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A Educação Ambiental (EA) demarca um campo político
de valores e práticas transformadoras e emancipatórias,
capaz de promover a ética, a cidadania ambiental e a
mobilização dos atores sociais, com vistas à
sustentabilidade socioambiental (SORRENTINO et al.,
2005) ou a transição para sociedades sustentáveis



A educação ambiental foi se consolidando como um
campo político-pedagógico, técnico, científico e de
intervenção educadora, capaz de contribuir para a
proteção ambiental, melhoria da qualidade de vida e
transformação socioambiental dentro de princípios
éticos, democráticos, participativos, críticos,
emancipatórios e solidários





POLÍTICAS   PÚBLICAS   DE   EDUCAÇÃO   AMBIENTAL

PNEA/ProNEA
Política Nacional de Educação 

Ambiental

PMEA

Política Municipal 
de EA

OUTROS ATORES

Redes, Coletivos,

Unidades de Conservação, CBHs,

Etc.

PEEA

Política Estadual 
de EA 



Importância do monitoramento e da avaliação sempre esteve presente no
âmbito da EA, sendo destacada no Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (1992), na lei Federal nº
9.795/99 da PNEA e no ProNEA desde sua edição de 2004 até a mais recente
versão (2018).

É possível constatar vários esforços, a partir da instalação do Órgão Gestor
(OG) da PNEA, em 2003, que alavancaram processos críticos, democráticos e
participativos de formulação, execução e acompanhamento das políticas
públicas de Educação Ambiental no Brasil:

• a criação do Comitê Assessor do OG da PNEA;

• a criação e o fortalecimento das Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental (CIEAs);

• o empoderamento da Rede Brasileira de Educação Ambiental (REBEA) com sua malha de mais
de 40 redes;

• o Sistema Brasileiro de Informação em Educação Ambiental (SIBEA), idealizado pela antiga
Diretoria de Educação Ambiental (DEA) do Ministério do Meio Ambiente (MMA);
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Ausência de um Sistema de Monitoramento, Avaliação e Indicadores

Déficit na formação em políticas públicas de modo geral

Necessidade e desafios de estratégias  para a sinergia entre a diversidade de atores no 

território brasileiro

Desejo de 98% dos participantes do Simpósio em estabelecer sinergias entre as políticas 

públicas de Educação Ambiental a partir de uma articulação nacional



Jannuzzi (2011, p.9) diz que um sistema de monitoramento e avaliação 

pode ser descrito como o “conjunto de processos articulados de 

levantamento, organização e disseminação de informação para o ciclo 

de gestão de políticas e programas públicos, dirigidos a subsidiar o seu 

aprimoramento, garantindo mais transparência da ação e produzindo 

conhecimentos sobre os impactos das políticas”. 



Missão da ANPPEA

Contribuir para o fortalecimento da Educação Ambiental, 
compreendida dentro da perspectiva da política pública, de 

abordagem plural e multicêntrica. 

Para tal, atua no desenvolvimento de ferramentas e instrumentais para apoiar processos 
de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas de 

educação ambiental em todo o território nacional
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SISTEMA BRASILEIRO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
DE  POLÍTICAS PÚBLICAS  DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

www.monitoraea.org.br

http://www.monitoraea.org.br/
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PROCESSO FORMATIVO:

INDICADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS  DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Lançamento oficial dos

indicadores

06/12/2018Brasília/DF - MMA
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Lançamento do Sistema MonitoraEA

Brasília/DF, 13/11/2019.





Vídeo sobre a Plataforma MonitoraEA

https://www.youtube.com/watch?v=qBxrLEXLrjI

https://www.youtube.com/watch?v=qBxrLEXLrjI


Elaboração muito rica, com o
envolvimento de 162 autoras e
autores, de 17 membros do
Conselho Científico, de toda a
equipe da Secretaria Executiva
da ANPPEA e de instituições
articuladoras locais das cinco
regiões do País





FOCO
CICLO  DAS

POLÍTICAS  PÚBLICAS DE  
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 



CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Definição da 
Agenda

Formulação e 
tomada de 

decisão

Implementação

Avaliação e 
monitoramento

Problemas  e 
Demandas



(FREY , 2000; BIASOLI, 2015) 

DIMENSÕES DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

relacionada às motivações subjetivas para participação 
individual e coletiva no fazer política cotidianamente -
criar sentimento e prática da cidadania



Abordagem Multicêntrica de Políticas Públicas

Políticas 
Públicas

Política 
Governamental
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Indicadores de 
A&M de Políticas 

Públicas de 
Educação 
Ambiental

Processos 
Educadores

Plataforma

• SIG – representação espacial
• Filtros e consultas espaciais
• Atributos por feição

