de Tecnologia da 

Informação do Ceará e Secretaria do Planejamento e Coordenação; 

5ª Inspetoria: fiscalização e instrução de todos os processos da Secretaria da Educação, 

Fundação Universidade Vale do Acaraú, Fundação Universidade Estadual do Ceará, Fundação 

Universidade Regional do Cariri e Secretaria da Cultura; 

6ª Inspetoria: fiscalização e instrução de todos os processos da Secretaria das Cidades, 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Companhia de Água e Esgoto (CAGECE), Secretaria 

do Turismo, Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), Conselho de Políticas 

e Gestão do Meio Ambiente, Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, Instituto de 

Desenvolvimento Agrário do Ceará e Secretaria do Esporte; 

7ª Inspetoria: fiscalização e instrução de todos os processos relacionados a licitações, 

contratos, convênios e outros instrumentos celebrados pelo Poder Público estadual; 

8ª Inspetoria: fiscalização e instrução de todos os processos alusivos ao patrimônio dos 

órgãos e entidades da Administração Pública estadual; 

9ª Inspetoria: fiscalização e instrução de todos os processos da Secretaria da Segurança 

Pública e Defesa Social, Superintendência da Polícia Civil, Polícia Militar do Ceará, Tribunal 

de Justiça, Assembléia Legislativa, Procuradoria Geral da Justiça, Procuradoria Geral do 

Estado, Secretaria da Justiça e Cidadania e Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Ceará; 

10ª Inspetoria: fiscalização e instrução de processos relativos a anos de nomeação de 

concursados no âmbito do governo estadual e atos de pensão para os pensionistas de ex-

servidores públicos do estado; 

11ª Inspetoria: fiscalização de obras públicas e auditoria ambiental, bem com a 

instrução de processos e pareceres alusivos aos recursos públicos do estado e ao impacto das 

obras e a gestão do meio ambiente.   

 

O trabalho de fiscalização e auditoria do Tribunal abrange os aspectos da legalidade e 
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conformidade da aplicação dos recursos públicos, a gestão do orçamento anual do Estado e 

todo patrimônio público estadual, inclusive os prédios, edifícios e veículos.  

 

Os tribunais de contas, no entanto, estão investindo na preparação de seus auditores e 

técnicos para desempenharem o tipo de auditoria conhecido como “Auditoria Operacional”, 

com o propósito de avançar na aplicação dessa ferramenta, que tem como objetivo principal a 

revisão metodológica de programas e atividades com recursos e pessoal das instâncias federal, 

estadual e municipal.  

 

Nesse tipo de auditoria, é possível avaliar se os recursos da organização estão sendo 

usados de maneira eficaz e eficiente para atingir os objetivos operacionais. O mais importante 

nesse modelo de auditoria é o que se pode contribuir por meio de recomendações 

pedagógicas. Não existe a figura da punição, embora seja possível constatar a má aplicação 

dos recursos aplicados, caso em que é recomendada uma nova auditoria, auditoria de 

legalidade.  

 

A destinação desse tipo de trabalho é melhorar o desempenho, a operacionalização e 

aumentar o êxito da organização, mediante a satisfação da sociedade. É importante também 

destacar que esse tipo de auditoria somente ocorre em projetos e ações que os estados e os 

municípios desenvolvem por meio de suas secretarias, prefeituras, escolas e na saúde. 

 

O enfoque desse tipo de auditoria é decorrente das exigências do Art. 76, IV da 

Constituição do Estado do Ceará, no sentido de que seja ampliada a visão estritamente 

econômico-financeira e legalista na aplicação da receita pública. Nesse sentido, a metodologia 

adotada visa a envolver não só as autoridades, os servidores e os colaboradores, mas também 

a comunidade beneficiada pelo projeto, programa ou ação pública. 

 

Para que haja melhor compreensão desse tipo de auditoria que os agentes do Tribunal 

realizam, apresentamos na sequência um resumo do primeiro trabalho de Auditoria 

Operacional que o Tribunal de Contas do Ceará realizou junto com a Secretaria da Educação 

(SEDUC), órgão jurisdicionado ao Tribunal no que se refere a prestar contas dos gastos 

públicos, não entrando na questão do mérito dos resultados apurados, embora sejam públicos 

e estejam disponíveis no site do TCE. 
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O Tribunal de Contas, após realizar um diagnóstico dos projetos e convênios 

realizados pela SEDUC, e por compreender a importância dos processos de formações dos 

docentes da rede escolar do Estado, decidiu avaliar o programa com os cursos de formação 

continuada que foram implementados no período de 2005 a 2007 no Estado do Ceará, o 

“Programa Pró Letramento”, que é destinado à formação continuada de professores das séries 

iniciais do ensino fundamental em Linguagem e Matemática. O programa tem por objetivo 

oferecer suporte à ação pedagógica das séries iniciais do ensino fundamental, de modo a 

elevar a qualidade do ensino de Língua Portuguesa e Matemática. 

 

A ação selecionada pelo TCE justificou-se em virtude da relevância do Programa e da 

sua contribuição para elevar a qualidade do ensino dos educandos do ensino fundamental, 

especialmente no que diz respeito à aprendizagem e da Língua portuguesa e Matemática. 

 

A ação auditada tem a parceria da União, por intermédio da Rede de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, cuja finalidade é atender 

institucionalmente a demanda de formação continuada e induzir os sistemas a criar condições 

de trabalho que favoreçam a reflexão coletiva. A unidade administrativa responsável pela ação 

é o Ministério da Educação e Cultura (MEC).  

 

Esse Programa contemplou 18.300 professores atendidos em vários municípios do 

Ceará, em cursos de formação no período de 2004 a 2007. O TCE escolheu, porém, dez 

municípios para diagnosticar. Nesse trabalho, foram ouvidos cerca de 100 professores, 

gestores, alunos e a comunidade, no sentido de conhecer o nível de satisfação pelo 

investimento público na formação dos professores, e se os gestores das escolas e a 

comunidade envolvida reconhecem a melhora na qualidade do ensino público nos municípios 

escolhidos para a auditoria citada. 

 

É importante destacar o fato de que, apesar da metodologia que envolve esse tipo de 

auditoria que os tribunais de contas compreendem como importantes, por possibilitar uma 

análise da eficácia na aplicação dos recursos públicos nos projetos e ações governamentais, o 

trabalho não cobre análises das estratégias da formação, no caso há pouco mostrado, pois foge 

da competência técnica e política dos TCEs, embora nos relatórios finais possam constar 

descrições espontâneas dos entrevistados, caso no qual o gestor tomará ciência.  
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Segundo informações do coordenador das Inspetorias do Tribunal, Sr. José Teni Júnior, 

também se encontra em andamento uma Auditoria Operacional no “Programa Saúde da 

Família”. Essa auditoria está sendo realizada em 28 municípios do Ceará. Por intermédio 

desse trabalho, será possível conhecer o índice de satisfação e eficácia, por meio de 

metodologia que possibilitará ouvir  médicos, enfermeiros, gestores do Programa, prefeitos e, 

o mais importante, a população diretamente beneficiada nos municípios.       

 

O Programa Saúde da Família no Ceará é da responsabilidade da Secretaria da Saúde, 

órgão também subordinado a prestações de contas ao TCE. Os resultados desse trabalho 

também estarão disponíveis, a partir de setembro de 2010, no site do TCE. 

 

Apresentamos, a seguir, os conselheiros, que exercem o papel de julgadores de 

processos, os agentes públicos concursados, atuantes nas auditorias e fiscalizações, e o quadro 

de colaboradores (terceirizados) que trabalham em áreas não consideradas na finalidade 

técnica do TCE. 

 

3.3 Os agentes públicos do quadro técnico do TCE 

 

Com o objetivo de explicar a categoria “agente público” que utilizamos para nos 

referir aos  interlocutores dessa pesquisa, pesquisamos na área do Direito Administrativo, que 

considera a categoria agentes públicos como um conjunto de pessoas físicas que exercem 

função pública no âmbito do Estado. O Estatuto dos Servidores Públicos do Ceará (Arts. 6º a 

8º) considera a categoria agentes públicos abrangida por servidores concursados e os que 

exercem cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. 

 

Já para os doutrinadores constitucionalistas, essa categoria agentes públicos é 

extensiva para as pessoas que exercem funções públicas da estrutura constitucional do Estado 

e que desempenham atividades fundamentais e estratégicas na estrutura dos Poderes 

Executivo, Judiciário e Legislativo, inclusive os tribunais de contas. 

 

No caso dos tribunais de contas, por terem suas criações legitimadas pela CF e 

confirmadas pela Constituição de cada Estado do País, suas vinculações são ao Poder 

Legislativo de cada UF, como órgãos auxiliares no controle do dinheiro público (controle 

externo). Por isso a Constituição do Estado do Ceará elenca a composição desses agentes 
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públicos que desempenham atribuições de conselheiros.  

 

A Constituição do Ceará (Art. 71, § 3º), reúne a seguinte composição para o TCE, 

 

 
sete Conselheiros com as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos 

Desembargadores do Tribunal de Justiça e, Art. 72 e 73, três Auditores substitutos de 

Conselheiros que, quando no exercício das atribuições da judicatura, têm as mesmas 

garantias e impedimentos dos juízes de direito da mais elevada entrância, além de 

três Procuradores de Contas, que compõem o Ministério Público Especial de Contas. 

 

A CE também diz que os conselheiros gozam da vitaliciedade
13

, e são considerados 

como agentes políticos, em função das decisões terem forças de lei, não podendo perder o 

cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado e são assim escolhidos (Lei nº 

12.509/95, Art. 80): 

I - três pelo Governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa; e 

II - quatro pela Assembléia Legislativa. 

 

Os auditores e os procuradores de contas, apesar de comporem o alto escalão do 

Tribunal que detém o poder de opinar e julgar os processos em sessões públicas, não são 

protegidos pela vitaliciedade que determina a CE para os conselheiros. Como descrevemos na 

sequência, porém, a classe de auditores e procuradores pertence à área de finalidade técnica e 

somente perdem o cargo por meio de processo judicial transitado em julgado. 

 

A Presidência do TCE/CE é regulamentada pelo Regimento, devendo ser escolhida 

dentre os conselheiros, em votação secreta por seus pares, para mandado de dois anos. O  

quadro funcional do Órgão é dividido em áreas-fim e meio, sendo assim sua composição:  

 

Área-fim é uma denominação que caracteriza a área de atuação técnica do TCE 

(controle externo), composta por agentes públicos, sendo assim distribuída: 100 analistas de 

controle externo, 70 técnicos de controle externo e 30 auxiliares de controle externo. Essa 

área de finalidade técnica pertence ao quadro de agentes efetivos, concursados, que possuem 

relação de trabalho com a Administração Pública direta e são regidos pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos do Ceará. 

 

Adicionalmente a essa área técnica, o Tribunal conta com cerca de 150 servidores, que 

                                                 
1 3  

Prerrogativa constitucional para autoridades com poder de julgar processos. 
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ocupam cargos de confiança nos gabinetes e nas assessorias. Grande parte dessas funções é 

ocupada por pessoas não concursadas para exercerem cargos de livre nomeação e exoneração. 

 

Há outra frente de ocupação na Instituição, que é disciplinada em Resolução 

Administrativa do Tribunal como atividade-meio, sendo, então, uma área que não é inerente 

ao objetivo principal da Instituição. Trata-se de serviço necessário, mas que não tem relação 

direta com a atividade principal do órgão. O seu empreendimento é disciplinado pelas 

empresas terceirizadas contratadas por meio de processo licitatório público. 

 

A Área-meio do Tribunal atualmente é composta na sua maioria por terceirizados de 

empresas prestadoras de serviços que ocupam cerca de 130 funções administrativas, 

recepcionistas, motoristas, serviços gerais, analistas de mídia e técnicos de informática. Esses 

colaboradores não podem desempenhar atividades de fiscalização, auditorias, não analisam 

processos nem emitem pareceres, pois não compõem a categoria agentes públicos no sentido 

da lei. 

 

Como último tópico deste capítulo, apresentamos o Instituto Plácido Castelo, a 

unidade de assessoramento estratégico do Tribunal, que, desde 2008, atua no apoio ao 

trabalho de capacitação e formação desses agentes do TCE e dos demais servidores do Estado, 

além do desenvolvimento de projetos extensivos à sociedade cearense. 

 

3.4 O Instituto Plácido Castelo (IPC) 

 

Em 2008, foi inaugurado um anexo da sede do Tribunal, Edifício Flávio Portela 

Marcílio, composto de um prédio de três andares, onde está instalado o Instituto Plácido 

Castelo (IPC), unidade de assessoramento estratégico do Tribunal, criado por lei em 1995, 

amparado pela CF que expressa em seu Art. 39, § 2º: “A União, os Estados e o Distrito 

Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 

públicos” (CF, BRASIL, 2008). Somente foi implementado, entretanto, em agosto de 2008, 

com o apoio do governador do Estado do Ceará.   

 

O IPC é destinado essencialmente à promoção do aperfeiçoamento profissional, 

operacional e tecnológico dos servidores públicos do Estado do Ceará, inclusive os servidores 

do TCE. Dentre as prestações de serviços a serem ofertadas à sociedade cearense por meio do 



57 

 

IPC, contemplam (Resolução nº 2.722/2007, Art.2º): 

 

I - organização e administração de cursos de treinamento e de aperfeiçoamento, como 

também cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, para os servidores da Administração 

Pública do Estado do Ceará; 

II - desenvolvimento de atividades de pesquisas e estudos técnicos da Administração 

Pública; 

III -  auxílio às atividades responsáveis pela realização dos concursos públicos de 

provas ou de provas e títulos, para ingresso no quadro de servidores de órgãos e entidades da 

Administração Pública estadual e municipal, oferecendo-lhe apoio técnico específico e 

logístico; 

IV – desenvolvimento de projetos aplicados à educação. 

 

O IPC, para manter a prestação de seus serviços, ainda não dispõe de dotação 

orçamentária própria. Sua vinculação é ao orçamento do Tribunal, entretanto, existe previsão 

de inclusão mensal, conforme planejamento de custo para o desempenho das atribuições do 

Instituto. 

 

O quadro do Instituto Plácido Castelo é regulamentado em Resolução Administrativa 

do Tribunal, sendo uma diretoria com as seguintes ocupações: 

 

I -  Diretor-Presidente – cargo não remunerado, por ser privativo de Conselheiro do 

TCE para mandado de dois anos, prorrogável. Para ocupação desse cargo, a lei de criação do 

IPC diz que deve ser ocupado por conselheiro que desempenhe também função de docência. 

 

O IPC tem como seu primeiro presidente o Conselheiro e Professor de Direito 

Administrativo Luís Alexandre de Paula Figueiredo. 

II – Diretor-Executivo – atualmente ocupado pela Técnica de Controle Externo do 

TCE – Maria Hilária de Sá Barreto; 

III – Secretário Executivo; 

IV – Coordenador Técnico; 

V -  Assessor da Diretoria; 

VI – Dois chefes de núcleos. 
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O IPC conta com um quadro de apoio administrativo e de informática, composto pelo 

pessoal da área meio do Tribunal e estagiários de Pedagogia e Comunicação Social. 

 

O Instituto conta ainda com um Conselho Consultivo Pedagógico composto de 

representantes dos quadros docentes da Universidade Federal do Ceará, Universidade de 

Fortaleza e uma Universidade Estadual, esse atualmente ocupado por uma professora da 

Universidade Vale do Acaraú. 

 

Esse Conselho pedagógico atua voluntariamente e tem o poder disciplinado em 

Resolução Administrativa para ser consultado ou solicitar informações acerca das atividades 

desempenhadas pelo Instituto Plácido Castelo. 

 

Em virtude da nossa formação em Pedagogia e por estar no Mestrado de Educação da 

UFC, fomos convidados para compor a Diretoria do IPC, assessorando as atividades 

pedagógicas, onde nos encontramos contribuindo com a organização de cursos, eventos e na 

elaboração, condução e avaliação de projetos pedagógicos, a exemplo do Programa Agente de 

Controle que estamos desenvolvendo junto a escolas do ensino fundamental e médio da rede 

pública estadual. 

 

Dentre as prestações de serviços que o Tribunal oferece, por meio do IPC, para os 

servidores públicos do Estado do Ceará e a sociedade, podemos destacar, conforme plano de 

trabalho de 2008/2010: Curso de Especialização em Direito Previdenciário, 200 capacitações 

nas áreas técnicas, humanas e gerenciais. O Ciclo de Palestras, com temáticas indicadas pelos 

servidores públicos do Estado. A “Sexta-Feira Cultural” com apresentações de filmes e o 

Concurso Nacional de Monografias, destinado a estudantes, servidores e a sociedade, que na 

sua primeira versão trouxe o seguinte tema: “A Importância do Controle Social na 

Fiscalização dos Gastos Públicos”, e premiará em agosto de 2010 os três melhores trabalhos 

com valores em dinheiro. 

 

Achamos importante destacar com detalhes o Programa Agente de Controle que 

estamos desenvolvendo nas escolas públicas do Estado, pois representa uma oportunidade de 

contribuir com o nosso papel de educador e divulgar a imagem do TCE como um órgão que 

precisa da participação do jovem no acompanhamento do dinheiro público nas políticas 

públicas do Ceará.  
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O principal objetivo do programa é disseminar, no meio estudantil e da população em 

geral, a importância do acompanhamento dos gastos públicos, mediante o estímulo ao 

acompanhamento e avaliação dos programas, projetos e ações governamentais. 

 

Esse Programa considera importante a necessidade de interação do TCE/CE com a 

comunidade cearense, a fim de fortalecer as atividades de fiscalização da aplicação dos 

recursos públicos estaduais, bem como a relevância da participação do jovem cidadão no 

controle social. Nesse sentido, é importante destacar que a participação da sociedade na 

gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal. 

 

O Programa consiste em visitas às instituições de ensino médio e educação de jovens e 

adultos, apresentando palestras com os recursos audiovisuais disponíveis pelo IPC.  A 

metodologia prevê a realização de palestras por meio de linguagem que favoreça a interação 

do instrutor com os alunos. Como contribuição para os conteúdos das palestras, são entregues 

para os jovens um gibi, que retrata uma excursão com alunos ao Tribunal, que inclusive está 

em fase de se tornar também em vídeo de desenho animado, a fim de tornar o trabalho nas 

escolas com a linguagem e visual mais alegre e participativo.  

 

As palestras são interativas, pois, por meio de slides e gravuras juvenis, 

contextualizamos os seguintes temas geradores: Estado e o seu funcionamento; Constituição 

Federal (direitos individuais, sociais e organização política do País); Funcionamento da 

Administração Pública; Origem e destinação dos recursos públicos e Participação e atuação 

da sociedade sobre políticas públicas. 

 

O mais importante que consideramos desses temas é que não são estanques. A 

depender da escola, localidade e interesse cultural desses jovens, as abordagens assumem 

características diferenciadas, ou seja, há escola onde os jovens questionam e abordam com 

maior ênfase: a questão da segurança pública, estágios e empregos para os jovens, a qualidade 

da merenda escolar e a corrupção dos políticos.  

 

É verdade que existem escolas onde deparamos com jovens desacreditados e 

desmotivados, em função das próprias condições de suas vidas; entretanto, acreditamos na 

viabilidade de se continuar com esse trabalho, pela oportunidade de lidarmos com tantas 
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questões motivadas pelas desilusões e esperanças retratadas nas suas falas e olhares. E, acima 

de tudo, pela possibilidade de, numa relação parceira de respeito pelas expressões de 

desilusões, ouvirmos essas demandas, compreendendo e motivando, na medida do possível, 

para que as esperanças sejam os elos a mobilizar os novos rumos de cidadania, com suporte 

nas possibilidades do universo juvenil. 

 

Ao final de cada encontro com os estudantes, aplicamos uma rápida avaliação para que 

possamos verificar o que acham de continuarmos com esse trabalho. Ainda como motivação 

para os jovens o IPC criou o Concurso de Redações para alunos do ensino médio, sendo que 

na sua primeira versão (2009/2010), premiará em dinheiro os três melhores trabalhos que 

abordarem o tema “Como a escola pode incentivar e ajudar os alunos a participarem do 

controle social dos gastos públicos”. 

 

Esse Programa, também, conta com o apoio da Secretaria da Educação do Ceará e da 

Superintendência das Escolas de Fortaleza (SEFOR), que se mostram receptivas em 

sensibilizar e recomendar às direções das escolas e colégios da rede estadual para receberem 

esse Programa, como importante contribuição no contexto das discussões da temática 

cidadania, uma vez que esta já é inserida como tema transversal na disciplina de Sociologia, 

do currículo do ensino médio da rede pública do Ceará. 

 

É importante ainda destacar o fado de que, por intermédio desse Programa, em visitas 

às escolas da rede estadual, algumas reivindicadas para o Estado, por meio do Tribunal de 

Contas, podem surgir, como é o caso das drogas, apontadas por professores, como sérios 

problemas presentes em algumas escolas e que ocasionam evasão de alunos, além da 

violência e outros transtornos, em virtude dos comportamentos de jovens viciados. 

 

Esse relato das drogas em algumas escolas visitadas foi repassado para o procurador 

geral do Ministério Público, junto ao TCE, a fim de que fosse estudada uma forma de consulta 

ao Estado, objetivando saber o que é feito de trabalho para se conter a disseminação do 

tráfico, principalmente nas periferias de Fortaleza. O assunto foi muito bem recebido, tendo o 

Ministério Público já promovido uma palestra em parceria com o IPC, com a presença do 

convidado Preto Zezé, articulador nacional da Central Única das Favelas do Ceará (Cufa), 

Cufa Brasil. 
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O citado evento ocorreu no auditório do IPC, com a presença de 50 servidores, dos 

procuradores do Ministério Público do TCE, a Diretoria do Instituto e o Preto Zezé. Na 

oportunidade, o convidado apresentou o vídeo de sua autoria “Selva de Pedra – Fortaleza 

noiada”, bem como abordou a problemática do 'crack', informando para os presentes que essa 

droga há quase uma década invadiu Fortaleza, conquistando novos consumidores em todos os 

setores da sociedade e faixas etárias.  

 

Após a exibição do vídeo e as palavras do convidado, houve um debate onde foram 

discutidas estratégias da população e do governo para lidar e combater essa questão nas 

periferias. Por último, o procurador geral ressaltou que as sugestões apontadas serão 

encaminhadas ao governador do Ceará, ficando esse Ministério Público responsável por 

acompanhar e cobrar ações educativas, preventivas e de combates às drogas, em nossa capital. 

  

Integra, ainda, a estrutura do Instituto Plácido Castelo, a Biblioteca Raimundo Girão. 

Nela é possível encontrar mais de 2.700 obras, dentre livros, monografias, teses, periódicos e 

CD ROM‟s. A biblioteca além de atender ao corpo de gestores e servidores do Tribunal, tem 

como objetivo apoiar o desempenho das atividades do Estado do Ceará e atendimento ao 

público para consultas e acesso à internet. 

 

A seguir apresentamos o capítulo que traz os resultados da pesquisa, composta de três 

etapas, primeiro a observação participante que assumimos com mais rigor após a qualificação 

do projeto, as entrevistas realizadas com os agentes públicos, o administrador da sede e alguns 

gestores; por último as considerações do trabalho com o grupo dialogal. 
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4 - A DIMENSÃO EDUCATIVA NAS PRÁTICAS COTIDIANAS DOS AGENTES DO 

TRIBUNAL DE CONTAS SOB O ENFOQUE DA GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

Neste capítulo procurei traçar um diálogo com os interlocutores desta pesquisa, 

trazendo a pergunta de partida para a tessitura da dimensão educativa da prática sobre o 

enfoque da gestão ambiental. Os resultados estão constituídos em três blocos, com os temas -  

Crise Ambiental, Gestão Ambiental e Dimensão Educativa, cada tema compõe um bloco de 

categorias de análises decorrentes das etapas da pesquisa. 

 

4.1 As práticas educativas constituídas nos processos formativos informais 

 

Com o objetivo de compreender melhor a dimensão educativa nas práticas cotidianas 

dos agentes do TCE, procedemos a uma reflexão acerca das práticas e sua ressonância nessa 

dimensão. 

 

As práticas das relações humanas constituem-se mediatizadas pelos contextos 

históricos, políticos, religiosos etc., que determinam os rumos que as gerações do nosso 

mundo estabelecem ao longo da história. Destacamos, com efeito, a importância de começar 

refletindo sobre este ponto, pois os valores ditados pelas práticas das relações assumem as 

mais diversificadas dimensões no mundo, e os paradigmas civilizatórios mostram que 

precisamos estar atentos para contribuir com a disseminação de conhecimentos que ensejem 

práticas mais cuidadosas nas interações do ser humano com a natureza, do humano com 

outros humanos e do humano com ele mesmo. 

 

Homens e mulheres se fazem ao longo de sua história, produzindo sua existência 

pelo trabalho, o amor, a arte, o divertimento, o conflito, o que pressupõe a relação 

com os outros e com a natureza. Os seres humanos, sendo e se reconhecendo 

inconclusos, estão em constante busca por sua humanização. (OLINDA, 2006, p. 

42).  

  

Entendo que essa relação com “os outros e com a natureza”, que Olinda (2006) 

destaca nessa inconclusão humana, é permeada ao longo do tempo por ações e diálogos que 

ajudam a formar a história, seja pelas alegrias, realizações, conquistas e produções que 

contribuem com o desenvolvimento humano-social, ou mesmo pelas imposições de valores 

que comprometem as relações dialogais nas mais diversas áreas da vida, como a arte, a 
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cultura, as leis que ditam as relações de povos das mais diversas etnias, as lógicas que 

comprometem a dignidade humana, bem como os governos com suas imposições ditatoriais. 

 

Na literatura de Paulo Freire, é possível encontrar uma compreensão do diálogo como 

interpreta Gadotti (1995, p. 15), 

                                                                                                    

O diálogo não é só um encontro de dois sujeitos que  buscam os significados das 

coisas – o saber – mas um encontro que se realiza na práxis – ação + reflexão -, no 

engajamento, no compromisso com a transformação social. 

 

Para Freire, o diálogo é um ato político que deve acontecer em relações horizontais, 

ainda que esteja presente o conflito, sob pena do diálogo ingênuo, como pensa Gadotti (1995, 

p.17) a respeito da relação dialética entre o diálogo e o conflito, “o que dá força ao diálogo 

entre os oprimidos é a sua força de barganha frente ao opressor.” 

 

O diálogo exige uma fé intensa no ser humano, fé em seu poder de fazer e refazer, 

de criar e recriar, fé em sua vocação de ser mais humano. [...] o verdadeiro diálogo 

não pode existir se os que dialogam não se comprometem com o pensamento crítico; 

pensamento que não aceita a dicotomia mundo – humanos, reconhece entre eles uma 

inquebrantável solidariedade [...]. (FREIRE, 1980, p. 83-85). 

  

A necessidade do homem de procurar interagir com o conhecimento remonta à própria 

condição humana. Sabemos que, em todos os períodos da humanidade, as descobertas 

científicas acarretam mudanças em diversos segmentos da vida, seja pela contribuição na 

saúde, nos avanços tecnológicos, nas artes, sobretudo, nos comportamentos.  

    

Nessas discussões sobre a compreensão do conhecimento, Oliveira (1997, p. 19) 

apresenta contribuições significativas, sobretudo no aspecto da reflexão filosófica, 

 

O homem é um ser da práxis, isto é, da ação e da reflexão. Se assim é, o 

conhecimento se manifesta como uma das dimensões fundamentais da existência 

humana enquanto histórica. Tomar, portanto, o conhecimento como objeto de 

reflexão significa, então, explicitar a vida humana num de seus momentos 

constitutivos. 

 

 

O conhecimento humano é histórico e se manifesta por meio das relações em 

sociedade em processo de mútua mediação. De fato, o homem vive nessa eterna busca de 

significados para se compreender o dinamismo das existências humanas e não humanas.  
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O conhecimento humano é, pois, um perpétuo devir, formando-se como história, 

obra do homem e geradora do homem. A História, como autogênese do seu 

conhecimento, portanto, um conhecimento em permanente elaboração, que parte de 

um todo horizonte, que é, ao mesmo tempo, nada de determinação, e, que, aos 

poucos, se determina, adquire conteúdo (OLIVEIRA, 1997, p. 29). 

 

    

O conhecimento, no entanto, também esbarra na questão de sua fragmentação. Desse 

modo, concordamos com Cardoso (2008, p. 74), quando diz, “a realidade conhecida pelo 

humano não é algo separado dele, mas contempla as próprias significações humanas e esta 

mesma realidade é constituída na práxis humana.”  

 

Cardoso, quando produziu sua dissertação de mestrado sobre “Os saberes ambientais 

em movimentos populares”, assinala,  

 
Entendo o conhecimento como elaboração social, com base numa busca de 

apreensão da realidade, sendo também um produto histórico-social. Destaco que a 

realidade não esbarra no seu conhecimento, pois aquela é muito mais complexa do 

que se possa apreender. (2008, p. 73).  

  

No entendimento da fragmentação do saber no campo da educação formal, os estudos 

apontam para o caminho da disseminação do conhecimento por meio das relações entre as 

diversas áreas. De acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira (LDB), o 

jovem cidadão que termina o ensino básico deve ser capaz de exercer sua cidadania, 

posicionando-se criticamente como pessoa humana, “incluindo o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico”. (Seção IV, Art. 35, III). 

 

No decorrer da disciplina Dialogicidade e Formação Humana em Paulo Freire, 

Figueiredo (2008.2)
14

 possibilitou uma discussão acerca da distinção entre conhecimento, 

informação e sabedoria. Tendo como aporte os estudos em Freire, para ele, a informação 

“refere-se ao compartilhamento de informações, dados diversos de recortes, textos, imagens, 

sons, comunicados, livros, revistas etc., como atos capazes de serem disseminados, 

assimilados ou entendidos pelos interessados nessas questões”. Já o conhecimento pode ser 

entendido como uma “ação intencional de incorporação de informações, devidamente 

assimiladas e potencializadoras de ações conscientes.”  

 

Por último, entendemos, pelas discussões em sala de aula, da disciplina há pouco 

                                                 
1 4

 Nota de aula do Prof. João Figueiredo para a disciplina Seminário Temático: Dialogicidade e Formação 

Humana em Paulo Freire – 2008.2, no Programa de Pós-Graduação e Educação Brasileira – PPGEB da 

Universidade Federal do Ceará. 
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mencionada, que a sabedoria é a transformação de um conhecimento em ação refletida. Ainda 

para Figueiredo (2008.2), é possível estabelecer uma articulação dessas três categorias no 

trato do conceito de “conhecimento tatuado”. Este conhecimento tatuado se constitui por meio 

de “informações absorvidas acriticamente pelos autores sociais e não associadas ao campo de 

suas significações. Ao contrário, a sabedoria seria como que um conhecimento enraizado e 

incorporado pela experiência e a prática dos autores sociais”. 

 

Em nossas relações de trabalho, ao longo de 16 anos de conhecimentos elaborados e 

saberes vividos, muitas transformações físicas e culturais pudemos presenciar na Instituição, 

por isso, partindo dessas vivências e reflexões, buscamos aqui identificar as respostas para a 

pergunta de partida: Qual a dimensão educativa da prática dos agentes do Tribunal de Contas 

sob o enfoque da Gestão Ambiental? Será que existem conhecimentos tatuados, meras 

informações ou sabedorias experienciadas por estes agentes ao longo de suas atividades 

profissionais? 

 

Para tentar responder à problemática da pesquisa, as perguntas das entrevistas foram 

divididas em três blocos, cobertos pelos temas geradores - Crise Ambiental, Gestão Ambiental 

e Dimensão Educativa. Para traduzir os resultados da pesquisa, propomos algumas categorias 

e subcategorias interpretativas decorrentes das análises das entrevistas e dos aprofundamentos 

oriundos do grupo dialogal. 

 

4.2  A crise ambiental 

 

  

Na apresentação da temática crise ambiental, quando indagados acerca da tese de que 

o nosso Planeta passa por uma crise ambiental, as falas dos interlocutores nos levaram a 

apontar as seguintes categorias interpretativas: Observação direta – pelo que se conhece/ vê / 

sente; observação decorrente da influência da mídia – pelo que vem é mostrado 

“midiaticamente” e observação decorrente de uma reflexão. 

 
4.2.1 Observação direta – pelo que se conhece/ vê / sente  

 

Essa categoria, identificada como 'observação direta, resulta da compreensão adquirida 

por meio do conhecimento e pelo que se vê naturalmente ocorrendo, daí considerar 

fenômenos da natureza. 



66 

 

 

Na contemporaneidade, deparamos com inúmeros fatores relacionados aos problemas 

ambientais e essa problemática se torna cada vez mais visível no cotidiano da sociedade. De 

fato, o que se percebe do imaginário e ouve da compreensão das pessoas não é algo subjetivo, 

é real, histórico e assume proporções disseminadas ao logo de mais de meio século. Lima 

(2002, p. 110) diz, 

 

Um olhar impressionista sobre o desenrolar da história moderna permite-nos 

entrever passagens significativas que marcaram a trajetória cultural ocidental em sua 

relação com o meio ambiente natural e construído. Destacam-se, nessa retrospectiva 

histórica, a Revolução Industrial, inspirada na Ideologia do Progresso, com seus 

desdobramentos, a Empresa Neocolonial, que alimentou o projeto expansionista das 

nações industriais e as duas grandes guerras mundiais, a última das quais teve como 

epílogo as explosões nucleares no Japão. 

 

   

Essa fala do autor que destaca a ideologia do progresso parece estar presente na 

compreensão da entrevistada, 

 

Na realidade nós estamos passando por uma crise de desenvolvimento, e o progresso 

sempre esteve nessa dicotomia em relação à sustentabilidade. Por exemplo, esses 

problemas ambientais, todos nós sabemos que eles são consequências de um 

processo de industrialização que foi vivido na época realmente industrial  etc, etc e 

de lá prá cá a natureza tem dado uma resposta para nós humanos. (STV)
15

.    

         

Os agentes que ocupam cargos de conselheiro e procurador entrevistados, consoante 

exemplificado na citação imediatamente anterior, demonstraram certo cuidado em expressar 

um discurso „correto‟, traduzido por uma compreensão adquirida nos estudos, leituras, nas 

legislações e posicionamentos éticos que seus cargos exigem. Este conhecimento, entretanto, 

não necessariamente se expressa em ações, podendo caracterizar tanto um conhecimento 

autêntico ou apenas conhecimento-tatuado.  

 

Apesar das falas desses interlocutores que apontaram possuir conhecimentos dessa 

crise que decorre dos estudos e daquilo que seus cargos exigem do assunto, todos também 

reconhecem que esse conhecimento resulta da percepção do cotidiano no qual se manifestam 

fenômenos dessa crise. “Na medida que o homem passou a se preocupar mais com o 

progresso, descuidou da parte da sustentabilidade, na medida que ele descuidou disso, e 

investiu no conhecimento, então estamos recebendo os efeitos.” (MAHC). 

   

                                                 
1 5

 Doravante, usaremos as iniciais dos nomes dos  interlocutores para as falas decorrentes de entrevistas e 

de narrações do grupo dialogal.  
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4.2.2. Observação decorrente da influência da mídia – pelo que vem sendo mostrado 

 

Referida categoria é uma identificação nas falas dos entrevistados e nas interações 

com o grupo dialogal de que fatos disseminados pelos meios de comunicações demonstram a 

existência de uma crise ambiental.  

 

A conjunção de problemas ambientais se torna cada vez mais presente no senso 

comum, pois basta observarmos o que crianças, jovens, adultos e idosos comentam sobre o 

que viram ou ouviram por meio da mídia, relatos de filmes e até as falas do que é mostrado 

nas novelas das televisões estão presentes nesses discursos populares. Brügger (2002, p. 160), 

aponta os meios de propagação coletiva como veículos influentes na formação de opinião, “a 

mídia influencia, assim, grandemente a construção dos conceitos de meio ambiente e 

natureza, com grande repercussão nas relações dos homens entre si”. 

 

Brügger (2002, p. 144), vê com cuidado, porém, essa globalização da informação, 

apontando que essa mesma mídia que mostra os fatos que são comentados pela sociedade, 

estimula os valores da Modernidade,          

 

                                                                                                                                           

É preciso destacar que uma parte expressiva das mensagens publicitárias reforça os 

valores da modernidade, cujo estilo de vida foi exatamente o grande detonador da 

chamada crise ambiental, e, com isso, concorre para o estabelecimento das bases de 

possíveis relações com a natureza (geralmente degradação), com amplas 

conseqüências para a qualidade de vida da maioria da população. 

 

 

Nesse recorte de um discurso narrado por um entrevistado, é possível identificar uma 

mensagem reproduzida pela informação da mídia, entretanto, descolada de reflexões, como 

pudemos constatar em outras entrevistas, 

 

 há, os fatores dessa crise vem sendo mostrado todo dia na imprensa. Por exemplo, 

recentemente foi noticiado que os países do primeiro mundo se negaram a assinar 

o tratado de emissão do gás poluente, que é o que faz esse efeito estufa, que esse 

efeito estufa tem um peso muito grande sobre o planeta, e ele leva a essas 

catástrofes. (ARS). 

 

  

Outro elemento percebido é o fato de que algumas pessoas reconhecem a influência da 

mídia para a disseminação da cultura do consumismo, como se vê, “eu creio que o fator 

cultural é muito influente no sentido de que as pessoas são praticamente programadas pelos 

meios de comunicação a consumirem mais do que necessitam realmente.” (GCS). 
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 Dentre os companheiros que citaram a mídia, filmes e até novelas como meios de 

obter a informação dessa chamada crise ambiental, podemos considerar um número 

significativo de entrevistados. Constatamos que, apesar da reflexão apontada por Brügger, ao 

alertar para essa estrutura da informação que contribui para uma percepção fragmentada e 

que, na maioria dos casos encobre interesses que estão por trás dessas mensagens veiculadas, 

as pessoas entrevistadas recebem essas informações com a mesma credibilidade, surpresa, 

indignação e emoção de uma cena de filme, e a novela, que as faz ficar bom tempo focadas, 

acompanhando o desenrolar da trama e personagens televisivos. 

 

Nisso, a despeito de o filme e a novela efetivamente estarem estimulando todo um 

envolvimento com a trama proposta, que às vezes propõe fatores associados aos valores 

socialmente hegemônicos ou a valores eticamente adequados, induzindo, por exemplo, uma 

torcida por um final justo e feliz, potencializa paralelamente novas atitudes e fortalece 

mudanças verdadeiras na vida real dos expectadores.  

 

No grupo dialogal, os participantes ampliaram essa discussão numa perspectiva dessa 

crise ambiental como uma história que em algum momento vai ter que apontar um rumo, 

ainda que esse norte não tenha um final, por ser real, porém vai continuar aí presente nas 

gerações para quem quiser ver e cuidar.      

 

Entendemos que, para algumas pessoas, pela constância do que é mostrado nas 

imagens e o que se ouve pelos meios de comunicação, apesar de não ter o compromisso de se 

buscar outras fontes para constatar a veracidade da informação, esses canais midiáticos são 

determinantes para se acreditar nessa realidade mostrada pelas imagens e falas. Vários 

recortes como este confirmam essa compreensão: “isso se denota você assistindo os jornais e 

os próprios filmes, também as novelas abordam muito esse assunto, se é um assunto do 

momento é porque está acontecendo.” (BAF). 

 

4.2.3 Observação decorrente de uma reflexão 

 

Essa categoria se refere ao entendimento de que a crise ambiental é um fato elaborado 

pelas reflexões decorrentes dos imaginários dos entrevistados. 
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A elaboração de uma reflexão para legitimar a existência de uma crise ambiental foi 

muito presente nas falas da maioria dos entrevistados, entretanto, com relação ao seu 

enfrentamento foi manifestada de forma tímida. Na maioria das narrações, os interlocutores 

não expressaram pretensões de atitudes para os enfrentamentos da crise que reconhecem. 

 

Figueiredo reporta-se a „atitudes‟ como uma dimensão efetiva, fortemente associada a 

dimensão afetiva, no enfrentamento do problema,                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Manifestamos “atitudes” – conceito que exprimem orientação de ação, estado 

disponível, propósito, ou maneira de manifestar esse propósito – por diversos meios 

(pensamentos, sentimentos, corporeidade, palavras) que exigem sua expressividade 

em forma de ação. Compreender o que, o como e o porque fazer, proporcionado pelo 

resgate do intrínseco – das motivações reais – constitui-se o poder de uma 

recomposição de mundos, ou de sua transformação (FIGUEIREDO, 2007c, p. 62). 

 

 

A reflexão resultante de uma leitura de mundo ambientalmente dirigida também 

contribui para se reconhecer que a sociedade precisa enfrentar a crise de valores da 

Modernidade. Nessa possibilidade de enfrentamento, a educação parece ser o caminho, como 

se vê na mensagem,                                                                       

                                                                                                                                          

O homem se preocupa com várias áreas do conhecimento, muito mais ainda aquelas 

ligadas ao fator econômico e, deixa de lado o cuidado com o planeta. Eu penso que a 

gente tem que ter cuidado com tudo na vida, o meio ambiente é um dos mais 

importantes, mas a gente não ver muito essa educação para se compreender isso. 

Então, se isso não for imediatamente revertido, as consequências vão ser muito 

piores do que se está vendo acontecer. (MAHC) 

. 

 

Nesta mensagem, a entrevistada aponta a educação como uma atitude de agir para 

enfrentar e compreender o que reconhece como importante para lidar com tudo na vida. Com 

o objetivo de ampliar essa fala, levamos para ser problematizada no grupo dialogal e aqui 

destacamos a narrativa da interlocutora, 

 

Que momento as pessoas vão perceber que decidir o destino de um país envolve 

destinos das pessoas, como a gente vê nos grandes encontros que elaboram acordos 

de reduções de poluição etc. Não adianta somente decidir os interesses de cada 

nação, tem que se pensar no povo, na educação do povo, então fica difícil de haver 

mudanças e as coisas nós vamos ver que vão piorar. (RCG).  
 

   

O reconhecimento de que enfrentar a crise mundial não se trata apenas de acordos 

políticos, mas, sobretudo, de decisões que envolvem demandas do povo com seus conflitos, 

sonhos e esperanças de superações para “ser mais”, na intencionalidade que remete Freire 

(2005). 
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Nas reflexões apontadas nas entrevistas, sentimos a ausência do incluir-se das pessoas 

como parte constituinte nesse processo de tomada de atitudes para uma mudança de percepção 

e em se lidar com os conflitos que produzem a problemática ambiental no mundo, embora a 

questão da educação apontada sugira um caminho. Portanto, concordamos com Figueiredo 

(2007a), em propor „atitudes‟ como uma dimensão no enfrentamento de uma recomposição de 

mundos, ou sua transformação. 

 

Com o objetivo de conhecer o que os entrevistados apontam como fatores para 

justificar que o mundo passa por uma crise mundial, foi possível constatar nas narrações as 

seguintes categorias: Antrópico – ação do homem; Natural – resposta da natureza e 

Econômico. 

  

4.2.4  Antrópico – relativo à ação do homem 

 

 Nas interpretações dos interlocutores a ação do homem se relaciona com a natureza 

com descuido, justificando, então, a existência da crise ambiental. 