Ferramenta WebGis

Mapeamento das PPEA • Área de Abrangência da   
política (representação      
espacial)

•Formulário online para
cadastro de novas PPEA     
(inclusive em relação aos    
atributos espaciais)

•Comunidades de Colaboração

Banco de dados
Incremental e 
Colaborativo

•Arranjo Institucional
•Processo de construção
•Conceitos fundamentais
•Publicações

Conteúdos de 
referência
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Abordagem  
Multiescalar

Comitês de 
Bacia
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 Comitês 
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Hidrográfica

 Unidades de 
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Ferramentas de Análise Espacial

 Consulta por atributos  - Mapas temáticos
(dimensões, indicadores, variáveis)

 Incidência de “hot-spots” / “cold-spots” 
(mapas de kernel)

 Identificação de polos (clusters) e vazios

 Índices de autocorrelação ou dependência espacial

→ Possibilidades de explorar o multicentrismo das PPEAs
no território

 Ferramentas de Network Analysis - Análise de fluxos (relações/informações/recursos) entre 
as escalas



30

Ferramentas e aplicações existentes na 
plataforma do Sistema MonitoraEA

Política Públicas de EA 
mapeada e auto-avaliada



baseada nos pressupostos
da CSCW (Computer-
Supported Cooperative
Work).
• Cadastro, auto-avaliação

e upload de dados pelos 
usuários.

• Construção colaborativa 
do banco de dados

Plataforma

Políticas Públicas de EA 
mapeadas e auto-avaliadas

Indicadores
Referência para processos de auto-avaliação e novas PPEA

Reconhecer

Valorizar

Fortalecer

Potencializar

Conectar



CONEXÕES

Quanto mais PPEAs cadastradas, maior a chance de 
encontrar experiências de interesse, com 
possibilidades de conexões e sinergias –
Criar/fortalecer conexões na busca por impactos 
significativos na realidade

AÇÃO 
COLETIVA

E 
ARTICULADA

Capilarização do Sistema

VISIBILIDADE
PARA AS 

PPEAs
(Valorização)

FERRAMENTAS

FORTALECIMENTO 
DO SISTEMA

FOMENTO
PARA 

NOVAS 
PPEAs



Definidos 
pelos

membros

Desenvolvimento de 
Comunidades

Grupos 
de 

Trabalho

Finalidades 
diversas

Composição 
livre

Processos de auto-avaliação
coletivos

Articulação com atores/instituições

AÇÃO 
COLETIVA

E 
ARTICULADA

• Quem pode contribuir para o processo?
• É possível aprender com o processo?
• O processo de M&A pode fortalecer a 

PPEA?

• É possível buscar articulação com outros 
atores de maneira a magnificar os
resultados e impactos?

• Mapear fluxo de recursos / informações?



Tá, mas como avaliamos?



3º Encontro
15/10/2021

COMO AVALIAR?

Diversidade
de PPEAs.

Sobreposição 
de dimensões 
/ perspectivas 

de análise

Estabelecer um 
parâmetro de 

COMUNICAÇÃO
comum para a 

sociedade e 
tomadores de 

decisão

Indicadores     

Estratégias para lidar 
com a complexidade

Adaptado de Hammond et al. (1995) e Braat (1991)

Medir, avaliar e 
monitorar a 

EVOLUÇÃO DE 
VALORES (de 

maneira quali ou 
quantitativa) em 

relação a um 
fenômeno ou meta

Apoio à tomada de decisão

Alta 
complexidade
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Oficinas  temáticas

Discussões em GT e
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chave

2016

2018

Delphi

2019

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE INDICADORES



PROCESSO FORMATIVO:

INDICADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS  DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Validação - DELPHI

Ciclos de avaliação 

por especialistas

Preparação do material 
a ser avaliado

(Fichas metodológicas)

Definição do 
painel de especialistas

(convites e acordos)

Reflexão, 
avaliação e 
respostas

Sistematização, 
incorporação
das críticas

Reenvio

Nova(s) rodada(s) de 
avaliações

Há consenso?

Sim

Não

Compilação dos 
resultados e 
publicação

Especialistas

Anônimo e cego

Validado

Material desenvolvido pela ANPPEA



Validação - DELPHI

Ciclos de avaliação por 

especialistas

Definição do 
painel de especialistas

(convites e acordos)

4

3

6

10

6

1

4

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Portugal

Espanha

Dos 34 especialistas 
consultados, 26 além de 
representar segmentos 
ou instituições 
específicos, atuam em 
redes ou coletivos de 
educação ambiental, 
articulados por todo o 
país. 