 

Uma ação antrópica é decorrente de alguma manifestação exercida pelo homem, por 

exemplo, sobre a natureza, seja para o usufruto, a preservação ou a própria destruição. É 

preciso entender, pois, que essa palavra referida ao contexto da ação do homem não é assunto 

da moda, pois ela expressa ações de um processo histórico que sempre esteve associado à 

exploração e ao mau uso dos bens naturais, a exemplo dos desmatamentos acelerados, no caso 

do Brasil, que muito contribui para o aquecimento global e a extinção de espécies animais e 

vegetais.  

 

 Figueiredo (2007a, p. 67) oferece uma contribuição, ao discutir à relação humano-

ambiente, 

 

Filosoficamente constatamos que a dita modernidade, recente, da qual estamos 

saindo aos poucos na direção de uma contemporaneidade, apresentou uma ruptura 

radical dessa relação entre ser humano e natureza, passando a natureza a ser 

construção do ser humano, não havendo mais razão nela própria. Nesse contexto de 

sentido, a ação do ser humano sobre a natureza é de dominação, levando a uma 

dicotomia que fragmenta a realidade em um mundo humano e mundo natura. 

 

 A compreensão de que a “ação do homem” contribui efetivamente para os fenômenos 
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da natureza que estão ocorrendo no Planeta apareceu em alguns trechos das narrativas, 

inclusive acompanhada de reflexões, como destacado, 

 

É possível se acrescentar que muitos dos fenômenos que estão acontecendo já são 

conseqüências da ação do homem. O efeito estufa, a mídia vem mostrando o 

desmatamento descontrolado, o lixo sem ter como acomodar e o aumento das 

doenças, tudo isso é pela intervenção do homem no meio ambiente. É o uso 

inadequado da natureza. (FCE).  

 
As mensagens que surgiram com a frase „ação do homem‟ também apareceram de 

forma subentendida, “o homem né, tá causando o desequilíbrio ambiental, constrói onde não 

deve, polui demais, aterra o que também não deve ser aterrado... vai tá tomando o espaço da 

natureza, então a natureza vai se manifestando como ela consegue, né?.” (SCF).    

 

4.2.5 Natural – resposta da natureza 

 

Mediante alguns recortes das narrativas, foi possível constatar o entendimento de que 

a ausência de práticas saudáveis e a exploração dos recursos do Planeta ensejam uma crise 

ambiental, trazendo como resultado fenômenos naturais, além daqueles próprios de uma 

natureza dinâmica e processual, que se modifica e, algumas vezes, enseja crises ao se 

modificar. 

 

Com a Revolução Industrial, em 1750, surgiram inúmeros problemas para a 

humanidade, que foram se acumulando ao longo de mais de dois séculos e atingindo seu ápice 

em meados do século XX, quando o crescimento econômico determinado por teorias de 

desenvolvimento influenciaram nos costumes, estilos de vida e na acentuada ambição do 

homem; tudo isso mediatizado por guerras, ideias, estratégias, políticas e dissensões, 

principalmente das grandes potências econômicas comprometidas com modelos de 

desenvolvimentos que não levavam em conta as condições naturais de suporte do nosso 

Planeta. 

 

Autores contemporâneos remetem muito bem a essa questão, como se vê na 

compreensão de Barbieri (1998, p. 16), 

 

 

 

Só muito tardiamente a humanidade se viu às voltas com problemas de ordem 
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planetária. Talvez as bombas em Hiroshima e Nagasaki e a certeza de que a Terra 

pudesse ser finalmente destruída pelo Ser Humano tenham contribuído para isso, 

pois somente no Pós-Guerra trouxe inúmeras consequências negativas para o meio 

ambiente dentro de uma perspectiva global. 

 

O mencionado autor reúne fatos da história mundial que resultaram em problemas 

globalizados e que alguns dos entrevistados confirmam, destacando na contemporaneidade a 

dicotomia entre o progresso e a sustentabilidade, 

 

O progresso sempre está nessa dicotomia, o mundo não pode parar, mas aí tem a 

questão do meio ambiente. Eu acho que essa questão tem tudo a ver com o progresso 

e a sustentabilidade. Que momento as pessoas que têm o poder de decidir o destino 

do nosso país, como agente ver nos encontros dos países, que momento eles dão 

prioridade a sustentabilidade. Então, os fenômenos que estão acontecendo é o 

homem maltratando a natureza, e a natureza reage em fúria. (ARS).  

  

Compreendemos, então, que os fatores históricos presentes nas bagagens culturais dos 

entrevistados contribuem para a reflexão de que os fenômenos naturais ocorrentes resultam de 

uma resposta da natureza. Mesmo com essa dimensão de entendimento, porém, não se 

incluem nesse processo coletivo de mudanças de hábitos, valores etc. São reflexões coerentes, 

porém soltas, descoladas de contribuições que marquem mudanças de hábitos, como expressa 

uma interlocutora da pesquisa: “a gente sente e percebe os efeitos ambientais, basta ver os 

fenômenos, as calotas polares derretendo, aquecimento da terra, enchentes, secas, tudo isso é 

a falta de respeito.” (SCF). 

 

4.2.6 Econômico – ambição/consumismo/lucro 

 

Na compreensão dos interlocutores a ambição pelo lucro e o incentivo ao consumismo 

por parte da população constituem-se também como determinantes para justificar que o 

mundo passa por uma crise ambiental. 

 

Ao se apontar a ambição do homem pelo lucro como fator legítimo para a crise 

ambiental que compreende-se, é uma forma de se reconhecer a crise de valores que marca a 

incerteza de nossas vidas. Lima (2002, p. 138) entende que, 

 

A crise ambiental que vivenciamos, mais que ecológica, é produto das contradições 

e das crises da razão e do progresso. Compreender um processo crítico dessa 

magnitude e reagir a ele requerem pensamento e sensibilidade complexos, bem 

como a rejeição de todas as formas de reducionismo. 

 

 

Por meio das falas, foi possível constatar que os agentes entrevistados reconhecem 
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fatores ligados ao progresso como contribuições que legitimam a crise ambiental, vista essa 

compressão pelo que expressa: “eu acho que a explosão industrial, a irresponsabilidade dos 

empresários de lançarem gás carbônico na atmosfera e esse consumo desenfreado da 

população, nada satisfaz.” (FRVS). 

 

Concordamos com Lima (2002, p. 138), na idéia de que a questão é reagir a essa 

modernidade avançada e inspirada cada vez mais no progresso e, assim, ele aponta para um 

caminho de superação, 

 

Esse é o motivo que nos leva a qualificar e defender uma sustentabilidade e 

educação emancipatórias que nos imunizem das propostas neoconservadoras, 

impostas pelo império do mercado e da mercadoria e pela instrumentalização da 

razão, e sirvam como instrumento de resistência e invenção de novas formas de vida 

mais justas, solidárias e sustentáveis. 

   

  Com o propósito de já apontar para os parceiros que a pesquisa contempla aspectos de 

nossa relação com a Instituição, questionamos se eles sabem para onde vai o lixo recolhido do 

TCE, e aqui destacamos algumas reflexões que surgiram e foram ampliadas no grupo dialogal. 

Numa tentativa de materializar o ponto-problema, particularmente quanto a atitudes 

ambientalmente adequadas, optamos por pensar como os interlocutores lidam com os resíduos 

sólidos. Isto pode, em certa medida, apontar comportamentos adequados e/ ou inadequados 

quanto à gestão ambiental, bem como relativamente à dimensão educativa e à prática 

cotidiana. 

  

Antes confessamos que precisamos entrevistar o administrador da Sede do Tribunal 

para saber essa resposta, por ser um „marcador do discurso do lugar‟
 16 . 

Ao final das reflexões 

que surgiram sobre esse aspecto, narramos o diálogo com o administrador. Retomando as 

entrevistas, as 20 pessoas entrevistadas responderam que não sabem para onde vai o lixo 

recolhido do Tribunal, porém, há uma curiosidade recente, em razão das „caixinhas coletoras 

de papéis‟ postas em todos os ambientes da Instituição (2006). Mesmo assim, existe muita 

desinformação do que realmente se trata nesse recolhimento de papéis. 

 

Na realidade, em 2006, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), 

em parceria o Governo do Estado do Ceará, promoveu uma palestra para os servidores do 

Tribunal e solicitou a colaboração de todos os gestores e servidores da Corte em receber as 

                                                 
1 6  

Termo cunhado de Figueiredo em sua tese de doutorado “Educação Ambiental Dialógica e representações 

Sociais da Água em Cultura Sertaneja Nordestina”,  2003. 



74 

 

„caixinhas coletoras‟ para que pudéssemos juntar os papéis passíveis de doar para instituições 

sem fins lucrativos, sendo que o repasse para as doações ficaria ao encargo do Tribunal. No 

contexto da palestra, foi abordado o fato de que a participação da SEMACE era apenas de 

sensibilização junto aos órgãos públicos do Estado do Ceará. 

 

Entre os entrevistados, apenas duas pessoas souberam citar o nome da 

Superintendência (SEMACE), constante nas „caixinhas coletoras‟. Houve um caso que nós, 

ao entrevistarmos uma participante, a caixinha estava ao seu lado e ela expressou o seguinte: 

“os papéis recicláveis vão prá...recolhem e mandam prá uma secretaria, não recordo o nome 

agora, mas o outro lixo não sei (ARS)”, embora saibamos que esses coletores já estão há 

cinco anos em nossos ambientes de trabalho. 

 

É verdade que a palestra promovida pela SEMACE já tem cinco anos, e, pelo que 

recordamos, as questões de sensibilização para a doação desse material foram muito 

superficiais, e também não aproveitadas para abordar outros aspectos que envolvem essa 

questão do consumo de papéis e outros materiais nas instituições públicas. 

 

No contexto das falas, apenas um agente se referiu a essa palestra: “não imagino prá 

aonde vai o lixo do Tribunal, mas os papéis, devido uma palestra que houve com a SEMACE, 

então eu acho que tem alguma coisa a ver com o que foi acordado, agora eu não sei como foi, 

pois só ouvi falar dos coletores nas salas, o lixo de uma forma geral não sei.” (MVS). 

 

No encontro com o grupo dialogal, levamos essa questão para ser refletida, pois 

ficamos incomodado pela ausência de conhecimento dos entrevistados em quase cinco anos 

não questionarem o destino dos papéis coletados, embora não seja essa a questão para ser 

discutida. Percebemos, entretanto, uma cultura do silêncio no Tribunal com relação às 

questões que envolvem a gestão do lixo, água, papéis, copinhos, energia, telefone etc. 

 

A discussão no grupo dialogal gravitou ao redor de uma posição apontada de que, “o 

importante é as pessoas terem consciência de colocarem os papéis no local adequado, pois 

nem todo mundo coloca, a verdade é essa.” (SCF). Embora haja o reconhecimento de que o 

TCE também silencia sobre esse trabalho de coleta, “a culpa vem de cima, porque não se faz 

um trabalho de conscientização.” (AASS). 
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A discussão, pois, assumiu a dimensão de que falta alguém para conduzir esse 

trabalho, como vemos nessa fala: “acho que falta alguém pensar que falta na Instituição 

aquela questão do lixo seletivo. Nós somos uma organização pública, as públicas têm que 

partir na frente, sei que a gente já organiza nas caixas, já seleciona papel, mas tá longe ainda.” 

(CRC).  

 

Fica o sentimento de que a Instituição, ao exercer o papel de incentivadora de um 

trabalho educativo, pode ser um caminho para as pessoas se sentirem compromissadas com a 

questão ambiental. “Mas também ninguém nunca passou pelo meu setor prá dizer, olha esses 

papéis estão sendo recolhidos prá SEMACE.”(RCG). Outro entrevistado confirmou, “é 

verdade, acho importante esse retorno por parte da Instituição, isso faz despertar para o 

compromisso.” (MVS).  

 

Uma participante disse que, depois da entrevista que fizemos com ela no final do ano 

passado (2009), ficou curiosa para saber para onde vai o lixo do Tribunal. E lançou a questão,  

                                                                                                                                      

Será que o Tribunal não poderia fazer uma palestra, convidar alguém para discutir a 

questão do nosso lixo, pois esse problema não é só nosso, merece é um debate para 

pensar a questão do lixo de Fortaleza, pois já se sabe que é um problema, Caucaia já 

disse que não recebe o lixo de Fortaleza, eu penso assim. (STV).   

 

Essa posição de que o TCE pode incentivar seus servidores com um trabalho 

educativo, deixou muitas reflexões e foram retomadas espontaneamente pelos colaboradores 

em outros trechos dos resultados da pesquisa, como destacamos mais adiante. 

 

Optamos pela realização de uma entrevista com o Administrador da Sede (TCE), Sr. 

MAFC, para conhecer como ocorrem a seleção e o destino do lixo do Tribunal. Destacamos 

que ele é servidor do quadro efetivo, com cerca de 23 anos de serviço, sendo dez nessa função 

de administrar toda a organização, manutenção e limpeza do Tribunal e do Instituto Plácido 

Castelo. Enfatizamos também que esta entrevista, na sequência descrita, foi importante para 

termos uma noção da cultura institucional acerca dos resíduos sólidos.  

 

No contexto desse diálogo, ficamos sabendo que as instituições públicas não podem 

terceirizar o recolhimento do lixo, portanto, a recolha compõe o trajeto diário do centro de 

Fortaleza, e, segundo informação do administrador, vai para o novo aterro na BR 222. Com 

relação aos papéis que são colocados nas caixinhas coletoras, não existe uma rotina de prazo 
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para sair do Tribunal, o próprio Sr. MAFC determina o momento de ser levado para doação. 

Também não há uma orientação para quais instituições devem ser doados, entretanto, desde o 

começo deste trabalho de recolhimento, esses papéis são doados para a Instituição Menino 

Jesus. 

 

Nessa interação também foi possível saber que a SEMACE não voltou a procurar o 

Tribunal para tomar conhecimento de como ocorre esse trabalho e se existe um 

acompanhamento por parte da direção do TCE. 

 

Questionamos ainda se o lixo recolhido diariamente pela coleta pública passa por 

uma mínima seleção, tendo o entrevistado respondido que: “não, mas acho que o Tribunal já 

poderia estar fazendo esse trabalho, pois dá forma que o lixo é recolhido, tudo juntado dá é 

mais trabalho de acomodar nos sacos, eles se rasgam, é problema.” (MAFC).  

 

Perguntamos também se existe alguma orientação, acompanhamento ou indagações 

sobre essa questão do lixo, por parte da Presidência do TCE. O Sr. MAFC nos falou que “a 

presidência não se envolve nessa questão”, mas existe orientação para que na falta de pessoal 

de apoio para a área de serviços gerais, então, é só solicitar a contratação, pois, segundo o 

entrevistado, “a presidência do Tribunal quer é que tudo esteja organizado”. 

 

Ainda dialogando com o Sr. MAFC, ele expressou que acha que “o Tribunal já 

poderia estar com aqueles „coletores diferenciados‟ (expressão sua), pois eu vejo em outros 

órgãos, aqui mesmo no centro já tem órgão público que tem assim”. Então, eu indaguei: você 

acha que esse trabalho vai ter apoio da presidência: “acho que sim, o Tribunal já deveria ter”.  

 

Indagamos, por último, se um trabalho de gestão do lixo no TCE pode ser bem 

recebido pelos servidores, inclusive pensando as questões da água, energia, redução de copos 

descartáveis, economia de papel e outras questões que ele, Sr. MAFC, acompanha em termos 

de repasses, disciplinamentos e até com autonomias decorrentes de seu cargo de 

administrador da sede: “sim, acho que as pessoas já vêem isso aí fora.” 

 

 

 

4.3 A gestão ambiental 
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Tendo como objetivo identificar o que os entrevistados entendem por gestão 

ambiental, por meio das narrações, pudemos constatar os seguintes recortes: Administrar o 

ambiente de modo a preservá-lo para evitar danos, para que o ambiente não corra riscos; 

Usufruir de modo prudente dos recursos da natureza; Uma política – diretrizes e Ação 

pessoal. 

 

4.3.1  Administrar o ambiente de modo a preservá-lo para evitar danos, para que o ambiente 

não corra riscos 

  

Neste tópico, apresentamos algumas reflexões que compõem a compreensão dos  

entrevistados de que devemos administrar o ambiente de modo a evitar danos e para que não 

corra riscos de esgotamentos.  

 

Lima (2002, p. 122) traz uma discussão acerca do discurso ambientalista que se fez 

presente nas narrações de alguns interlocutores, 

                                                                                                                                      

Esse processo de expansão e apropriação do discurso ambientalista ocorreu em 

inequívoco paralelismo com a consolidação do neoliberalismo em nível mundial 

[...]. Esse processo de apropriação e transformação do discurso ambientalista, 

hegemonizado pelas forças de mercado, foi redirecionado e capitalizado no sentido 

de uma sustentabilidade conservadora, que busca se legitimar como uma proposta 

moderna e eficiente capaz de orientar a transição de um modelo de crescimento 

exponencial esgotado para um de desenvolvimento sustentável. 

 

  

O entendimento de Lima (2002) acerca dos discursos ambientalistas aparece na 

narração dessa entrevistada, que faz uma associação da gestão ambiental conservadora com o 

desenvolvimento sustentável, 

                                                                                                                                   

Gestão ambiental é exatamente esse cuidado do todo, eu não diria que eu acho que a 

natureza tem que estar intacta não, a natureza ela tem um papel e esse papel é 

justamente fazer com que os homens vivam...os homens, os animais vivam em 

harmonia. E eu entendo que é possível que se faça um desenvolvimento, 

desenvolvimento sustentável, onde possamos juntar, tá certo?, essa longevidade do 

meio ambiente e também o crescimento do homem, né. (STV). 

 

 

Essa compreensão de que a sociedade não pode negar o crescimento econômico e ao 

mesmo tempo tem que proteger o meio ambiente, conforme apontado acima, também se fez 

presente nessa narração, 
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Gestão ambiental eu faço uma idéia muito próxima ao desenvolvimento sustentável, 

que claro, nós não podemos deixar de fazer um crescimento, a sociedade vai crescer, 

sempre precisa de recursos, mas ao par desse crescimento, nós temos que também 

fazer a gestão do meio ambiente, para que não se degrade totalmente, então eu faço 

uma ligação a questão exatamente do desenvolvimento sustentável. (GAPA). 

   

Então, o que Lima (2002) compreende como o discurso da sociedade moderna que fala 

em desenvolvimento sustentável, pois tem que continuar a crescer sempre, ser democrática, 

sustentável, sobretudo competitiva pelo mercado globalizado imposto, mas também cuidar do 

ambiente para que não se degrade totalmente, está presente em muitas narrativas. 

 

Para Figueiredo (2007a, p. 75), problematizar essa questão do desenvolvimento 

sustentável nos processos educativos identifica-se com a escolha de qual o caminho de 

Educação Ambiental vamos trilhar, a fim de que não se esbarre numa visão fragmentada, 

pensando: “a resolução pontual dos problemas, a responsabilidade posta como essencialmente 

individual e não sociopolítica da solução das questões ambientais [...]”.  

     

4.3.2 Usufruir de modo prudente dos recursos da natureza, ambiente / gerir de modo prudente 

a produção na utilização dos recursos do ambiente 

 

Essa questão se apresentou nas falas das entrevistas como uma visão da gestão 

ambiental externa aos humanos e que de certo modo se apresenta como uma dimensão 

contemplativa.  

 

Figueiredo (2007a, p. 80) apresenta um estudo de Sato (1997) e Sauvé (1996), com 

base na teoria e prática em Educação Ambiental, do ponto de vista fenomenológico, que 

identifica seis concepções paradigmáticas sobre o ambiente, dentre elas: “o ambiente como 

natureza, para ser admirado e respeitado”, “o ambiente como um recurso para ser 

gerenciado”, “o ambiente como um problema, para ser resolvido.” 

 

Esse estudo que Figueiredo (2007a) descreve está presente em alguns trechos das 

entrevistas como uma opção de gerenciamento, a exemplo do que fala: “no meu modo de 

pensar a gestão ambiental é você tentar gerir de maneira prudente todo o ecossistema para que 

não venha causar tantas catástrofes. É você administrar os problemas com responsabilidade, 

ou seja, cuidar do meio ambiente.” (ARS). 
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Isto retrata uma determinada associação da gestão ambiental com uma concepção 

acrítica, de preservacionismo, resquícios de sua vinculação a uma visão biologicista, 

preservacionista, naturalista. Não há uma compreensão política e engajada no e do processo. 

Deste modo, o que ocorre no meio ambiente é problema de todos e de ninguém, já que o 

sujeito não se considera parte dele, mas externo a ele, como aponta, 

 

É uma maneira de administrar as coisas né, para que o ambiente saia da melhor 

maneira possível, não se prejudique, fique uma coisa mais equilibrada né, que o 

homem possa conviver sem tá poluindo, é uma prática boa a ser adotada. (SCF). 

 
4.3.3 Uma política – diretrizes 

 

Nas entrevistas, foi possível identificar que a gestão ambiental também é vista como 

uma política que a Instituição pode adotar, e, mediante essa política, são desenvolvidas 

diretrizes para as pessoas colaborarem na gestão. 

 

Esse entendimento de gestão ambiental como diretriz para ser implantada na 

Instituição  parece muito próxima de uma ideia de normas que são viabilizadas para que 

sejam seguidas em busca de um padrão imposto pela lógica de mercado, como aponta Seiffert 

(2009, p. 19-20), a respeito das normas ISO de gestão ambiental, 

 

                                                                   
As normas da série ISO 14000 surgiram como uma proposta concreta para a gestão 

ambiental durante a Eco 92, das quais 172 países foram signatários. Surgiram 

também como uma resposta à perspectiva neoliberal de que as dinâmicas do 

mercado podem contribuir para aprimorar o processo de gestão ambiental, a partir 

da implantação de normas de natureza voluntária. 

 

 

Essa resposta com o sentido de uma política a ser viabilizada por uma Instituição 

surgiu muito nas falas das entrevistas, inclusive apontando também para o Tribunal, como se 

vê na narração de RCG, “eu acho que são algumas estratégias, algumas ações que devam ser 

implementadas, no caso talvez dentro do TCE... que possam melhorar ou minimizar a questão 

do meio ambiente como um todo”.  

 

Então essas normas que deveriam ser adotadas precisam proteger o meio ambiente. A 

entrevistada parece apontar isto, ao dizer que, 

 

 

 

Seria uma série de medidas tomadas por um órgão ou instituição, a fim de que nesta 

mesma instituição fossem seguidos procedimentos de proteção ambiental. Então a 
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gestão ambiental são as políticas, são todas aquelas diretrizes que estão ligadas a que 

aja um cuidado com essa preservação com o nosso meio ambiente. (EOFP). 

 

Entendemos que os agentes entrevistados apresentam em suas expressões muitas 

palavras que lhes são familiares nos processos das relações de convivências no Órgão, em 

função de algumas políticas adotadas na Administração Pública, como a norma ISO 

9001.2008 e a Política da Qualidade que foi implantada no TCE em 2005.  

 

Essa norma foi implantada em 2005 para a certificação de duas áreas de serviços, ou 

seja: Prestações de Contas e Representações junto ao Tribunal, com o objetivo de acelerar as 

permanências e os julgamentos dos processos. E a Política da Qualidade veio para dar suporte 

à permanência dessa certificação. É importante destacar, porém, que, embora ocorram 

insatisfações na condução dessa política da qualidade, grandes conquistas já foram 

viabilizadas por meio de um plano estratégico, como: a realização do primeiro concurso 

público e a posse para o quadro de auditores e procuradores de contas (2007), a implantação 

do plano de cargos e carreiras para os servidores efetivos (2006), a ampliação do parque 

tecnológico, que contribuiu para a agilidade dos serviços e a implantação do Instituto Plácido 

Castelo (2008).  

 

Não é possível dizer, porém, que esses entrevistados concordam com a ideia de que 

um trabalho de gestão ambiental implantado por uma instituição pública, inclusive pelo TCE, 

deva ser feito nos moldes de políticas de certificações atualmente adotadas pela 

Administração Pública. 

 

Nesse caso, parece que esse modelo de gestão nos moldes de certificações, bem 

descrito por Seiffert (2009), não contempla em sua plenitude os desejos dos colaboradores da 

pesquisa, pois em suas narrações, aparecem lacunas decorrentes dos seus envolvimentos com 

essas políticas adotadas pelo TCE.  

 

4.3.4  Ação pessoal – incluir-se como agente do meio também / conscientização 

 

A categoria “ação pessoal” identificada nas narrações refere-se à compreensão de que 

a gestão ambiental – GA é decorrente de gestos de colaboração, também compreendidos pelos  

colaboradores da pesquisa como conscientização. 
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Esse elemento apareceu pouco e de forma tímida nas entrevistas abertas, entretanto, no 

encontro do grupo dialogal, a questão foi bem ampliada e, de certa forma, as pessoas se 

mostraram mais à vontade para compartilhar suas percepções sobre o que compreendem por 

„ação pessoal‟ associada a GA. 

  

A respeito da ação pessoal como atitude de envolvimento, Figueiredo (2007a), em sua 

compreensão de Educação Ambiental Dialógica, apresenta algumas dimensões inspiradas em 

Paulo Freire, Maturana e Carlos Brandão, que vão se constituído nas relações, não como um 

pacote educativo que se adquire, implanta e espera seus resultados, mas como um processo 

que se dá em relações democráticas. Figueiredo (2007, p. 88), “[...] ao realizarmos o diálogo 

entre Educação Popular e Educação Ambiental, precisamos presentificar, corporificar, nessa 

práxis pedagógica componentes como a solidariedade, a equidade, a participação crítica, a 

trans-ação, a práxis política.” 

 

Nas discussões com o grupo, as falas foram se cruzando de forma democrática acerca 

desse aspecto. Não nos pareceu haver a preocupação de se mostrar um discurso correto para 

demonstrar envolvimento com as questões. Narramos a seguir algumas contribuições.  

 

A entrevistada RCG disse, “é uma cadeia, né?, começa no indivíduo, na educação do 

dia a dia, nas pequenas atitudes, na família. Aí, se você dissemina isso no seu trabalho, você 

pode colaborar com a administração, eu acho que é uma cadeia progressiva.” 

 

A interlocutora, parecendo concordar com a sua colega de profissão, na ideia de que a 

gestão ambiental é algo que tem que partir do cidadão para o coletivo, 

                                                                                                              
Tem que partir do individual, para partir para o coletivo, porque não funciona se não 

for dessa maneira, um colega faz a parte dele e se fecha naquele círculo, eu faço a 

minha. Eu acho que só funciona se tiver a participação individual e coletiva. 

(AASS). 
 

Compreendendo, entretanto, que nem sempre a atitude pessoal é bem recebida pela 

instituição, FRVS disse o seguinte,  

                                                                                                                                   

Quando foi criado um plano de incentivo à pós-graduação no Tribunal, com o 

objetivo de incentivar a promoção na carreira dos servidores, eu e outros colegas 

recebemos não quanto ao apoio financeiro para a participação em curso dessa 

natureza, pois não era área de interesse. 
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De fato, essa colaboradora expressou o que ocorreu com ela e conosco, na época 

(2007). Fomos requerer a participação financeira para a especialização em Educação 

Ambiental, sendo que a Assessoria Jurídica do Tribunal deu parecer desfavorável, alegando 

que não era área de interesse. 

 

  “Aí quando diziam que iam fazer especialização em meio ambiente, aí falavam, há, 

negócio de falar em meio ambiente, tem de fazer na área do Tribunal, em auditoria.” (FRVS). 

 

A participante do grupo, parecendo concordar com as narrativas, além de perceber que 

ainda é presente a cultura de tratar das questões ambientais como coisa secundária, “[...] 

existe essa consciência ainda, de deixar o meio ambiente de lado, isso pode ser besteira.” 

(AASS). 

 

Com o reconhecimento de que o TCE está começando a rever sua cultura sobre esses 

valores que consideram práticas solidárias e participativas, a colaboradora interrompeu o 

andamento da discussão e se pronunciou, “no último planejamento estratégico aprovado para 

o Tribunal (2010-2015), está prevista a gestão ambiental, mas nós não sabemos em que ano 

entrará, pois existem vários projetos, depende da prioridade, isso pode ser até 2015.” 

(MAHC). 

 

Então, RCG, demonstrando surpresa com a narrativa, falou,  

                                                                                                                                          

O problema é como isso chega ao servidor, ele não chega, eu acho que o problema é 

como engajar o servidor, tá faltando um negócio aí de como engajar esse pessoal. Eu 

tenho que querer participar, né? Eu acho que tá faltando um negócio aí de como 

engajar o servidor com prazer e não como obrigação.  

 

 

O sentimento de indignação com a possibilidade de um trabalho de gestão ambiental 

ficar submetido à prioridade do Órgão, ademais, podendo ser viabilizado até 2015, foi 

retomado com uma simbologia, 

                                                                                                             
É algo da pré história, é um atraso muito grande e é uma coisa que, infelizmente não 

tem retorno, tem animais que não vão mais voltar, estão em extinção, locais que se 

destruíram, cidades que acabaram. Então, são coisas que não é nem prá ontem, é prá 

ante ontem... é uma coisa que a gente tá na contramão mesmo. (SCF). 

 

Aproveitando o momento de espontaneidade do grupo para expressar seus sentimentos 

e desejos, perguntamos o que cada um pode fazer para que haja uma participação movida pelo 
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desejo de colaboração, sem que haja o confronto com o entendimento da Instituição. Então, 

RCG se pronunciou, “eu acho que não é pela imposição, isso eu sei que a maioria que pensa 

assim, afinal aqui ninguém é criança.” 

 

Na visão de SCF, talvez como explicação do que já havia dito, „a gente tá na 

contramão‟, interferiu para dizer: “eu acho também importante a questão da conscientização, 

acho que todo ser humano só muda se tiver a conscientização, se entender que aquilo é 

prejudicial.” Porém, a conscientização é um „ato político‟, como afirma Paulo Freire, que 

decorre da reflexão, o diálogo e a ação. “Mas ele precisa primeiro saber o que é, é verdade, 

precisa ser assim, depois é que parte prá conscientização, se entender, então vai agir.” 

(AASS).  

 

Durante o Curso de Especialização em Educação Ambiental, que concluímos em 2008, 

pudemos verificar que a Administração Pública em todas as esferas vem investindo em 

políticas que elevem o padrão de excelência nas prestações dos serviços públicos, a fim de 

que a sociedade reconheça essa excelência. 

 

Não há como negar essa importância, e, com esse pensamento de avançar na 

excelência dos serviços públicos para a sociedade, os órgãos públicos estão investindo em 

tecnologias e políticas que possibilitem mensurar a eficiência das prestações de seus serviços, 

sob pena de ficarem no ostracismo.  

 

Pelo que podemos destacar, por ter ficado mais claro na problematização com o grupo 

dialogal, a questão relevante não é acerca dos prazos para implantar uma nova política 

estratégia no TCE que contemple a gestão ambiental, mas como essa questão pode ser 

problematizada, difundida e dialogada com o grupo que compõe todos os agentes, 

colaboradores e gestores. A ideia de mais uma nova norma imposta, como produto pronto que 

os servidores vão ter que seguir como parâmetros para serem medidos por indicadores, 

entendemos que não contempla a realidade nem viabiliza um caminho capaz de manter 

solidificado pela parceria e motivação, pois inibe a espontaneidade para atos de cooperação e 

ações que não há como mensurar. 

 

Portanto, a questão do envolvimento pessoal do grupo entrevistado passa pelo querer, 

desejar, a palavra conscientização nesse contexto entendemos como fator de decisão pessoal, 
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um ato político na compreensão de Paulo Freire (1994). Embora frequentemente apareçam 

nos discursos dos entrevistados termos disseminados pelas políticas da Instituição, resta claro 

que um trabalho de sensibilização para se pensar na gestão ambiental na Instituição somente 

será legitimado pela participação decorrente do diálogo. Nisso concordamos e vemos nos 

aportes da Educação Ambiental Dialógica essa grande possibilidade, pois, como acentua 

Figueiredo (2007a), viabiliza a ação em decorrência, “[...] do diálogo democrático como 

elemento primordial”. 

  

Com o propósito de conhecer o que representa para os parceiros desta pesquisa uma 

cultura institucional sob o aspecto da gestão ambiental, foi possível constatar nas falas as 

seguintes categorias: Ações propagadas por todos / gestão compartilhada; Modelo de gestão / 

Instituição promover ações. 

 

4.3.5 Ações propagadas por todos / gestão compartilhada 

 

As ações propagadas por todos, pelo que entendemos nas falas, referem-se a dividir 

responsabilidades, sendo que, no caso das ações partirem de uma decisão institucional, todas 

as pessoas envolvidas na gestão devem colaborar com seus saberes. 

 

Uma cultura institucional que considere os valores da gestão ambiental pode ser 

compreendida como uma teia contextualizada por várias dimensões dos saberes e dos 

processos afetivos e educativos das relações. “Contextualizar pode se traduzir por integrar ou 

relacionar (algo) a um contexto. Etimologicamente o conceito de contexto emerge do latim 

„contextus‟, „contexère‟, compreendido como „entrelaçar, reunir tecendo”. (FIGUEIREDO, 

2007a, p. 7). 

 

Destacamos aqui a compreensão de uma colaboradora com a pesquisa, quando 

identifica que a questão é não ficar só na ideia, mas que existam ações compartilhadas, 

 

É louvável no sentido de que não fique só na idéia, que existam realmente ações, 

exista toda uma sinergia, aquela conscientização em que todos contribuam e não 

fique só em cartazes, não fique só em palavras bonitas, mas todos contribuindo e que 

a gente veja o foco no resultado, prá que depois a cultura seja disseminada e veja 

qual é o resultado. (EOFP). 

  

Essa descrição abrangente, de que uma cultura institucional não deve ficar no discurso, 
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mas que haja um foco para decidir estratégias de ações, foi apontada para o TCE como uma 

possibilidade: “o TCE poderia contribuir com essa cultura de gestão ambiental, motivando as 

pessoas a contribuírem, mostrando resultado né?...quando a gente vê o resultado favorável, a 

gente se motiva, e quando você vê só discurso, você não tem a motivação.” (EOFP). 

 

Na interação com o grupo dialogal, socializamos essa fala seguinte, pois a entrevistada 

aponta a cultura da gestão do lixo do Tribunal e menciona o Instituto Plácido Castelo como 

tendo vindo para exercer esse papel de facilitar as discussões com os servidores e gestores do 

Órgão, 

 

Quando você perguntou prá onde vai o lixo do Tribunal, essa é uma questão 

importante, porque nós poderíamos pensar coletivamente. Aí tem o Instituto prá isso 

né? Prá levantar essas questões né? E o Tribunal eu entendo que ele tem um papel 

muito importante, agora que ele criou uma Inspetoria de Auditoria Ambiental, mas 

importante ainda é pensar nessas questões. (STV). 

 
A narração da STV sobre a criação da Inspetoria de Auditoria Ambiental foi recebida 

por algumas pessoas do grupo dialogal com surpresa, como expressou: “eu nem sabia que 

essa Inspetoria tinha sido criada, e mais uma vez volto a falar, as coisas aqui acontecem e a 

gente se quiser é que vá procurar saber.” (RCG). 

 

Então, a entrevistada MAHC, como a querer esclarecer esse fato, disse que: “foi criada 

no ano passado e que o nome é Inspetoria de Auditoria de Obras e Ambiental, mas ainda não 

tem como atuar já nessa função, é um passo, mas falta pessoal, pois é para atender a 

fiscalização de todo o Estado”. A colaboradora RCG interrompeu sua colega para voltar a 

expressar, 

                                                                                                                                       

Eu acho que as coisas são muito fechadas, estou realmente surpresa dessa Inspetoria, 

sabia que tinha sido criada uma nova, mas não sabia para que, então já é um grande 

passo, pois é sinal que o Tribunal está pensando lá fora, agora tem que pensar aqui. 

Talvez um pouquinho desse trabalho aqui com o Pedro, esse projeto de gestão 

ambiental e a nova Inspetoria fazendo a parte dela, a gente consiga o melhor. 

 

Concluída a discussão sobre a criação da Inspetoria, retomamos os pontos 

problematizados em algumas falas, como o destino do lixo do Órgão e o Instituto Plácido 

Castelo como facilitador nesse trabalho de reflexão com os servidores. A participante RCG 

voltou a se pronunciar, e como a querer amenizar o tom de suas palavras,                                                                            

 

 

                                                                                                                                       

Eu até brinquei quando disse que a responsabilidade é um pouquinho do Instituto, a 
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gente tá jogando a responsabilidade também prá instituição. Mas tem também a 

participação de cada um, ou me vejo ali como a Instituição, ou eu não vou fazer 

nada, a Instituição que faça, a Instituição que planeje. Eu acho que a gente tem que 

pensar porque pode ser uma questão de transferência. Vocês ficam falando eu fico 

me lembrando a questão até de uso de material, há é do Tribunal é do Estado, então 

vamos usar, é realmente uma questão de cultura, eu até brinquei, mas eu acho que 

essas discussões desse trabalho, juntamente com o planejamento estratégico, seja o 

primeiro passo, a sementinha, porque eu acho que tudo é pelas atitudes. 

 

Penso que cabe à Instituição reconhecer que compartilhar a responsabilidade de 

questões importantes da gestão com as pessoas pode contribuir com a reflexão, possibilitando 

inclusive uma mudança de cultura que favoreça economia e atitudes afetivas, 

 

Gestão compartilhada eu acho isso muito interessante, por exemplo, agente refletir 

sobre a energia, como economizar, isso é gestão compartilhada, a questão de usar o 

papel, usar papel reciclado, tudo isso é gestão compartilhada. (CCMZ). 

 

Essa narração de que a reflexão das pessoas favorece ações econômicas para a gestão 

pública possibilitou outras abordagens no grupo, como expressou o Sr. ARS, “é verdade, tem 

tribunal que já está usando papel reciclado”.  Já a interlocutora CCMZ, como a querer melhor 

entender essa fala, indagou, “[...] há, mas não dizem que papel reciclado é mais caro?”, então, 

o Sr. ARS concluiu seu raciocínio, “[...] é mais vai usando essa cultura e de repente se torna 

mais barato. O diário oficial do estado vai passar a ser totalmente por meio eletrônico, as 

pessoas vão ter acesso por esse meio”. 

 

É possível entender nos discursos das entrevistas e do grupo dialogal que algumas 

pessoas entendem a gestão compartilhada como uma política que deve partir da Instituição, 

embora todos os servidores devam colaborar para que de fato ocorram novas posições, porém, 

para outros participantes da pesquisa, a gestão compartilhada somente se efetivará pela 

conquista, confiança e diálogo. 

 

Compreendemos que o sonho de “ser mais” dos interlocutores deste trabalho, vocação 

ontológica dos seres humanos, conforme Paulo Freire (2005), tende a uma perspectiva de 

diálogo e superação de relações hierárquicas que impedem a participação democrática. Essa 

participação democrática pode ser viabilizada pela contextualização nos saberes de todos, 

como entende Figueiredo (2007a, p. 7), “contextualização é o processo de produzir um saber 

parceiro a partir do saber inerente ao mundo vivido [...]”. 
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4.3.6 Modelo de gestão / Instituição promover ações 

  

Na percepção de algumas pessoas, o fato de a Instituição promover ações que 

viabilizem a participação e a colaboração, contribui para uma cultura institucional que 

considere a gestão ambiental participativa. 

 

Pesquisas na área da Administração Pública avançam sobre a temática da cultura 

institucional. Para Carrieri (2008, p. 9), 

 

As organizações são analisadas e compreendidas em termos de aspectos simbólicos 

como, por exemplo, o uso da linguagem e a configuração dos discursos 

organizacionais. Na verdade, a organização é concebida como conjunto, rede de 

discursos simbólicos. Segundo essa perspectiva, considerar a cultura como metáfora 

da organização é possibilitar ver o mundo social e organizacional não como um dado 

concreto, mas, como uma criação das interações humanas, das quais resultam as 

inúmeras significações simbólicas manifestadas na cultura. 

 

 

O entendimento de que a cultura institucional nas organizações públicas resulta de 

uma visão de gestão cuidadosa com o meio ambiente, procurando sempre buscar instrumentos 

de suporte para gerenciar o ambiente, pode ser visto nessa narração, 

                                                                                                                                       

Uma empresa que está cuidando do meio ambiente, que pensa na coleta seletiva, se 

já usa papel reciclável [...]. Para os órgãos públicos, aquelas instituições sem fins 

lucrativos, muitas têm condições de buscar saídas, mecanismos, instrumentos de 

auxílio ao meio ambiente. Papel reciclável, coleta seletiva, baixo uso de água, então 

é ter essa preocupação com o meio ambiente. (GAPA). 

 
  

Problematizando com o grupo dialogal esse entendimento de que as instituições 

públicas podem buscar mecanismos de gestão ambiental que ocasionem boas práticas, esta 

colaboradora abaixo trouxe como exemplo a Instituição onde trabalha, 

                                                                                                                                         

No nosso caso, aqui no Tribunal, se tivesse uma posição sobre essa questão seria 

mais fácil. O Tribunal não implantou a política da qualidade? Todo mundo se 

adequou prá ter qualidade, então, se tem qualidade porque não esse outro lado. 

(FRVS). 

 

Para um melhor entendimento sobre esta abordagem, questionamos para FRVS se essa 

posição do Tribunal deveria ser imposta ou elaborada? Eis o que a entrevistada respondeu,  

                                                                                                                                         

Eu acho imposição, assim, o Tribunal prepara uma planilha com umas regras prá 

gente ir seguindo, né? A pessoa que tem bom senso, eu lhe garanto que a maioria 

acompanha, porque tem aqui, acolá um que..., mas a maioria acompanha. 
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Entendendo o diálogo na amorosidade de Freire (1994), em relações horizontais, a 

interlocutora problematizou a questão de convocar os servidores para o diálogo com a 

Instituição como alternativa de conquista, 

                                                                                                                                      

Eu penso diferente, o Tribunal tem de disseminar, se ele plantasse a semente...vamos 

reunir o pessoal no auditório, pessoal quais são as insatisfações de vocês, o que é 

que tem que mudar, vamos ser mais democráticos, ser mais participativos, não 

adianta só uma meia dúzia de pessoas. Deve ser assim? Ou deve ser de outro jeito? 

Mas não só ficar dentro dos gabinetes, você decide ali dentro do gabinete e todos 

têm de seguir aquela cultura. Deve ter o direito de falar alguma coisa se estar 

insatisfeito. (RCG). 

  

A posição de RCG promoveu boa participação do grupo, a exemplo da Sra. RLSB, 

como a querer confirmar a fala de sua colega de trabalho, e mencionando nosso nome como 

articulador do grupo dialogal, completou, „“se aqui nesse encontro tivesse uma pessoa que 

participasse dessas reuniões de decisões, aí já dizia para os outros do grupo: houve uma idéia 

com o Pedro, que surgiu isso assim, porque nós não adotamos essa cultura, aí já ia, né?” 

 

Com o objetivo de contribuir com as narrativas, a entrevistada voltou a falar sobre a 

palestra realizada pela SEMACE no TCE (2005), quando essa Superintendência destacou a 

campanha junto aos órgãos públicos para recolhimento de papel não mais usável e deixou 

caixas coletoras. No entendimento da entrevistada, ninguém deu andamento a essas 

discussões,  

 

[...] eu acho aqui, por exemplo, voltando a palestra, teve a palestra, distribuiu isso 

aqui, parou aí, acho que deveria ser mais contínua as divulgações e tudo, prá ter 

mais esclarecido esse controle, então deveria ser educação contínua... 