Processo voluntário 
e anônimo
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8  DIMENSÕES DE INDICADORES 



Dimensão da 
Participação e 
Construção 
Coletiva

Dimensão
da Formação 
Dialógica

Dimensão
da Intervenção
Socioambiental

Dimensão da 
Subjetividade 
Indivíduo

Dimensão da 
Complexidade

Dimensão 
Diagnóstica

Dimensão
Institucional

Dimensão da 
Comunicação

Mobilização Social2

Existência de Espaço 
coletivo

3

Processo Formação4

Articulação teoria-prática5

Diversidade de técnicas6

Diversidade de atores7

Intervenções 
socioambientais geradas 

9

Elevação da autoestima10
Laços e vínculos 
comunitários/sociais

11

Valorização da cultura12

Diagnóstico 1

Avaliação dos processos8

Articulação temática 13

Articulação de redes, 
movimentos e coletivos

14

Conexão com referências e 
doc. internacionais

15

Ações afirmativas 16

Instrumento legal da PPEA 17

Instrumento pedagógico 
de base

18

Gestão racional dos 
recursos naturais

19

Suporte orçamentário 20

Infraestrutura física 21

Estrutura organizacional 22

RH empregados 23

Monitoramento e 
avaliação da PPEA

24

Plano e Ferramenta de 
Comunicação

25

Interlocutores do processo 
de comunicação

26

Educomunicação / 
Comunicação Social

27
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE PPEA





“Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, 
sob uma interpretação e um sentido também compartilhados. A mobilização 

requer uma dedicação contínua e produz resultados quotidianamente. A 
mobilização ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade ou uma 
sociedade decide e age com um objetivo comum, buscando, cotidianamente, 
resultados decididos e desejados por todos” (TORO; WERNECK, 1996, p. 5).

Compreende-se que existe a necessidade de mobilizar 
permanentemente e de forma continuada para que os 

resultados sejam mais promissores



Adesão: É quando a mobilização consegue contar com a presença do público esperado na
estratégia adotada.

Coesão: O público adere ao que foi proposto na mobilização, gerando união e até um tipo
de vínculo.

Participação institucional: É o estágio no qual os públicos têm um vínculo mais forte,
concretizado em relações contratuais. Entretanto, um projeto de mobilização não deve
buscar a participação institucional de todos os seus públicos, em todos os momentos, pois
isso o descaracterizaria de um sistema aberto, no qual as pessoas se inserem pela
mobilização, passaria a ser um sistema fechado e pouco flexível, o que oferece o risco de
engessamento burocrático.

Corresponsabilidade: O nível máximo do vínculo resultante da mobilização é a
corresponsabilização. É quando o público se sente responsável pelo sucesso da iniciativa,
entendendo a sua participação como parte essencial do todo (NUNES, 2009).





https://www.funbea.org.br/wp-
content/uploads/2019/05/caderno-indicadores-

ANPPEA.pdf
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Ciclo 1

M&A de PPEA

Ciclo 2

M&A de Projetos de EA

Proponente / Executor / Gestor
Ferramental de apoio à processos de 

Autoavaliação

Ciclo 3

Análise de 
redes

(busca por 
articulações mais 

eficientes)

Ciclo 4

Percepção de 
impactos 

das PPEA e Projetos

Sociedade / Instituintes

x

Ciclos de Desenvolvimento





Avaliar pressupõe a definição de indicadores, que traz um horizonte e elementos
para alinhar caminhos; pactuar conceitos, utopias, estratégias e propósitos;
estabelecer os componentes que devem integrar uma política pública de Educação
Ambiental, apresentando pistas sobre onde apostar energias; e contribuir com
uma reflexão sobre as práticas realizadas, indicando o que pode ser aprimorado
para potencializar os resultados esperados.

A Política Nacional de Educação Ambiental e os Indicadores para sua Avaliação 
por Marcos Sorrentino, Renata Maranhão e Nilo Diniz. 2019, p. 48

Com isso, a forma de se pensar e fazer Educação Ambiental se potencializa e passa
a ativar processos estruturantes, inovadores e transformadores em busca do
almejado Avaliar a EA que se realiza é uma tarefa constante e imprescindível à sua
eficiência, eficácia e efetividade, à minimização das barreiras encontradas e ao
desenvolvimento de políticas públicas integradas e sinérgicas, que se somam,
alcançando resultados mais expressivos, continuados e estruturantes



• Articulação

• EA como política pública estruturante

• Caráter político-pedagógico

• Monitoramento e avaliação continuada e participativa

• Pedagogia da práxis (ação-reflexão-ação)



Traz para o seu cerne questões como 
transparência e controle social, a capilaridade 

das ações, a participação social, a 
descentralização do poder, a democratização das 

políticas com  processos educadores de 
emancipação e a transformação da realidade





OBRIGADA!!!!

anppeabrasil@gmail.com

isakojin@gmail.com