Continuamente deveria estar se falando disso. (MVS). 

 

Com outro enfoque sobre a discussão, o entrevistado ARS chamou a atenção para os 

reais protagonistas que ajudam o exercício da missão do órgão: “essas pessoas que decidem as 

coisas no Tribunal têm que pensar que sem nós o Tribunal não é nada. Tem também a questão 

do peso do Tribunal fazer, ele é um espelho prá sociedade.”      

 

Para os participantes do grupo dialogal, o TCE também deve ser um exemplo de 

gestão a ser seguido por outras instituições públicas, como se vê nessa narração, 

 

 

 

                                                                                                              
Começa aqui, e daqui é um exemplo, um modelo para outros órgãos lá fora. Quer 

dizer, o Tribunal pensa assim, tem essa cultura, aí outros tribunais, o do Rio de 
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Janeiro diz, há o Tribunal do Ceará já trabalha essa questão, você vai compartilhar 

como é que começou. (RLSB). 

 

Na fase das entrevistas abertas, notamos certo cuidado das pessoas em apresentar 

discursos com ideias mais amplas, não entrando na questão de associar ao TCE uma cultura 

que pense na gestão ambiental, apesar de duas pessoas mencionarem o TCE como um 

exemplo de órgão público que poderia tratar as questões da coleta seletiva do lixo, economia 

da água e papel como exemplo de cultura institucional a ser seguido. 

 

 Ademais, quando analisamos os resultados da etapa das entrevistas, percebemos que 

alguns  interlocutores associaram uma cultura que pense a gestão ambiental como uma 

estratégia a ser implantada. No grupo dialogal, entretanto, também ficou evidenciado que a 

cultura institucional que pense a gestão ambiental é algo que deve ser implantado como uma 

política, a fim de que gerem as práticas. Destacamos que alguns discursos rompem com esse 

pensamento de gestão ambiental acrítico. 

 

Portanto, concordando com Carrieri (2008), é preciso verificar com carinho a 

simbologia presente em algumas reflexões. Então, compreendemos, pelas falas, das 

entrevistas e do encontro com o grupo, que uma cultura que pense práticas mais cuidadosas e 

afetivas na gestão de questões fundamentais, como essas apontadas pelas narrativas dos 

participantes, precisa partir da escuta e do diálogo. Da escuta afetiva (FIGUEIREDO, 

2008.2)
17

. 

 

Quando indagado aos entrevistados se acham que as suas funções profissionais 

apresentam alguma relação com a gestão ambiental, constatamos, assim, duas categorias: 

Compromisso pessoal / profissional / social e Compromisso institucional.  

 

4.3.7 Compromisso pessoal / profissional / social 

 

Alguns entrevistados entendem que o compromisso profissional com a gestão 

ambiental resulta de um contexto que passa por valores, inclusive pessoal e social. 

 

O objetivo, quando pensamos nessa questão e que apresentou as categorias ora 

elencadas, era para saber de que forma as pessoas que participaram dessas entrevistas 

                                                 
1 7

  Nota de Fala do Prof. Figueiredo, na Disciplina do Mestrado, Dialogicidade em Paulo Freire (2008.2) 
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associam a gestão ambiental com suas funções profissionais. 

  

No quadro teórico, trazemos Leff (2001, p. 57), pela propriedade com que fala, “a 

gestão ambiental [...] é, sobretudo um convite à ação dos cidadãos para participar na produção 

de suas condições de existência e em seus projetos de vida.”  

 

Comprovamos que, para algumas pessoas, o compromisso profissional com a gestão 

ambiental é decorrente de algumas atitudes que ensejem economia para o Estado. Essas 

atitudes inclusive possibilitam às pessoas valores educativos nas relações de trabalho,  

                                                                                                                                         

O que eu posso dizer assim, a função que a gente exerce com a gestão ambiental é 

contribuir, o papel que se usa aqui, colocar na caixa coletora para doação, aquilo ali 

também vai ser revertido para alguma melhoria. Acho que é você ter educação 

ambiental dentro do seu ambiente de trabalho, por exemplo, como lidar com os 

resíduos sólidos. (CCMS). 

 
As pequenas ações pessoais no ambiente de trabalho também constituem uma forma 

de se enxergar essa relação da gestão ambiental com as atribuições profissionais do agente 

público, pois assim é agir com cuidado ante a cultura do desperdício. 

                                                                                          
Às vezes a gente não consegue enxergar, mas só tem. A gente já poderia cuidar com 

relação ao papel, o tipo de papel que a gente usa, o seu desgaste, até nos banheiros 

há um uso desnecessário de papel, o ato de valorizar a água [...]. (RML).  

 

Pensar com zelo e criatividade no que se pode fazer, a partir do seu setor de trabalho, 

também, é uma forma de colaborar com o compromisso da Instituição com melhores práticas 

socioambientais que signifiquem economia, zelo e informação. É como pensa essa 

entrevistada, que está há mais de vinte anos trabalhando na biblioteca do TCE. 

 

A biblioteca também pode contribuir com a informação das questões ambientais, ter 

um pouco de fontes para pesquisas, ter como ajudar a informar pelos meios internos 

do Tribunal, Intranet, ela pode também dar um pouco de incentivo à reciclagem, 

esses tipos de coisas. (RLSB). 

 

Eis a vinculação a uma compreensão socioambiental, mesmo que tímida, mas que 

surgiu como elo mediatizado pelos gestos de cidadania, em algumas narrações, tal como se 

pode perceber na fala, “[...] acho que tudo tem a ver com a gestão ambiental. Porque eu acho 

que é uma questão de sobrevivência, acho que as futuras gerações vão sofrer mais ainda do 

que a gente tá sofrendo agora.” (KLV). 
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Concordamos com Leff (2008), no sentido de que a questão passa pelos projetos de 

vida e esses projetos são decisões que podem ser disseminadas pelo exemplo. Nesse caso, 

como expressa, “eu acho que primeiro começa do pessoal, primeiro você vai cuidar de si, aí 

eu vou levar para o meu trabalho, pro meu meio social.” (MVS). 

 

4.3.8 Compromisso Institucional 

 

Na compreensão de alguns entrevistados, o compromisso com a gestão ambiental 

antes de ser profissional é mais amplo, pois nasce com as decisões políticas da Instituição. 

 

No quadro teórico do capítulo segundo deste trabalho, trazemos uma abordagem sobre 

a gestão ambiental, que, na compreensão de Leff (2001, p. 57), “oferece novos princípios aos 

processos de democratização da sociedade, que induzem a participação direta das 

comunidades na apropriação e transformação de seus recursos ambientais.” 

 

Compartilhar esse compromisso pessoal com a responsabilidade que a Instituição tem 

na sua missão de trabalho, também, foi muito significativo nos entendimentos de vários 

colaboradores. A Sra. STV narrou sobre seu voto contrário ao Projeto do Aquário na Praia de 

Iracema, quando o Secretário da Cultura do Estado do Ceará, em março de 2010, foi 

convocado para apresentar e submeter esse projeto em Sessão Plenária do Tribunal, sendo ela 

vencida por maioria de votos. 

                                                                                                                                      

Eu tenho uma preocupação muito grande, se você perceber, o voto mesmo que dei 

com relação a essa questão do aquário, eu acho que o questionamento que fiz ao 

Secretário Bismarck foi justamente se eles estão pensando, qual vai ser o impacto 

que este aquário vai criar...o que é que se espera daquela intervenção. Então eu acho 

que a minha atividade é muito importante, ela tem esse papel de representar a 

Instituição, e eu posso utilizar para conscientizar. (STV). 

 

 

O entendimento de que esse compromisso é decorrente do papel institucional também 

se fez presente em outras narrativas, como pode ser visto nesta fala, 

                                                                                                                                      

O meio ambiente, como nós sabemos, é um bem de uso comum do povo, então o 

Tribunal de Contas pode fiscalizar o meio ambiente e claro, se o Tribunal pode, o 

Ministério Público, teria essa competência de fazer a fiscalização e até representar o 

Tribunal nos casos de danos ao meio ambiente. (GAPA). 

 

 

Para o colaborador na pesquisa, a dimensão desse compromisso com a GA vai muito 

além das atribuições e responsabilidades do trabalho de fiscalização do TCE, pois a questão 
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envolve a reflexão junto à sociedade sobre os desperdícios públicos em prejuízo para o 

Estado,  

                                                                                                                                    

Essa questão tem tudo a ver, dentro do Tribunal, nós temos um leque de atribuições 

e responsabilidades, no cenário do Ceará, a questão do desperdício público é muito 

sério, acho que nós temos o papel de ver também essas questões pelo lado do 

desperdício dos bens públicos. (CRS). 

 

O que foi possível perceber sobre essa pergunta é que a responsabilidade atribuída ao 

poder de fiscalização do Tribunal está muito presente nas falas de algumas pessoas que 

ocupam cargos no âmbito dos poderes político, de se pronunciar e julgar, sobre questões que 

são de interesses para a sociedade. 

 

Embora os discursos ora reproduzidos representem de fato o papel político e a missão 

constitucional do TCE, não é possível dizer que, em se tratando de questões que envolvam 

fatores de consenso para determinadas decisões do Órgão, os discursos representem uma 

cultura institucional que considere a gestão ambiental como um compromisso.  

 

Portanto, concordamos com Leff (2001) no sentido de que pensar em um compromisso 

que considere práticas participativas precisa passar pelos processos de democratização, 

convocando e estimulando os protagonistas para os envolvimentos e colaborações em seus 

projetos de vida. 

 

Na tentativa de ampliar as reflexões na constante busca de resposta para a pergunta de 

partida, indagamos aos entrevistados quem eles legitimam como responsáveis pela gestão 

ambiental na Instituição TCE. Então, notamos nas narrações duas dimensões: Gestor – 

Coletiva / com a colaboração de todos e Institucional – Educação Corporativa / deve partir de 

uma política comprometida com a missão do órgão. 

 

4.3.9 Gestor – Coletiva / com a colaboração de todos   

 

Essa categoria gestor, segundo as falas, implica uma compreensão de que apesar de 

partir da Direção, faz-se necessária a participação de todos, colaborando, por assim entender o 

compromisso com a gestão ambiental coletivamente. 

 

Pensar em qualquer parceria, inclusive na gestão pública, nos remete às contribuições 
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de Freire (2005) e Figueiredo (2003a), como superações de “situações-limites” - o respeito à 

diversidade de ideias, culturas, a valorização do individual e coletivo, o saber parceiro, a 

afetividade e o respeito para com o outro e a natureza.  

 

No entendimento do Sr. ARS, a responsabilidade com a gestão ambiental no Órgão, “é 

de todos, pois o Tribunal é composto de vários funcionários, tem o gestor maior que é o 

presidente, mas ele sozinho não governa, portanto, a responsabilidade é de todos”. 

 

A posição de AASS também é concordante, mas deixa entender que devemos cobrar 

do gestor: “acho que é de todos, mas acho que também do gestor, porque a partir do momento 

que a gente vá cobrar alguma coisa nesse sentido, pode ser que venha lá dos superiores, né? 

Levando para esse caminho”. 

 

Para MAHC, essa questão da responsabilidade faz parte das histórias de vida das 

pessoas, tornando-se naturalizadas nas relações, entretanto, como isso não se tornou um 

processo histórico cultural na sociedade, as instituições devem impor seu entendimento de 

gestão, 

                                                                                                                                      

[...] primeiro ela parte da consciência cidadã, né, ela já nasce antes da pessoa 

pertencer a instituição, quer dizer como nós não fomos criados para ter esse cuidado, 

isso foi sacrificado. Aí, eu acho que prá coisa funcionar tem que começar dos 

grandes gestores, de cima prá baixo. 

 

Apesar da compreensão de que essa responsabilidade com a gestão ambiental na 

Instituição deve surgir de „cima prá baixo‟, conforme há pouco narrado, também compreende 

que é de todos, nesse caso, é uma atitude de defesa em que todos devem incorporar: “de 

todos, porque se todos defenderem, então isso aí tem mais força prá que de fato seja 

implantado e implementado.  Porque às vezes você implanta algo e aquilo ali não fica de fato 

internalizado e implementado.” (MAHC). 

 

Na compreensão de STV, a questão emerge com tamanha importância que, quando o 

gestor que está à frente de uma Instituição não assume essa iniciativa de implantar uma 

política que pense essas questões, então deve surgir com outra possibilidade, “veja, as 

políticas elas devem sair da alta gestão, mas a ação e a prática delas têm que sair de todos nós. 

E eu também sou a favor de que quando não vem de cima prá baixo, a gente empurra de baixo 

prá cima”.  
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É possível se entender pelas falas dos protagonistas que a responsabilidade de 

impulsionar essa política que pense melhores práticas é atribuída diretamente ao dirigente da 

Instituição, embora todos os agentes e colaboradores tenham parte dessa responsabilidade. Na 

ausência dessa percepção da responsabilidade da direção de implantar um trabalho educativo 

no Órgão, entretanto, tendo em vista a elevada importância, esse trabalho poderá ser 

constituído por outros caminhos. 

  

Acreditamos que esse caminho que os colaboradores desse trabalho apontam como 

possibilidade pode ser entendido como uma abertura para o diálogo. Nisso, é como pensar nas 

idéias de Freire (2005), como proposta de superação de situações-limites para avançar, 

conquistando e construindo nos gestos, nas parcerias, nas mobilizações, nos diálogos tecidos 

pelos afetos.  

 

4.3.10 Institucional – Educação Corporativa / deve partir de uma política comprometida com 

a missão do órgão 

 

A categoria Institucional é decorrente de algumas menções das narrativas de que a 

responsabilidade com a gestão ambiental é própria da missão do Tribunal, e como elo numa 

política que pense a gestão ambiental, o Instituto Plácido Castelo pode contribuir com um 

trabalho educativo.  

 

Nas análises das entrevistas e com as narrações do grupo dialogal, foi possível 

constatar que os colaboradores desse trabalho compreendem a responsabilidade da Instituição 

de manter uma política de gestão ambiental aberta para várias possibilidades, inclusive a 

educação para a conscientização das pessoas.  

 

Com a compreensão de que a responsabilidade da GA na Instituição se trata de uma 

reflexão mais ampla, envolvendo inclusive um trabalho de base com todos, essa colaboradora 

aponta o seguinte: “nós até poderíamos ter um gestor responsável, agora, o principal é o 

trabalho de conscientização, é um trabalho individual, não dá prá ser de um indivíduo só, ele 

não vai atingir objetivos se as pessoas não contribuírem, então é um trabalho de re-educação 

ambiental”. (EOFP).  
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A confiança, porém, de que uma gerência no Órgão pode dar conta de comandar esse 

trabalho de GA também foi mencionada, “deve ter uma gerência que cuide disso, pode ser o 

administrador do TCE, ele é a pessoa indicada por conhecer os problemas” (BAF). Para 

reforçar esse diálogo de que precisa de alguém no TCE que seja responsável pelo trabalho de 

gestão ambiental, ele fez a seguinte reflexão, “é como você morar num condomínio, faz a 

reciclagem bonitinho, separa lata para um lado, papel para outro, claro que não vai parar se os 

outros não fizerem, mas tem que ter cumplicidade.” (BAF). 

 

A leitura de uma GA, decorrente do paradigma cartesiano de desempenho, pode ser 

percebida na narrativa dessa interlocutora, que fica na dúvida sobre de quem é a 

responsabilidade da GA na Instituição, “Olha, recursos humanos? Administração da sede? 

Pessoas que lidam mais com as instalações do Tribunal, né? Prá ver o que é que tá faltando, o 

que precisa melhorar...eu acho que seria a administração da sede né?.” (EOFP). 

 

Com a reflexão de que a GA tem que partir da Instituição como uma política 

normativa que venha de cima, nesse entendimento, essa política institucionalizada passaria a 

ser uma norma para todos seguirem, embora se reconheça que a gestão ambiental também seja 

constituída por pequenos gestos, 

                                                                                                                                    

Porque de pequenos gestos a gente faz também essa gestão ambiental. Claro se você 

fizer uma campanha que sairia, por exemplo, de uma presidência, ficaria uma forma 

mais institucionalizada. Seria salutar que viesse uma norma, não precisa ser uma 

ordem, mas uma norma geral para todos do Tribunal de Contas, mas cada um tem 

sua, mesmo que seja mínima, responsabilidade tem. (GAPA). 

 

  

 A atribuição de conduzir o trabalho da gestão ambiental em nome do TCE, também foi 

mencionada para o Instituto Plácido Castelo, talvez pelo seu papel de contribuir com a 

formação dos servidores. Como expressa a narrativa, “acho que o IPC deve puxar isso, agora, 

claro que é de todo mundo.” (RCG).   

 

No grupo dialogal, essa responsabilidade com a gestão ambiental na Instituição 

também foi problematizada, como se pode ver na compreensão de FRV, 

  

Tem que partir de uma só pessoa? Não, até um grupo de maior conhecimento, se ele 

tiver maior conhecimento da matéria ele pode elaborar assim, planilhas, que 

elaborasse alguns estudos e apresentasse a autoridade máxima, o presidente, aquilo 

tinha que partir assim para as Inspetorias e os outros setores. 
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A interlocutora AASS, não concordando de todo com a fala de sua colega, ressaltou, 

“acho que não deve ser uma coisa só da presidência, não é uma coisa que se impõe”. Então, a 

interlocutora CCMZ, procurando tornar a questão mais clara, destacou, “acho que tem que 

partir de uma pessoa que tenha bom relacionamento, não precisa ser querida, mas que se 

relacione bem, saiba se colocar e não imponha às pessoas”. 

 

Questionamos o que o grupo acha dessas falas que apontaram essa responsabilidade 

para o gestor, o administrador da sede, o Setor de Recursos Humanos e o Instituto, a fim de 

melhor entender se de fato o trabalho educativo precisa de um comando centralizado. 

 

Apenas a participante do grupo RCG se pronunciou, entretanto, com um sentimento já 

apresentado no contexto de outras falas, “olha, é um pouquinho de cada coisa, cada um tem 

seu papel”.  

 

Pelo que pudemos entender nessas narrativas, para as pessoas que compreendem a 

gestão ambiental como algo estanque, instrumentalizado em regras a serem implantadas pela 

Instituição, esse trabalho deve ser articulado pelo gestor máximo, um administrador, um setor 

ou núcleo responsável. Quando a gestão ambiental, porém, é percebida, como anota Leff 

(2001), para além de uma visão fragmentada de gestão, pensando a realidade social, então a 

responsabilidade deve ser compartilhada, inclusive com o Instituto Plácido Castelo, por ser 

esse um facilitador na viabilização de uma educação corporativa. 

   

Quando questionado aos entrevistados se o TCE tem alguma responsabilidade, perante 

a sociedade, de manter uma política de gestão ambiental, nas narrações, foi possível 

identificar as seguintes categorias: Responsabilidade social / responsabilidade do exemplo; 

Responsabilidade fiscal; 

 

4.3.11 Responsabilidade social / responsabilidade do exemplo 

 

Segundo as falas, essa categoria destacada menciona que o TCE tem uma 

responsabilidade perante a sociedade de ser um exemplo de boas práticas de gestão. Então, 

compreendemos que o exemplo pode ser viabilizado por uma proposta de educação 

participativa.  
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Pedrini (2007, p. 184), ao mencionar o relatório da Conferência de Tbilisi, descreve 

que, “a Educação Ambiental (EA) é vista como um processo permanente, no qual os 

indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu ambiente e adquirem conhecimentos, 

valores [...].” 

 

Por meio das entrevistas, foi possível constatar que algumas pessoas trazem a 

compreensão de que essa responsabilidade do TCE manter uma política de gestão ambiental 

passa por várias possibilidades, inclusive da Administração Pública e da sociedade assumirem 

suas responsabilidades. A exemplo do que diz, 

                                                                                                                                     

Essa responsabilidade acho que todos os órgãos deveriam ter, independente de 

tratarem dessa questão, não é só a SEMACE como sendo a Superintendência do 

Meio Ambiente não. Pois a gente fazer isoladamente, a gente aqui ou qualquer outro 

órgão isoladamente, o resultado vai ser mínimo, deveria ser uma coisa de toda 

população até. (MVS). 

 

A compreensão de que realmente o TCE tem essa responsabilidade de manter uma 

política que pense boas práticas de gestão ambiental, e à medida que o Órgão internalizar esse 

compromisso, os exemplos poderão ser compartilhados entre as instituições de sua jurisdição 

e por toda a sociedade,                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                   

Com certeza o TCE tem essa responsabilidade [...], principalmente porque o TCE 

tem força de divulgação né, então ele mostrando à sociedade: olha nós estamos 

aqui, as ações dos tribunais são essas, como um órgão de controle ele pode visitar 

outra instituição e questionar, como é que vocês estão trabalhando a gestão 

ambiental. Sugerir ações, né? Agora a força da comunicação vai pelo exemplo, 

primeiro vamos fazer o trabalho de casa. (EOFP). 

 

 

 Acreditar que o Tribunal deve ser um exemplo, perante a sociedade, de gestão que 

pense as questões ambientais, deve primeiro conquistar e mobilizar seus parceiros, como 

parece compreender: “antes de ser um exemplo, tem que conquistar fazendo.” (RLM). 

   

Além de ser um exemplo de gestão ambiental, porém, o TCE também deve exercer o 

seu papel legalista de defensor do meio ambiente. Essa visão é decorrente do que contém o 

Capítulo do Meio Ambiente (Art. 225) da Constituição Federal, como se vê na fala do 

entrevistado, 

 

 
                                                                                                                                           

O Tribunal não pode se furtar desse papel de defensor do meio ambiente, de uma 

forma para toda a sociedade. O Tribunal também pode ser um exemplo para outras 
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instituições, prá sociedade, de como faz a gestão ambiental dentro do próprio órgão. 

(GAPA). 

 

Para melhor entender a narrativa de GAPA, questionamos como deve ser esse exemplo 

de gestão ambiental no Tribunal. O entrevistado respondeu: “coleta seletiva, papel reciclável... 

esses pequenos gestos que eu estou lembrando agora, mas é claro que outros vários gestos, 

economia da energia, a água utilizada”. 

 

Esse pensamento acerca do meio ambiente como uma forma de defesa deste, como 

menciona o entrevistado é decorrente das concepções preservacionistas e conservacionistas. 

Para Gonh (1994, p. 59-60), na década de 1980, essas concepções estiveram associadas à 

Educação Ambiental e compreendiam, “campanhas, lutas e movimentos que proliferaram ao 

longo da década, voltados a constituição de um sistema de valores e práticas destinados à 

preservar a natureza”. 

 

Concordamos com Pedrini (2007, p. 184), quando comenta os preceitos do relatório de 

Tbilisi (1977), destacando que um trabalho de educação que pense em valores deve 

“apresentar uma prática condizente no seu contexto que seja compatibilizada com os 

pressupostos pedagógicos adotados no discurso”. Em consonância com esse autor, 

acreditamos que os entrevistados chamam a atenção para o discurso da Instituição no contexto 

de seu papel político para a sociedade; ou seja, sendo o Tribunal um defensor do patrimônio 

público, esse discurso deve aparecer com os seus pressupostos de guardião de melhores 

práticas quanto à dimensão socioambiental. 

 

4.3.12  Responsabilidade fiscal 

 

Essa categoria remete ao entendimento de que o TCE tem sua atribuição de órgão de 

fiscalização dos gastos públicos, portanto, ele também tem o dever de acompanhar o que 

outros órgãos estão fazendo em termos de gestão ambiental. 

    

Essa compreensão de que a função fiscal do Órgão abrange o trabalho de acompanhar 

o que os órgãos do Estado do Ceará estão fazendo ou compreendendo sobre a gestão 

ambiental, pelo fato de já terem o dever constitucional de prestarem contas dos seus gastos, a 

fim de que o Tribunal de Contas os analise, apareceu em algumas narrativas. 
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A Sra. STV refere-se à palavra „jurisdicionados‟ para apontar o número de órgãos 

públicos do Ceará que são obrigados a submeter suas prestações de contas ao Tribunal, 

inclusive as prestações de contas de obras públicas. Nisso, para ela, o Tribunal, ao exercer seu 

papel fiscalizador também no aspecto ambiental, terá seus resultados repercutindo na 

sociedade, 

 

Nós temos 89 jurisdicionados, é muita gente que tem contato com o Tribunal, então 

essa é uma oportunidade que jamais pode ser perdida, deve ser abraçada. É 

importante que o Tribunal também ao verificar as obras verifique essa questão 

ambiental. Então eu entendo que o Tribunal também tem esse papel, e na hora que o 

Tribunal passar a cobrar, os jurisdicionados vão saber que para o Tribunal isso é 

importante. Não é só importante que a obra tá custando cinco milhões, é importante 

saber que custou cinco milhões, vai atender uma população de tantas pessoas e não 

vai degradar o meio ambiente. (STV). 

 

Na compreensão do Sr. JMP, com quase 40 anos na Instituição, pois já foi diretor de 

Inspetoria por mais de 25 anos, essa responsabilidade do TCE de manter uma política de 

gestão ambiental não se trata de uma obrigação, embora se tiver um trabalho nessa dimensão 

será válido, mas a questão é de responsabilidade de todas as esferas da sociedade. 

 

Uma responsabilidade mesmo acho que não, porque a nossa atividade se prende 

mais essa parte financeira, orçamentária, certo? Agora se tivesse seria melhor, 

gostaria que tivesse, agora acho que não tem obrigação de fazer, é uma coisa que vai 

depender de todo mundo. Porque meio ambiente é de todo mundo, é do povo, tá 

certo que o governo tem que fazer, mas o povo tem que ajudar.  

 

Com o objetivo de ampliar as discussões com o grupo dialogal sobre a 

responsabilidade do TCE de manter uma política de gestão ambiental que reflita na sociedade, 

apresentamos essa fala, na qual a Sra. STV entende que só em a sociedade conhecer como as 

questões de interesse público e que envolvam impactos socioambientais estão sendo julgadas 

no Tribunal já aponta a posição política do Tribunal. 

                                                                                                                                     

Nós temos aí um projeto que o Tribunal tá estudando com relação a essa questão do 

aquário na Praia de Iracema, nós temos aí o Titanzinho, primeira página do jornal, é 

preciso que examinemos essas questões, eu me preocupo com meu voto, eu também 

quero ouvir o que a sociedade pensa. 

 

A participante RCG, parecendo compreender que o TCE, primeiro, tem que pensar em 

um trabalho interno, para depois ser um exemplo para outros órgãos e a sociedade, expressou: 

”primeiro o Tribunal deve fazer interno, depois levar para os outros órgãos o exemplo”. 

  

Outra participante do grupo, no entanto, entendendo que o TCE pode mostrar, para os 
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órgãos públicos de sua jurisdição que também pensa as questões ambientais pelo lado da 

economia para o Estado, isso já seria uma possibilidade de manifestar sua política de 

fiscalização do bem público, considerando as questões socioambientais, como se vê: “você 

pode chegar numa Secretaria, como a SEDUC, e questionar porque tanto gasto de papel 

ofício, como a gente sabe que isso ocorre, então é estar fazendo alguma coisa”. (MHSB). 

Com o sentimento, todavia, de que o TCE questionar o excesso de gasto de papel, matéria-

prima consumida pela Secretaria de Educação e as escolas do Estado, é entrar no mérito do 

trabalho da SEDUC, por isso é preciso ter cuidado com essa questão: “eu não sei se o 

caminho é por aí, tudo bem que o Tribunal acompanha os gastos, mas não pode entrar no 

poder e atribuições dos órgãos”. (RCG).  

 

Na mesma posição de entendimento, essa interlocutora reforça a narrativa de sua 

colega de trabalho e lança a dúvida do poder do TCE questionar gastos decorrentes das 

prestações de serviços dos órgãos públicos: “é verdade, será que o Tribunal pode entrar no 

mérito dos órgãos jurisdicionados?.” (FRVS). 

 

Após as manifestações das dúvidas sobre o poder do TCE questionar gastos públicos 

interferindo na autonomia dos órgãos públicos do Estado, conforme narrativas ora apontadas, 

essa colaboradora do grupo fez a seguinte fundamentação, 

                                                                                                                                    

Claro que o Tribunal pode fiscalizar os órgãos, como o que a SEMACE está 

fazendo, o Tribunal não pode é punir, mas pode representar o Ministério Público 

para que tome conhecimento sobre o que a SEMACE está fazendo em relação a sua 

legislação, exatamente sobre o meio ambiente. O Tribunal pode até verificar se ela 

está aplicando bem sua legislação ambiental, não pode punir, mas pode provocar o 

Ministério Público. (MAHC).  

 
Destacamos o fato de que o Tribunal não só pode questionar os gastos dos órgãos do 

Estado do Ceará, como também já pode fiscalizar as questões ambientais. Para isso criou no 

final do ano passado (2009) a Inspetoria de Fiscalização de Obras e Auditoria Ambiental. 

Ademais, concordamos com a fala acima, pois, de fato, o TCE não tem poder de punir 

criminalmente, esse poder é decorrente da representação do Ministério Público de Contas; 

porém, o TCE tem como obrigação questionar e pedir ajuda de outras instâncias para que 

sejam apurados quaisquer excessos e desvios de verbas e bens públicos no âmbito do Ceará. 

 

Com o desejo de voltar à discussão da responsabilidade do TCE, em primeiro lugar 

pensar uma política interna de GA que viabilize a participação e colaboração dos servidores 
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da Casa, para assim legitimar a posição política do Órgão, frente às suas decisões legais, 

destacou, “Essa questão não pode ser vista só pela legalidade, quem expressa isso são mais os 

Conselheiros e os Procuradores, mas não é por aí, eu volto a dizer que tem que começar por 

aqui.” (RCG). 

 

É importante ressaltar, pelo que foi representado nas narrações que, de fato, o Tribunal 

tem um dever e poder político de verificar como é empregado o dinheiro público, inclusive 

nos estudos de viabilidade e impactos ambientais em obras de grande projeção no nosso 

Estado. Existe, entretanto, uma compreensão de que o TCE já poderia pensar em um trabalho 

educativo, a fim de mobilizar a participação e possibilitar um exemplo de gestão.  

 

Em virtude dos entrevistados terem mencionado a SEMACE, em várias falas, como 

exemplo de órgão que o TCE deve fiscalizar suas atribuições, consideramos importante 

conversar com o Sr. RAF, Diretor da 6ª Inspetoria que acompanha o trabalho de fiscalização 

dessa Superintendência e com o Sr. JOFA, Diretor da 11ª Inspetoria (Fiscalização de Obras e 

Auditoria Ambiental).  

 

O Sr. RAF destacou que as competências técnicas da 6ª Inspetoria, se destinam a 

fiscalizar e auditar apenas as prestações de contas dos órgãos do Estado, inclusive da 

SEMACE. Entretanto, com a criação da 11ª Inspetoria, porém, as atribuições destinadas a 

acompanhar a legislação ambiental e os estudos de impactos nas obras do Estado do Ceará 

passarão a ocorrer, pois de fato o TCE, do ponto de vista da legalidade, sempre teve essa 

competência legitimada, todavia, não tinha Inspetoria nem pessoal especializado para esse 

fim. 

 

Agora, ressaltou ainda, “o Tribunal, mesmo antes da criação da Inspetoria de Obras e 

Auditoria Ambiental, já vinha fazendo alguma coisa, por exemplo, a SEMACE durante muito 

tempo desempenhou suas funções técnicas de fiscalização da legislação ambiental com 

pessoal terceirizado. O TCE se posicionou, deu prazo para que fosse realizado concurso 

público em caráter de urgência. O concurso foi realizado, isso é público, foi noticiado. Agora, 

dizer que temos como acompanhar o que eles fazem nas funções de fiscalização ambiental 

somente quem pode lhe responder é o Diretor da Inspetoria de Fiscalização de Obras e 

Auditoria Ambiental.” 
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O Diretor da Inspetoria de Obras e Auditoria Ambiental nos recebeu para a conversa. 

Questionamos qual o projeto de trabalho da Inspetoria de Fiscalização de Obras e Auditorias 

Ambiental. Ele bondosamente ressaltou que é uma conquista, pois, apesar de sempre ter sido 

uma atribuição técnica do TCE fiscalizar os impactos ambientais nas obras públicas, pouco 

pôde ser feito nesse sentido. Então, a nova Inspetoria com apenas seis meses de existência já 

conseguiu mapear todas as obras com recursos e parcerias do Governo do Estado do Ceará. 

 

Ele também acentua que existe uma cultura no nosso Estado de que as obras públicas 

não precisam de autorização do Órgão que acompanha a legislação ambiental, bem como não 

precisam de estudos de impactos. Então, a questão é muito séria, ressaltou Sr. JOFA, pois, 

existem obras em andamento no nosso Ceará de grande repercussão, inclusive com verba do 

PAC
18

. A Inspetoria já entrou com várias representações para embargar algumas obras, assim 

como notificamos a Superintendência Estadual do Meio Ambiente para que se pronuncie 

relativamente à omissão em sua função de fiscalizar e a necessidade de autorização técnica 

dessa Superintendência.   

 

Encerrando nossa conversa, perguntamos como ele está se sentindo, junto com sua 

equipe, em conduzir esse trabalho que viabiliza uma série de discussões e interesses políticos. 

Ele falou que a equipe ainda é pequena, mas todos são engenheiros especializados em 

auditorias e nos estudos técnicos da legislação ambiental, porém, questões políticas que 

possam a vir interferir quem vai decidir é o Pleno do Tribunal (Sessão Plenária); “nós 

fazemos a nossa parte.” 

 

As entrevistas com esses dois diretores de inspetorias foram importantes para a 

compreensão do papel do TCE, e o que é feito ante as responsabilidades com as políticas que 

contribuam com ações econômicas e socioambientais para o Estado do Ceará. 

   

4.4 A dimensão educativa 

 

Ao indagar aos entrevistados sobre qual a ideia que elaboram de Educação Ambiental, 

no contexto dos relatos das entrevistas e das discussões no grupo, foi possível constatar duas 

categorias que emergiram: Educação formal / matéria curricular e Educação informal / 

                                                 
1 8  

Programa de Aceleração do Crescimento – Governo Federal. 
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conscientização. 

  

4.4.1 Educação formal / matéria curricular 

  

A categoria educação formal é decorrente de expressões identificadas nas narrativas de 

que essa Educação Ambiental resulta da formação escolar de cada cidadão, podendo esse 

processo inclusive fazer parte de matéria curricular. 

 

Para tentar compreender as múltiplas dimensões educativas nos processos formativos, 

encontramos fundamentos epistemológicos em Maturana (2001, p. 29), ao apontar que, 

 

 

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com o outro 

e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de maneira que seu 

modo de viver se faz progressivamente mais congruente com o do outro no espaço 

de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira recíproca. 

Ocorre como uma transformação estrutural contingente com uma história no 

conviver, e o resultado disso é que as pessoas aprendem a conviver de uma maneira 

que se configura de acordo com o conviver da comunidade em que vivem.  

 

As compreensões de alguns entrevistados e confirmadas nas interações com o grupo 

dialogal, são no sentido de que a Educação Ambiental se constitui em processo de educação 

formal, como se vê nessa fala, “Acho que a educação ambiental deve começar lá de baixo, 

você deve começar no nível de escolaridade, você já tem que aprender desde pequeno a 

conviver com o ambiente, respeitar o ambiente e prá isso nas escolas deviam já ter essa 

disciplina.” (KLV). 

 

A interlocutora, entendendo que a Educação Ambiental deve fazer parte da dimensão 

formativa da escola, destacou, ainda,  

 

[...] deve ser colocada nas escolas, a criança desde pequena deve aprender, acho até 

que já tem isso né, o que deve fazer prá reciclar o lixo, porque educação ambiental 

se você não aprender desde pequeno, muitas vezes os adultos não estão ainda no 

ponto que deveriam estar, saber como lidar com esse problema né. (CCMS).      

 

 

Fundamentou, dizendo que a EA, além de fazer parte da escola, deve se tornar uma 

disciplina curricular, possibilitando avançar no processo das etapas do ensino, “botar no 

currículo escolar, aí sim, a criança, o adolescente e por aí vai, é uma continuidade de 

educação.” (KLV). 
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Percebemos as falas que atribuem o saber escolar como elo para os processos de 

Educação Ambiental como uma compreensão de que, se a escola não conseguir fazer sua 

parte na formação da criança e do jovem, se torna mais difícil esse aprendizado na condição 

de adulto. É evidente que a sociedade contemporânea passa por crise de valores morais, éticos 

etc., e talvez por isso a escola apareça nas narrativas com essa credibilidade para também 

contribuir com a informação das questões ambientais, associadas ao estímulo para as 

mudanças de hábitos e valores solidários com o meio ambiente. 

 

Barcelos (2008, p. 54), entretanto, diz que, “mais do que “ensinarmos” e/ou 

transmitirmos conhecimentos e técnicas há que criarmos espaços de exercício de atitudes que 

sejam mais coerentes com nossos princípios”. Uma participante do grupo dialogal de mais de 

trinta e cinco anos de serviço no Tribunal, parecendo querer expressar que para se aprender na 

vida, não existe limitação de tempo e idade, narrou para o grupo que recentemente decidiu 

fazer um Curso de Especialização em Educação Ambiental. Então, 

                                                                                                                                   

Quando eu fui fazer especialização em educação ambiental, eu já estava mais prá lá 

do que prá cá, eu sou adepta de que comece nos primeiros anos da infância, mas 

aprendi muita coisa, coisa que eu nem pensava que agredia ao meio ambiente. Agora 

concordo que de pequeno traz a base. (FRVS).  

 

Essa expressão da Sra. FRVS - “mais prá lá do que prá cá” -, por ter ocasionado 

gargalhadas no grupo, fez com que ela continuasse a falar o que pensa sobre os benefícios 

dessa Educação Ambiental que o curso de especialização lhe proporcionou, “ tudo bem que eu 

ganho dinheiro, eu gostava muito de comprar o supérfluo, mas com a prática da educação 

ambiental, eu evito o supérfluo, eu já me controlo bem, no início foi um sacrifício, hoje penso 

duas vezes”. 

 

Aproveitando o assunto do consumismo, a discussão é retomada em alerta à 

contraposição da Educação Ambiental e aos veículos de informações, pois estes que 

informam e educam para as boas práticas, também assumem o papel de estimular a sociedade 

a consumir, 

 

Muito complicado porque as pessoas hoje em dia... o que é que a televisão educa? ... 

a pessoa a consumir, então quando você for tocar nessa questão da educação 

ambiental vai ser um contraponto. Porque você vai ter que ensinar para as crianças a 

não consumirem, você consumindo demasiadamente vai comprometer o planeta. 

Acho que deve ensinar isso nas escolas. (BAF).   

 

Barcelos (2008, p. 92) diz que “uma alternativa de educação ambiental que leve em 
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conta os tempos atuais não deve se isolar, ao contrário, devem ser buscados diálogos com as 

diferentes formas de conhecimento, saberes [...]”. Essa compreensão a seguir parece apontar 

que, para além de uma aprendizagem construída na formação escolar, “é a partir do 

conhecimento adquirido no mundo que a pessoa vai entendendo esses gestos e a melhor 

maneira de se utilizar dos recursos.” (MTFAS).  

 

Compreendemos que os entendimentos dos entrevistados legitimam a formação 

escolar como elo fundamental para contribuir com a base educativa para a cidadania nos 

valores múltiplos da vida, inclusive da Educação Ambiental. Essa proposta de EA na 

formação escolar está presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, sobretudo 

na leitura de mundo, por isso concordamos com Maturana (2001, p. 29), 

 

O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira recíproca. Ocorre como uma 

transformação estrutural contingente com uma história no conviver, e o resultado 

disso é que as pessoas aprendem a conviver de uma maneira que se configura de 

acordo com o conviver da comunidade em que vivem.  

     

4.4.2  Educação informal / conscientização 

 

Percebe-se que para alguns dos entrevistados a categoria educação informal resulta do 

processo educativo das relações informais em sociedade, podendo inclusive decorrer da 

conscientização pessoal.  

 

Na tentativa de compreender a dimensão educativa ocorrente nas relações informais, 

apontamos no capítulo segundo deste trabalho que, para Silveira (1993, p.3), uma dimensão 

educativa humana relacional é possibilitada como, 

 

Espaço da subjetividade. Reconhecer a importância da interação. Entender-se com 

um sujeito de relações. Sujeito de desejo. Fomentar vínculos positivos. Fortalecer 

elos de generosidade. Desenvolver sentimentos de inclusão e pertença grupal. 

Estabelecer relações de proximidade ajudando a cultivar a ética da solidariedade. 

 

Mediante os relatos apresentados nas entrevistas, foi possível entender que os 

processos educacionais podem se constituir por meio das várias dimensões da vida, inclusive 

nas relações informais. Nesse entendimento, “a educação ambiental é algo que começa dentro 

de casa, na família, no trabalho, na rua, quando você se educa na questão de gastar menos 

água, energia, na reciclagem nos condomínios, é uma questão do dia a adia.” (RCG). 
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A Educação Ambiental, todavia, pode também ser uma conquista que torne a pessoa 

consciente para agir no mundo, como expressa essa fala, “tornar as pessoas conscientes dos 

problemas ambientais e da necessidade de mudanças de valores para preservação do meio 

ambiente”. 

 

No encontro com o grupo, expressamos que a palavra „conscientização‟ apareceu 

bastante nas entrevistas associada a Educação Ambiental. Por isso problematizamos com o 

grupo o que se pode entender por Educação Ambiental como um processo que visa a tornar a 

pessoa consciente de suas atitudes cotidianas. 

 

A Sra. FRVS foi logo pedindo a palavra e retomou o que já havia mencionado para o 

grupo a respeito dos aprendizados com o curso de especialização em Educação Ambiental, 

que, conforme deixa a entender, o consumismo não faz mal só para o seu bolso, mas existem 

outras questões para se pensar, “no meu caso particular, eu tive a consciência de que gastar 

em demasia não fazia só mal ao meu bolso”.  

 

Outra interlocutora, concordando com o que sua colega entende por conscientização 

associada à EA, acrescentou, “também é você buscar informação, se tão falando tanto disso, 

então devo pensar o que fazer, aí vai se interessando, vai lendo mais sobre isso, o que eu devo 

fazer então?.” (KLV). 

 

Com o objetivo de apontar um exemplo mais concreto sobre mudança de atitude, essa 

participante narrou para o grupo uma reportagem que leu sobre o meio ambiente, sendo para 

ela um exemplo que contribuiu para suas reflexões, 

 

Uma coisa que me chamou a atenção foi lendo uma reportagem sobre o meio 

ambiente. Não sabia que o óleo que a gente joga no esgoto, aquilo ali poderia 

ocasionar, aparecia uns blocos enormes tipos umas pedras, aquilo ali era provocado 

pelo homem, você vai jogando e aquilo ali não se desenvolve, eu fiquei horrorizada, 

eu nunca imaginei na minha vida que aquelas pedras é óleo ocasionado pelo homem. 

(AASS). 

   

A colaboradora RCG ampliou as discussões, destacando que tem aprendido muito com 

as filhas, pois todo dia vem algo novo nas tarefas da escola, e chama a atenção para outro 

olhar: “os filhos da gente, independente de idade, eles seguem muito a gente como um 

modelo, tem que estar atento. Por exemplo, se eu sair ali e jogar um papel no chão, minha 
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filha já diz, mãe não faz isso”. 

 

Na nossa compreensão, as falas dos entrevistados possibilitam entender que, apesar da 

importância da escola como elo facilitador no trabalho de Educação Ambiental, não existe 

idade nem tempo ideal, nem lugar para esse aprendizado, pois essa educação é um processo 

em constante interação com as relações em sociedade. Esse entendimento parece ser 

concordante com Silveira (1993), que fala em dimensão educativa humana relacional, e 

também se confirma com Maturana (2001), quando menciona a história do conviver, podendo 

ainda ser ampliado pelas dimensões políticas, legais, afetivas e espirituais, nos termos dos 

pressupostos da Perspectiva Eco-Relacional (FIGUEIREDO, 2003a).    

 

Indagado aos entrevistados o que representa uma prática ambiental no seu ambiente de 

trabalho, constatamos duas categorias expressas nos contextos das narrações: Ação econômica 

/ conscientização; Ação institucional / Ação política; 

 

4.4.3 Ação econômica / conscientização 

 

Para grande parte dos entrevistados uma prática ambiental no TCE pode ser 

possibilitada por atos que ensejem em economia para a gestão da Instituição. Isso pode 

inclusive ser decorrente da conscientização pessoal. 

 

No entendimento de AASS, colaborar com gestos econômicos pode ser uma prática 

ambiental no Órgão, “é eu utilizar a luz externa num horário em que eu possa diminuir a luz 

paga, acho que é uma prática ambiental, eu estou economizando o quê? Luz, energia, na 

minha concepção pode ser uma prática ambiental”. 

 

Compreendendo no mesmo sentido, EOFP chama atenção para gestos que repercutem 

em economia para o Estado. Isso para ela seria por meio de reflexões pessoais, ensejando 

práticas coletivas que possibilitem contribuir com a organização, 

 

 

 

 
                                                                                                                                   

Trabalho com leitura e impressão de documentos, como é que eu poderia contribuir? 

No uso do material descartável. Será que nós poderíamos implementar a idéia: use o 
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seu copo? Prá diminuir o uso do copo descartável, tá entendendo? A gente sabe que 

o plástico, ele passa um certo tempo prá desmanchar, ou seja, ele tá aumentando o 

lixo, aumentando a degradação ambiental. Então, são pequenas atitudes que vão 

contribuir com a organização.  

 

4.4.4 Ação institucional / política 

 

No entendimento de algumas pessoas, uma prática institucional que pense as questões 

ambientais representa uma ação política do próprio Órgão, inclusive essa ação política pode 

se tornar exemplo de gestão que pense as questões socioambientais. 

 

Como se vê nessa fala, a entrevistada entende que o Tribunal é um órgão que deve ser 

modelo para outros órgãos, por isso deve ter uma política ambiental internamente, a fim de 

ser um exemplo de gestão para outros órgãos públicos com o qual exerça seu papel político 

em cobrar ações econômicas na gestão pública, 

 

Eu entendo que o Tribunal é paradigma para vários órgãos do Estado, né, o Tribunal 

também fiscaliza, então ele tem obrigação de tratar das melhores práticas de gestão. 

Se o Tribunal tiver uma política, ele poderá ser um exemplo com relação a algumas 

questões, como o lixo. Eu entendo que pensar isso seja relevante e se nós 

verificarmos, por exemplo, quantas resmas de papel se usa por ano na Secretaria da 

Educação? Deve ser algo inimaginável [...]. Então porque o Tribunal não se debruçar 

sobre essa questão, deve ter um impacto aí. (STV).  

 

Há também o entendimento de que uma prática ambiental no lugar de trabalho é um 

dever do seu cargo na Instituição, embora reconhecendo que atos espontâneos contribuem 

com gestos solidários e econômicos para a gestão pública,                                                                                

                                                                                                                                    

Se pensar a prática de uma forma lato sensu poderíamos dizer que é uma 

representação pelo Ministério Público na área de direito ambiental. Mas aqui, na 

Instituição, há algumas atitudes que representam pelo menos uma prática ambiental. 

Por exemplo, utilizar os papéis frente e verso, depois guardados para doação, então, 

nesses pequenos gestos têm um pouco de prática ambiental. (GAPA). 

 
A Sra. FRVS acredita, entretanto, que a Instituição, promovendo um trabalho 

educativo, pode favorecer a participação colaborativa de seus funcionários, no que então 

possibilitaria práticas educativas,  

                                                                                                                                    

Eu acho que é esclarecendo né, esclarecendo seu corpo de funcionários sobre a 

importância da preservação ambiental, da melhor utilização dos recursos oferecidos 

no trabalho, pensar na reciclagem, no desperdício, principalmente papel, eu acho 

isso. 
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O mesmo entendimento de que políticas que venham a ser adotadas pela Instituição 

podem contribuir com práticas sustentáveis, pudemos constatar nessa fala, “com uma política 

interna muita coisa poderia ser amenizado, menos papel, redução né, tanta cópia, acho que é a 

partir daí, se isso for trabalhado já é um marco para a instituição.” (CRS).   

 

Percebemos a compreensão de que uma ação institucional deve surgir da colaboração 

de todas as pessoas no gerenciamento da matéria-prima utilizada nos setores de trabalho, 

principalmente o papel, podendo essa colaboração inclusive tornar uma cultura econômica 

para o orçamento do Estado. 

                                                                                                                                

Primeiro essa questão da coleta diferenciada, eu sempre coloco os papéis não 

utilizáveis nas caixinhas coletoras, mas vejo que nem todos os meus colegas fazem 

isso. Até brigo com eles, um diz -  há, sabia que você ia pegar para colocar aí -, mas 

não tem coragem de levantar da cadeira e colocar o papel na caixinha, é mais 

cômodo colocar no cesto do lixo, até porque está ao lado da mesa. (BAF). 

 

Com o objetivo de querer saber se os entrevistados acreditam que as suas atividades 

profissionais no TCE os educam, no contexto das narrações, identificamos a seguinte 

categoria: Tudo me educa – convívio, respeito, ética, legislação, conhecimento, consciência, 

conflito, tolerância. 

 

4.4.5 Tudo me educa 

 

A categoria „tudo me educa‟ apareceu no entendimento de grande parte dos 

entrevistados ao dizerem que não só a atividade profissional educa. Essa educação ocorre nas 

diversas dimensões da formação do ser. 

 

A Perspectiva-Eco Relacional oferece significativas contribuições para as reflexões 

que envolvem as dimensões dos processos educativos, mediante seus pressupostos e 

metáforas categoriais. Isto ajuda a compreender a ideia de se educar por meio das relações 

cotidianas, a lógica do “tudo me educa”, que pode se associar aos processos formativos em 

geral. Com as contribuições de um trabalho de Silva (2009, p. 104), podemos refletir que a 

Perspectiva Eco-Relacional,  

 

 
                                                                                                                                       

Para além da dimensão relacional e afetiva, traz ainda como categorias fundamentais 

a dialógica, a contextualização, a supra-alteridade, o saber parceiro, a compreensão 
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do grupo-autor-autor-grupo, as multilinguagens e a ecopráxis, que contribuem para 

edificar um projeto de formação integral, axiológico, ontológico no „ser mais‟, 

corroborando com Freire, ao conceber a educação como um instrumento necessário 

à luta para a superação das condições desumanizantes que perpassam também os 

processos formativos.    

 

A dialógica e o diálogo são fatores imprescindíveis para os processos democráticos nas 

relações de trabalho, família, escola, sociedade. Evidenciamos a narrativa de uma entrevistada 

que compreende o diálogo como condição fundante para os processos educativos na vida,                                                                               

                                                                                                                                   

Quando eu vou passar um final de semana numa praia eu converso com o pessoal da 

região, os pescadores para ouvir e poder também falar. No meu trabalho é do mesmo 

jeito, ao longo de minha vida profissional já tive muitas oportunidades e por isso sou 

muito grata às coisas boas e ruins que servem para o aprendizado. (STV). 

   

A supra-alteridade, para Figueiredo (2006, p. 17), “mostra o respeito à diversidade e 

pluralidade de idéias e manifestações”. Na compreensão da Sra. FRVS, essa educação é 

possibilitada pela cumplicidade da aceitação do outro na parceria,  

 

Eu acredito que sim, me relaciono muito bem com os colegas, como servidora no 

Tribunal gosto de me relacionar muito bem com as pessoas, eu respeito o outro 

como cidadão, respeito o ser humano dentro da sua capacidade, dentro dos seus 

limites de competência, dos seus limites de comportamentos, respeito prá ser 

respeitada. 

 

 

Na análise de outra interlocutora, a educação implica conquistas mediatizadas pelo 

mundo e que, assim, vão determinar os comportamentos em tudo, inclusive no trabalho, como 

se pode compreender, “eu acho que essa questão da minha educação na atividade profissional 

passa por valores éticos, valores familiares, valores culturais que vêm influenciar aqui na 

Instituição.” (RCG). 

 

O saber parceiro de que fala Figueiredo (2003a) possibilita uma leitura de respeito 

pelos saberes elaborados no compartilhamento que se dá nas mais diversas dimensões da vida. 

No entendimento da narrativa seguinte, tudo na vida contribui como aprendizagem,   

 

Você nunca executa uma atividade, um trabalho que não tire algum proveito 

daqueles ensinamentos do dia a dia, você vai acumulando ensinamentos com o 

passar dos anos né, você melhora, você respeita e é respeitado. Eu acho que a pessoa 

sempre tende a melhorar como pessoa, né?. (CCMS). 

 

 

A responsabilidade com a profissão de fiscalização do patrimônio público que exerce 

no Órgão também é vista como um exemplo de cidadania, por isso tem que começar 

praticando, como parece apontar esta fala, 
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Na nossa profissão acho que a gente tem que ter uma preocupação maior, pois a 

gente está na ponta de cuidar da coisa pública. Acho que a nossa responsabilidade é 

maior, a gente tá na área de fiscalização. Você pensar em evitar gastos, determinadas 

despesas, isso é pensar em resultados para a sociedade. Quer dizer, em qualquer área 

tem que ter essa preocupação, saúde, educação. (CRS). 

 

 

Pelo que pudemos compreender das narrações, existe uma compreensão importante de 

que a educação das pessoas acontece mediatizada pelas relações, diálogos, diferenças, 

aceitação, respeito etc. Portanto, esse processo educativo ocorre em tudo e em todo lugar, 

inclusive nas relações profissionais. Nisso concordamos com os pressupostos da Perspectiva 

Eco-Relacional (FIGUEIREDO, 2003a), ao favorecer uma leitura para a ecopráxis numa 

possibilidade de ampliação que vai se alargando, à medida que se compreende que os limites 

são transitórios. 

 

Para compreender se os interlocutores acham que se educam, ambientalmente, em seus 

cotidianos, as respostas favoreceram identificar a seguinte categoria: Em todo lugar – 

trabalho, família, escola, mídia, rua, convívio. 

 

4.4.6 Em todo lugar 

 

Mediante as narrativas, foi possível compreender que a categoria „em todo lugar‟ é 

uma interpretação de que o cotidiano é composto por dimensões que passam pelas relações, 

inclusive no trabalho, o conhecimento e a afetividade.   

 

O autor Carlos R. Brandão (2004, p. 10-11) oferece contribuições a respeitos das 

dimensões educativas, “a  educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos 

sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade”.  

 

Para a entrevistada a seguir mencionada, esse processo de Educação Ambiental nas 

interações com o cotidiano do trabalho é uma questão de pensar e agir local, entretanto, as 

atitudes cotidianas das pessoas podem assumir reflexos socioambientais, 

 

 

Aqui no meu trabalho eu procuro pensar nessa questão, por exemplo, todo o nosso 

borrão é usado frente e verso e só vai prá caixinha depois de usado frente e verso. 

Outra coisa que implantamos aqui no nosso gabinete, é coisa mínima, por exemplo, 

os relatórios não vêm para eu ler de forma impressas, eu os leio na tela do 
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computador, só são impressos para eu assinar. É uma forma de também economizar, 

de 5 em 5 folhas, você tá economizando quantas árvores, não estou falando só do 

custo do papel, também acho importante, mas do custo ambiental. (STV).  

 

Interpreta, no mesmo sentido, a ideia de que essa educação pode ser possibilitada por 

pequenos gestos pessoais, entretanto, se houvesse um trabalho educativo institucionalizado, as 

pessoas poderiam colaborar mais, 

 

Com esses pequenos gestos, não jogar lixo na rua, reciclagem de papel, tentar usar 

papel reciclável. O Tribunal poderia usar também dessa prática aqui, a gente ainda 

usa muito papel, infelizmente. Poderia fazer mais leitura na tela do computador, ao 

invés da impressão. Infelizmente ainda são pequenos gestos, podemos crescer muito 

mais. (GAPA). 

 

Para a participante da pesquisa, conforme a narração seguinte, essa Educação 

Ambiental no local de trabalho é uma conquista que ela procura buscar na informação e olhar 

para o que está acontecendo, embora reconheça que se trata de uma questão a ser 

constantemente trabalhada por todos os seus companheiros de trabalho,     

 

Eu procuro, né, da melhor maneira possível estou procurando me informar, procurar 

olhar prá vê o que está acontecendo, prá poder tá contribuindo. Agora, é uma coisa 

cotidiana que a gente tem que tá trabalhando diariamente, tem mais, não pode deixar 

de fazer sua parte, mesmo que o outro não faça. (SCF). 

   

 É preciso se manter, porém, alerta para o comodismo, embora entendendo que já 

possui consciência para contribuir com melhores práticas, “estou procurando me educar, a 

gente tem consciência, mas tem a coisa do comodismo, a gente ainda peca muito.” (CRC). 

 

A educação cotidiana da pessoa na relação com o lar, entretanto, contribuí para 

mudanças de hábitos. Nisso, naturalmente, a pessoa vai sentindo a importância de pensar na 

comunidade, no trabalho, “em casa já tenho meus hábitos, aqui no trabalho tento fazer o 

mesmo, separar papel, lixo separado por espécies, então, isso vai levando essa necessidade de 

pensar também na comunidade, ocasionando benefícios para todos.” (RLSB). 

 

O que constatamos nas contribuições das entrevistas foi que as pessoas se educam 

ambientalmente nas relações cotidianas em sociedade, por meio da informação, do 

conhecimento, da colaboração, da parceria etc; sendo, então, a Educação Ambiental no lugar 

de trabalho decorrente dessas trocas em sociedade. Portanto, concordamos com Carlos 

Rodrigues Brandão (2002, p. 10-11), a respeito de dizer que existem inúmeras formas de 

educação “que produzem e praticam, para que elas reproduzam, entre todos os que ensinam-e-
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aprendem nas trocas.” 

 

Apresentamos a seguir nossas considerações finais a respeito do trabalho. Em seguida 

a conclusão, com destaque para as contribuições que o trabalho trouxe para a Administração 

Pública e os passos seguintes no TCE, bem como os limites da pesquisa decorrentes do pouco 

tempo para problematizar  as questões com o grupo entrevistado.   
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CONSIDERAÇÕES PARA FINALIZAR 

 

A busca por conhecer a dimensão educativa das práticas dos agentes do Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará, embora os resultados não tenham dado conta de responder 

inteiramente à pergunta de partida, resultou na percepção de que as relações constituídas por 

essas pessoas que convivem juntas há tanto tempo, pois dentre os entrevistados, os que têm 

menos tempo de Instituição já somam mais de 16 anos, são movidas pelos conhecimentos da 

profissão, pelas lutas reivindicatórias das categorias, sobretudo pelos conflitos e os afetos que 

mobilizam, fazem história e, também, por acreditarmos que o TCE tem um papel a cumprir, e 

que pode sempre contar com sua força de trabalho, mediatizado pelo diálogo. 

 

Então, o caminho que esses agentes apontam para a gestão ambiental na Instituição é 

agir com prudência, cuidado, o que não implica negar o consumo, o crescimento econômico, 

pois o mundo vai continuar ainda por muito tempo nesta direção. Essa compreensão se fez 

presente, associada à percepção de desenvolvimento sustentável, que não nega que a 

sociedade precisa continuar a crescer e desenvolver, todavia, agir com prudência é pensar de 

forma sustentável.       

  

A cultura institucional pensando a GA no TCE foi descrita como um desejo que de fato 

se torne uma cultura de práticas solidárias, com suportes nas questões locais. A confirmação 

de que o papel político da Instituição demanda muita responsabilidade na sociedade é geral, 

daí o destaque de que uma política que pense boas práticas é, mais do que uma obrigação, 

dever pelo exemplo público.  

 

O grupo entrevistado aponta para uma compreensão de gestão ambiental 

compartilhada. A Instituição não tem como agir solitariamente, ainda que determinadas 

políticas sejam decididas pelos gestores e, para que efetivamente sejam disseminadas com a 

cooperação, tem que haver participação da coletividade.     

 

As dimensões educativas identificadas nas falas das entrevistas, depois 

problematizadas no grupo dialogal, apareceram com enfoques de que tudo leva o cidadão a se 

educar, tratando-se de questões que formulam significados para a Educação Ambiental. 

Evidente é que isso pode se dar pela formação escolar, afinal quanto mais novinha a criança, 

mais fácil será de contribuir para que possa agir com a devida consciência ambiental, com 
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zelo, respeito para com a vida como um todo. 

 

As relações informais, todavia, muito contribuem com o aprendizado para uma 

compreensão de educação que pense na gestão e numa relação saudável com o meio 

ambiente. E, essas informalidades independem de nível social e educacional, pois o 

importante é a conquista no mundo para os valores e a consciência cidadã. 

 

Na vida cotidiana dos colaboradores tudo contribui para os processos educativos. Isso 

é exemplificado por alguns como aspectos que passam pela sensibilidade, a ética, os valores 

das parcerias, a família, qualidade no trabalho, as amizades, a tolerância, o respeito, o saber e 

a sabedoria.  

 

Pelas falas que contribuíram com essas reflexões, verificamos uma lacuna que precisa 

ser preenchida, sob pena de perdemos o tempo da história, para avançar como Instituição que 

pensa em sua missão na gestão do Estado, com a inclusão de valores que não têm como ser 

fiscalizados ou mensurados, pois passam por atitudes parceiras. 

 

Entendemos que esses meses em que convivemos com os colaboradores, em busca da 

constante resposta para a pergunta de partida, possibilitada pela oportunidade de termos sido 

aceito como estudante de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira – 

PPGEB da Universidade Federal do Ceará, tornou-nos mais afetivo e maduro para aceitar o 

outro com as diferenças, mas também pelas esperanças de acreditar que ser-mais, na 

mensagem de Paulo Freire,  é entender que coisas simples, como ouvir, dialogar, cantar, sorrir, 

calar, lutar, de fato pode fazer a diferença. 

 

Pelos resultados das entrevistas e da dinâmica ocorrida com o grupo dialogal, 

identificamos alguns temas geradores reunidos na proposta do Curso de Educação Ambiental 

com foco na gestão pública (em anexo). Esse curso decorre desta pesquisa, sua linguagem e 

metodologia, que começaram a ser elaboradas desde o curso de Especialização em Educação 

Ambiental (2007-2008), juntamente com as contribuições do GEAD e das disciplinas 

temáticas do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da UFC. 

 

 

Mencionado curso pretende acontecer com base em uma linguagem acessível e 
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problematizadora, possibilitando pensar na gestão pública não como fiscais dos órgãos 

públicos, embora seja essa a missão do Tribunal, mas como parceiros que juntos vamos 

apontar como deverá ser o nosso projeto de gestão ambiental. 

 

O Instituto Plácido Castelo possibilitará instrumentos para viabilizar o curso para os 

servidores e colaboradores do TCE. O curso será oferecido em dois módulos, o primeiro 

presencial e o segundo pela ferramenta da Educação a Distância (EAD), que está sendo 

implantada no Instituto, para oferecer cursos aos servidores públicos do Estado e à Sociedade, 

com emissões de certificados. 

 

O primeiro módulo do Curso de Educação Ambiental com foco na gestão pública 

ocorrerá juntamente com o lançamento da ferramenta EAD, previsto para agosto/2010. Nesse 

módulo de 24 horas, os temas geradores serão possibilitados com as contribuições de autores 

que trazemos nessa pesquisa e com as narrativas da investigação. O segundo módulo será 

presencial, com carga horária de seis horas, para o grupo discutir um projeto de gestão 

ambiental participativa para o TCE.  

 

Para a condução do Curso de Educação Ambiental com foco na gestão pública, 

atuaremos nos dois módulos. No primeiro, como tutor e coordenador, pois já somos preparado 

para trabalhar com a ferramenta de educação a distância no Instituto, no segundo módulo; por 

ser para a elaboração parceira do projeto, ocorrerá no formato de oficina.  

 

Quando da realização desses dois módulos, inclusive com a elaboração do projeto de 

gestão ambiental, Instituto Plácido Castelo poderá ser o elo na negociação entre servidores, 

colaboradores e a Direção do TCE, na condução das políticas que pretendem contribuir com 

melhores práticas econômicas e sustentáveis para a gestão pública, sobretudo para  as nossas 

relações na Instituição.   

 

Portanto, por meio deste trabalho de pesquisa, embora com as limitações de tempo, 

pudemos contribuir para a compreensão da gestão ambiental e Educação Ambiental nas 

instituições públicas e privadas que tencionem elaborar um trabalho de gestão participativa. 
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CONCLUSÃO  

 

Este trabalho, que teve como objetivo geral Conhecer a Dimensão Educativa das 

Práticas dos Agentes do TCE/CE, sob o enfoque da gestão ambiental, atendeu aos seus 

propósitos fundamentais, na medida em que ensejou ouvir e dialogar com os colaboradores 

sobre o que  compreendemos por crise ambiental, gestão ambiental, cultura institucional e 

Educação Ambiental, bem como verificar se essas percepções decorrem de práticas educativas 

cotidianas, inclusive nas relações de trabalho no Tribunal. 

 

A compreensão da crise ambiental apareceu associada a dimensões que passam pelo 

saber, pelo imaginário, o medo, mas, sobretudo, pela reflexão, que sinalizam sentimentos de 

cooperação. A cultura institucional sob o aspecto da gestão ambiental se apresenta como 

desejo de boas práticas de gestão pública que considere os saberes dos envolvidos no 

processo. Nesse caso, o TCE não aparece como exemplo de prática cultural, mas as pessoas 

isoladamente contribuem com suas práticas para minimizar essa lacuna de GA 

institucionalizada no Órgão.       

 

Por intermédio dos objetivos específicos, foi possível constatar que os agentes 

percebem a gestão ambiental associada ao paradigma cartesiano de desempenho, decorrente 

de políticas adotadas pela Administração Pública, como a norma ISO e a Política da 

Qualidade, adotadas por meio de certificações e medidas por indicadores de desempenhos.  

 

A pesquisa possibilitou-nos identificar o fato de que a Instituição não adota políticas 

para tratar da seleção e o destino dos resíduos sólidos. Apesar dessa lacuna na gestão da 

seleção dos resíduos sólidos, os entrevistados não reconhecem como um problema, pois, 

embora não haja a participação dos servidores nessas discussões, o administrador da Sede 

exerce esse papel de coordenar o trabalho de recolhimento diário do lixo do Tribunal, 

mediante a coleta pública. 

 

O consumo de papel na Instituição apareceu como ponto crítico de desperdício, na 

visão de significativo número de participantes da pesquisa, inclusive associada às questões de 

gastos públicos e de impactos ambientais. Pelo fato de parte dos papéis serem doados para 

uma Instituição sem fins lucrativos, parte dos entrevistados confunde essa doação, como o 
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Tribunal praticando a coleta seletiva de lixo. Outras questões importantes, porém, como a 

água, consumo diário de energia, telefone e copos descartáveis, embora citados por poucas 

pessoas, não aparecem como fatores preocupantes de desperdícios de bens públicos. 

 

A pesquisa teve alguns limites, à medida que não pudemos problematizar com os  

participantes, com maior tempo, essas questões da gestão da água e outras matérias-primas 

utilizadas e consumidas na Instituição e, principalmente, discutir além da prática de redução 

de gastos, problematizando a consciência da vida como teia de relações e a sociedade feita 

espaço de  exploração e disputa social. Consideramos limitações, haja vista a importância 

dessa discussão para os aspectos ambientais relativos à Terra como um todo, bem como da 

economia para o Estado e a mudança de cultura na Instituição. 

 

Malgrado o reconhecimento das limitações apontadas, consideramos que a pesquisa 

trouxe contributos significativos, no reconhecimento dos entrevistados de que o mundo passa 

por sérios problemas ambientais e, por conta dessa compreensão, as pessoas reconhecem que 

devem procurar adquirir informações e refletir sobre as suas contribuições na relação 

humano-natureza. 

 

A pesquisa também trouxe a leitura de que a gestão ambiental no órgão público, 

embora associada ao modelo de gerenciamento, deve ser constituída pelo diálogo e a 

participação democrática. Com tal compreensão de GA, o TCE poderá contar com a 

participação dos seus servidores e colaboradores. 

 

Conforme as narrativas, existe quase unanimidade de entendimento de que o TCE, por 

ser um órgão público que tem a missão de fiscalizar e acompanhar os gastos públicos do 

Estado do Ceará, deve elencar em seus planos uma política de gestão ambiental que seja 

reconhecida como exemplo de administração para outros órgãos públicos, inclusive para os 

que são fiscalizados pelo Tribunal. 

 

Ademais, foi possível constatar que, com a nova Inspetoria de Fiscalização de Obras e 

Auditorias Ambiental, criada em 2009, as pessoas entendem que o TCE, de fato, assumiu seu 

papel de fiscalizar e acompanhar a gestão pública, também com o foco de pensar nas questões 

socioambientais; entretanto, é preciso fazer o “dever de casa”, ou seja, convocar seus 

servidores para compartilhar um trabalho educativo na Instituição, tendo em conta a Educação 
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Ambiental.  

 

No que se refere ao trabalho educativo para ser compartilhado na Instituição, o 

Instituto Plácido Castelo, órgão de apoio ao TCE, aparece na pesquisa como facilitador no 

estímulo ao trabalho educativo, apesar da GA ter que partir da Presidência do Tribunal, com a 

colaboração do administrador da sede e dos servidores. 

  

A dimensão educativa sob o enfoque da gestão ambiental apareceu em alguns 

depoimentos com sentimentos e reflexões de que, na vida, a educação formal contribui 

efetivamente para a prática consciente e os valores das questões ambientais. Esse processo 

educativo, que, entretanto,  de preferência, ocorre em etapas desde a formação escolar - 

primeiro com a criança, o adolescente, tornando-se adulto - ,vai preparar o cidadão 

efetivamente para interagir numa prática relacional com o meio ambiente, no respeito, zelo e 

solidariedade. 

 

As relações informais, todavia, apareceram nas narrativas como dimensões educativas 

abertas para várias possibilidades. Nessas, a família, o trabalho e a comunidade são partes 

integrantes nos compartilhamentos dos saberes, a ética, a legislação, a tolerância, os diálogos, 

os conflitos e os afetos que viabilizam práticas para entender a gestão ambiental como um 

trabalho participativo. 

 

O trabalho educativo a ser compartilhado no TCE apareceu nas entrevistas como uma 

possibilidade que deve partir do diálogo e da parceria. Essa intenção foi ampliada nas 

discussões com o grupo dialogal, de forma que foi possível confirmar nosso intento de optar 

por um trabalho de Educação Ambiental Dialógico no TCE, que incorpore as contribuições de 

Paulo Freire e da Perspectiva Eco-Relacional. 

  

A gestão ambiental pode ser entendida, na reflexão desta pesquisa, como um trabalho 

que deve começar com a problematização das questões do lugar, mediante o diálogo e a 

escuta afetiva, com todas as pessoas envolvidas nas relações. No caso da organização pública, 

embora as pessoas envolvidas tenham o dever ético e também moral de lidar com zelo e 

economia para o Estado, a gestão ambiental efetivamente ganhará com os saberes e a parceria 

dos servidores, caso decorra da convocação para o planejamento participativo dialógico. 

Nesse caso, a Educação Ambiental aparece como suporte para os conhecimentos e as 
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contribuições reflexivas.  

 

Acreditamos que este trabalho pode contribuir com a implementação da Educação 

Ambiental em instituições públicas, tais como o Tribunal de Contas. Deve partir da leitura de 

que qualquer política de gestão pública, que precise do envolvimento dos gestores, servidores 

e colaboradores, a fim de ser um exemplo de gestão para a sociedade, as demandas locais, 

deve em primeiro lugar ser problematizada com todos por meio de relações dialógicas 

horizontais, considerando os aspectos legais, políticos, éticos, críticos, econômicos e 

educativos, mediados pelos compartilhamentos dos saberes, vivências, afetos e 

espiritualidade. 

 

A Educação Ambiental em instituições públicas deve ser compreendida como um 

convite para a ação consciente das pessoas em relação às políticas institucionais. Entendemos 

que é importante ver a Educação Ambiental como uma possibilidade, um convite para a ação, 

como propõe Leff (2001, p. 17), “ação dos cidadãos para participar na produção de suas 

condições de existência e em seus projetos de vida.” 

 

A Educação Ambiental que este trabalho propõe como contribuição para a gestão 

pública não deve, portanto, ser vista como campanhas, gincanas, concursos com premiações 

etc., embora essas estratégias possam compor ações dentro de um projeto político da 

Instituição. Propomos uma EA decorrente dos projetos e leituras de mundo das pessoas, numa 

lógica freireana, como superação de situações-limites para avançar, conquistando e 

construindo um mundo melhor, nos gestos, nas parcerias, nas mobilizações, nos diálogos 

tecidos pelos afetos.  

 

Nisso, os aportes de Paulo Freire e da Perspectiva-Eco Relacional oferecem 

significativas contribuições, como a dialógica e o diálogo, fatores imprescindíveis para os 

processos democráticos nas relações, a supra-alteridade que mostra o respeito à diversidade e 

pluralidade de ideias e manifestações, e o saber parceiro, ao possibilitar uma leitura de 

respeito pelos saberes compartilhados que se fazem novos saberes nas mais diversas 

dimensões da vida.  

 

Embora este trabalho não tenha dado conta de conhecer com profundidade a dimensão 

educativa das práticas dos agentes do TCE, sobre o enfoque da gestão ambiental, em 
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decorrência das nossas limitações de tempo para interagir com os colaboradores da pesquisa. 

Cremos que os resultados apresentados são uma relevante contribuição para a constituição 

parceira de um trabalho de Educação Ambiental Dialógico, assim como das discussões para 

um projeto compartilhado de gestão ambiental.  

 

Como perspectivas futuras, acreditamos que o Tribunal possa se distanciar de um 

trabalho de gestão ambiental certificado e medido por indicadores. Entendemos que podemos 

começar pelo trabalho de sensibilização e cooperação. Para isso, o Instituto Plácido Castelo 

poderá ser um elo nesse processo dialógico, tendo a nossa participação como servidor do 

TCE, lotado no Instituto, além de ser um educador que teve a oportunidade de desenvolver 

esse programa de Mestrado em uma Universidade Pública, de boa qualidade, sobretudo pelo 

nosso compromisso com a Instituição, conforme narramos no primeiro capítulo deste relatório 

de pesquisa. 

     

 

 



122 

 

REFERÊNCIAS  

 
ACOT, Pascal. BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial. Rio de Janeiro - 

RJ: Ed. Saraiva, 2007a. 

 

ALMEIDA, L. S.; FREIRE, T., Metodologia da Investigação em Psicologia e Educação, 

Coimbra: APPORT, 1997. 

 

BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial. Rio de Janeiro-RJ: Saraiva, 2007. 

 

__________, José Carlos. Desenvolvimento e Meio Ambiente – As Estratégias de Mudanças 

da Agenda 21, Petrópolis-RJ: Vozes, 1998. 

 

BARCELOS, Valdo. Educação Ambiental. Sobre princípios, metodologias e atitudes. 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2008. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Rio de Janeiro, RJ: Ed. 1977. 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. São Paulo – SP: Ed. Brasiliense 

(Coleção primeiros passos), 2004.  

 

__________, Carlos Rodrigues & Streck, D. R., (Org.). Pesquisa Participante, O Saber da 

Partilha. São Paulo, SP: Idéias e Letras, 2006. 

 

BRÜGGER, Paula. LAYRARGUES, P. P. & CASTRO, R. S. (Orgs.). Educação 

Ambiental: repensando o espaço da cidadania. São Paulo-SP: Cortez, 2002a. 

 

CARRIERI, A.P., CAVEDON, N. R. & SILVA, A. R. L. (orgs.).In: Cultura nas 

organizações – Uma Abordagem Contemporânea. Curitiba – PR: Ed. Juruá, 2008a.   

 

CARDOSO, Ana Maria Ferreira. Os Saberes Ambientais em Movimentos Populares no 

Entorno das Lagoas Itaperaoba e Papicu. Dissertação de Mestrado, UFC,Fortaleza-CE, 

2008. 

 

CAVEDON, N. R & FACHIN, R. C.In: CARRIERI, A.P., & SILVA, A. R. L. (orgs.). In 

Cultura nas organizações – Uma Abordagem Contemporânea. Curitiba – PR: Ed. Juruá, 

2008a.   

 

DIM, Edições Técnicas. Constituição do Estado do Ceará. Fortaleza-CE, 2008. 

 

EAGLETON, Terry. A ideia de Cultura. São Paulo – SP: Ed. Unesp, 2003. 

 

ESTER, G. (Apresentação). Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Rio de Janeiro: 

Editorial Pargos, 1997. 

 

ESTATUTO, dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará. Fortaleza-CE: INESP, 

2001. 

 

 



123 

 

ESTRATÉGICO, Plano, Manual da Política da Qualidade – TCE-CE, Fortaleza-CE: Série 

Coletânea, 2009. 

 

FERRAZ, M.L.C.P & ALMEIDA, H.L.P.S. Gestão Ambiental Participativa: Um caminho 

para o Desenvolvimento Humano Sustentável. MATOS, Kelma Socorro Lopes de. 

SAMPAIO, J.L.F. In: Educação Ambiental em tempos de Semear. Fortaleza – CE: Editora 

Universidade Federal do Ceará - UFC, 2004. 

 

FERREIRA, A. B. Holanda, o Dicionário da Língua Portuguesa. 6ª ed. Curitiba- PR: 

Positivo, 2004. 

    

FIGUEIREDO, J. B. Albuquerque. Educação Ambiental Dialógica e Representações 

Sociais da Água em Cultura Sertaneja Nordestina: Uma contribuição à consciência 

Ambiental em Irauçuba-CE (Brasil), Tese de Doutorado, São Carlos-SP, 2003a. 

 

_____________, J. B. A teia de representações sociais e educação ambiental. In.: 

MOREIRA, Antônia Silva Paredes (Org.). Representações sociais: teoria e prática. 2ª ed. 

João Pessoa, PB: Universitária/UFPB,2003b.  

 

_____________, J. B. Pesquisa Engajada e intervenção em Educação Ambiental 

Dialógica. In: 27ª Reunião da ANPEd, Caxambu – MG. Anais da 27ª Reunião da ANPEd, Ed. 

Manaus, 2004. 

 

_____________, J. B. A dialogicidade de Paulo Freire na Educação Ambiental Dialógica. 

In.: V Colóquio Internacional Paulo Freire – desafios à sociedade multicultural, 2005, 

Recife-PE. Anais do V Colóquio Internacional Paulo Freire. Recife-PE: Centro Paulo Freire 

de Estudos e Pesquisas, 2005, p. 1-15.  

 

_____________, J. B. As contribuições de Paulo Freire para uma Educação Ambiental 

Dialógica. In: 29ª Reunião Anual da ANPEd, 2006, Caxambu – MG. Anais da 29ª Reunião 

Anual da ANPEd. Rio de Janeiro – RJ: ANPEd, 2006. P .117.  

 

____________, J. B. Educação Ambiental Dialógica: as contribuições de Paulo Freire e a 

cultura sertaneja nordestina, Fortaleza-CE: Edições UFC, 2007a. 

 

____________, J. B. Educação Ambiental e o Educador em formação numa perspectiva 

Eco-Relacional. In: 30ª Reunião Anual da ANPEd, 2007b, Caxambu – MG. Anais da 30ª 

Reunião Anual da ANPEd, 2007c, p. 16; 

 

____________, J. B. Formação “ambiental” dialógica do educador numa perspectiva 

eco-relacional. In: ANPEd Sul, 2008, Itajaí – SC. Anais do VII Seminário de Pesquisa em 

Educação da Região Sul. Itajaí – SC: Editora da UNIVALI, 2008.  

 

_____________, J. B. & SILVA, Maria Eleni Henrique da (Orgs.). Formação Humana e 

Dialogicidade em Paulo Freire II – Reflexões e Possibilidades em Movimento, Fortaleza-

CE: Edições UFC, 2009. 

 

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação – uma introdução ao 

pensamento de Paulo Freire. 3. ed., São Paulo-SP: Morais, 1980. 

 



124 

 

________, Paulo. Pedagogia da Esperança – um encontro com a pedagogia do oprimido. 3. 

ed. Rio de Janeiro-RJ: Paz e Terra, 1994. 

 

________, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 41. ed. Rio de Janeiro-RJ: Paz e Terra, 2005. 

 

________, Paulo. Pedagogia da Autonomia – saberes necessários à prática educativa. 7. 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 

GADOTTI, M. Pedagogia da Práxis. São Paulo – SP: Ed. Cortez, 1995. 

 

GUIMARÃES, Mauro. Educação Ambientalista. Coleção “Temas em Meio Ambiente”, 

Duque de Caxias-RJ: Unigranrio, 2000. 

 

GOHN, Maria da Glória. Movimentos Sociais e Educação. São Paulo-SP: Ed. Cortez, 1994. 

 

KOSIC, Karel. Dialética do Concreto. 2. ed. 6. Reimpressão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1995.  

 

LAYRARGUES, P. P. & CASTRO, R. S. (Orgs.). Educação Ambiental: repensando o 

espaço da cidadania. São Paulo-SP: Cortez, 2002a. 

 

LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. Petrópolis-RJ: Vozes, 2001.  

 

LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Crise Ambiental, Educação e Cidadania. LOUREIRO, 

C. F. B, LAYRARGUES, P. P. & CASTRO, R. S. (orgs.). In: Educação Ambiental: 

repensando o espaço da cidadania. São Paulo: Cortez Ed., 2002a.   

 

LOUREIRO, Carlos Frederico B. Trajetória e fundamentos da Educação Ambiental. São 

Paulo: Cortez, 2006. 

 

___________, Carlos Frederico B. Desenvolvimento Sustentável e Participação: algumas 

reflexões em voz alta. In: LOUREIRO, C. F. B, LAYRARGUES, P. P. & CASTRO, R. S. 

(orgs.). Educação Ambiental: repensando o espaço da cidadania. São Paulo: Cortez Ed., 

2002a.   

 

LÜDKE, M e ANDRE, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São 

Paulo: E.P.U., 1986. 

 

MATURANA, Humberto. Emoções e Linguagem na Educação e na Política. Belo 

Horizonte – MG: Ed. UFMG, 2001. 

 

MEIRELES, Hely Lopes. Direito Penal, vol. IV, 2. ed. Saraiva: São Paulo-SP, 1989. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento – Pesquisa Qualitativa em 

Saúde 4. ed. São Paulo-SP: Hucitec-Abrasco,1996. 

 

MOREIRA, A.S.M.; JESUÍNO, J.C., Representações Sociais teoria e prática, 2. ed., João 

Pessoa: ed.: Universitária, 2003. 

 

ODUM, Eugene. SARMIENTO. BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental 



125 

 

Empresarial. Rio de Janeiro-RJ: Saraiva, 2007. 

 

OLINDA, Ercília M. B & FIGUEIREDO, J.B.A., Formação Humana e Dialogicidade em 

Paulo Freire. Fortaleza-CE: Ed. UFC, 2006. 

 

________, Ercília M. B. I Encontro Estadual de Educação Popular. Anais – Paulo Freire 

na Contemporaneidade. Fortaleza-CE: UFC-Edições, 2007. 

OLIVEIRA, Manfredo A. Tópicos sobre a dialética. Porto Alegre, RS: EDIPUCRS, 1997. 

 

PEDRINI, Alexandre de Gusmão (Org.). Educação Ambiental. Reflexões e práticas 

contemporâneas, Petrópolis-RJ: Vozes, 2007. 

 

REIGOTA, Marcos. A floresta e a escola: por uma educação ambiental pós-moderna. São 

Paulo-SP: Cortez, 1999. 

 

_________, Marcos. O que é educação ambiental. Coleção Primeiros Passos. São Paulo-SP: 

Brasiliense, 2004.  

 

SADER, Emir (Org.). O desafio ambiental. Rio de Janeiro-RJ: Record, 2004. 

 

SARAIVA, Coleção Legislação, Constituição da República Federativa do Brasil, 41. ed., 

2008. 

 

SEIFFERT, Maria Elizabete Bernardini. Gestão Ambiental – Instrumentos, Esferas de Ação 

e Educação Ambiental. São Paulo – SP: Ed. Atlas, 2009. 

 

SENAC, Bloco Temático – Educação Ambiental. São Paulo – SP: Ed. SENAC, 2006, p. 83-

84. 

 

SILVEIRA, R. L. B. L.As Dimensões Educativas. Revista Ibero americana de Educacio, 

Espanha v. 32, 2003. Referências adicionais: Espanha/Português; Meio de divulgação: 

Digital; ISSN/ISBN: 16815683. 

 

SOFFIATI, Arthur. LAYRARGUES, P. P. & CASTRO, R. S. (Orgs.). Educação 

Ambiental: repensando o espaço da cidadania. São Paulo-SP: Cortez, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



127 

 

 

                                ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Nome: 

 

 Faixa etária: 

 

            21 a 30  (       )                     31 a 40  (       )                   41 a 50   (       )    acima de 50 (       

) 

 

            Nível de Escolaridade: 

 

            Superior Incompleto (       )    Superior Completo (       )   Pós Graduado (         ) 

 

            Tempo de Funcionário no TCE  (         )         Cargo:_________________________ 

 

            Função Comissionada (          ) 

 

                                                            ENTREVISTA 

 

1. Você concorda com a tese de que o nosso Planeta passa por uma crise 

ambiental ? 

 

 Sim (       )                        Não (         ) 

 

    Por que ? 

 

2. Quais os principais fatores que você atribui a essa crise mundial ? 

 

3. Você sabe para onde vai o lixo recolhido do TCE ? 

 

4. O que significa Gestão Ambiental ? 

 

5. Qual a sua idéia de Educação Ambiental ? 

 

6. O que representa para você Cultura Institucional sobre o aspecto da Gestão      

    Ambiental ? 

 

7. Você acha que as suas funções profissionais têm alguma coisa  haver com a 

Gestão    

    Ambiental? 

 

     Por que ? 

 

8. O que representa para você uma prática ambiental no seu ambiente de 

trabalho? 

 

9. De quem você acha que é a responsabilidade da Gestão Ambiental no Tribunal 

de   

    Contas ?  
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    Por que? 

 

10. Você acredita que o TCE tem alguma responsabilidade, perante a sociedade, 

de manter uma política de Gestão Ambiental ?  

 

Por que? 

 

 

 

11. Você acredita que sua atividade profissional lhe educa ? 

 

 

12. Você se educa ambientalmente em seu cotidiano ? 
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