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JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 
 

O Terceiro Setor é constituído por organizações privadas sem fins lucrativos que têm 
como objetivo o desenvolvimento político, econômico, social e cultural no meio em que 
atuam. O Estado é o Primeiro Setor, o Mercado é o Segundo Setor e as Entidades da 
Sociedade Civil (ONGs, Associações, Fundações) formam o Terceiro Setor. As ONGs 
ambientalistas foram surgindo a partir da deterioração do meio, especialmente a partir da 
década de 60, quando pessoas nas sociedades ocidentais mais industrializadas passaram a 
denunciar e a divulgar os problemas. Em 1968 fundou-se o Clube de Roma, com a 
participação de cientistas, economistas e industriais, para discutir a crise atual e futura da 
humanidade perante o precário estado da situação ambiental. Várias conferências foram 
realizadas a partir de então, tendo sido introduzidos termos tais como, Educação Ambiental 
e Desenvolvimento Sustentável. No final dos anos 70 e começo dos 80 surgiram em várias 
partes do mundo e também no Brasil grupos de ambientalistas que tinham como principal 
função fazer a denúncia pública das questões ambientais.  

 Um encontro internacional muito importante para o movimento ambientalista 
mundial, em especial para o brasileiro, foi a Conferência das Nações Unidas sobre 
Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio-92 no Rio de Janeiro. Muitos grupos se 
organizaram para participar da conferência e outros, foram formados a partir dela. De 
acordo com o censo de outubro de 1993, o Brasil possuía mais de 5 mil ONGs, sendo 40% 
destas as chamadas “organizações ecológicas”.  

 A maioria dos brasileiros tem confiança nas ONGs ambientais. Resultados obtidos 
em pesquisa nacional feita em 1998 pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER) mostram 
que 80% das pessoas apóiam o trabalho das organizações que atuam na defesa do meio 
ambiente. Além do apoio popular, há recursos para a área e pessoas dispostas ao trabalho 
voluntário, considera Sorrentino (1998). Como traduzir simpatia e disposição para o 
trabalho em ações efetivas pró-ambiente? Uma primeira providência é conhecer com maior 
profundidade o trabalho das ONGs em relação à Educação Ambiental, em especial, das 
ONGs do litoral norte paulista que atuam em áreas de preservação ambiental e que sofrem 
uma degradação do meio ambiente acelerada em função da pressão imobiliária e da 
explosão demográfica. A partir desse diagnóstico, algumas propostas poderão ser 
apresentadas no sentido de melhorar a sua atuação em relação à Educação Ambiental Não-
Formal. Esse trabalho tem essa dimensão e interesse. 

 
OBJETIVOS DA PESQUISA 

 
No Brasil, em particular, a Educação Ambiental se fez tardiamente. Apesar de 

registros de projetos e programas desde a década de setenta, é em meados da década de 80 
que esta começa a ganhar dimensões públicas de grande relevância. Os Parâmetros 



Curriculares Nacionais, produzidos com base na LDB e lançados oficialmente em outubro 
de 1997, trazem a Educação Ambiental como um tema transversal a ser trabalhado nas 
escolas por todas as disciplinas. Em 1999 o governo federal instituiu a Política de Educação 
Ambiental. Apesar da mobilização dos educadores ambientais, dos PCNs, e da aprovação 
da lei que define sua política nacional, Loureiro (2004) considera que a Educação 
Ambiental ainda não se consolidou em termos de política pública. 

Em função da grande importância que as ONGs possuem no desenvolvimento da 
Educação Ambiental e as diferentes formas de atuação em relação ao meio ambiente que os 
ativistas podem ter, interessa-nos saber qual é conformação do chamado terceiro setor no 
litoral norte do Estado de São Paulo que desenvolve ações de educação ambiental-não 
formal1. Esse trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em fase de análise. 

 
PROPOSTA METODOLÓGICA 

A pesquisa se apóia no pressupostos teórico-metodológicos da análise de campo em 
que, num primeiro momento, tomamos dados de forma ampla e depois de termos 
encontrado aquilo que interessa para investigar, estreitamos o âmbito do recolhimento de 
dados (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Assim, na primeira fase da pesquisa foram enviados 
questionários por via eletrônica para a maioria das ONGs do litoral norte do estado de São 
Paulo, cujos endereços foram obtidos junto ao PROAONG2 e demais pesquisas na internet.  

 Por que ONGs dessa região do estado? Porque o litoral norte representa o destino de 
descanso e lazer dos paulistanos, que são responsáveis por 27,2% do PIB nacional e, sendo 
o patrimônio natural o maior atrativo da região, fica evidente a responsabilidade do poder 
publico perante a conservação desta área. Devido a Serra do Mar, Mata Atlântica e Zona 
Costeira serem consideradas pela Constituição Federal como “Patrimônio Nacional”  foram 
criados o Parque Estadual da Serra do Mar e diversas Unidades de Conservação, e foram 
considerados pela Unesco “Reserva da Biosfera”  por possuir, pelo menos, 1500 espécies 
vegetais endêmicas e mais de 75% da cobertura original dizimada (CAPOBIANCO, 2005). 
Nesses últimos anos a região vem passando por vários problemas com a ocupação 
desordenada, como a falta de tratamento do esgoto e a má destinação do lixo, isso tudo 
agravado com a ineficiência na fiscalização. 
 Após a obtenção desses dados mais gerais, onze ONGs que trabalham com projetos 
de Educação Ambiental não-formal foram contatadas com o objetivo de conhecer a sua 
infra-estrutura, seus projetos e verificar a coerência entre os discursos e as ações. Consultas 
aos estatutos, às páginas eletrônicas, visitas aos locais de atuação das ONGs e entrevistas 
com os responsáveis foram realizadas.  

Os questionários e as entrevistas foram aplicados e estão sendo analisados de forma a 
responder algumas perguntas, tais como: 

o Quando e como elas foram formadas? Qual é a infra-estrutura? 
o Quais os principais problemas enfrentados pelas ONGs? 
o Qual a colaboração das ONGs da região para a Educação Ambiental Não-

Formal? Quais são os projetos/atividades em andamento? 

                                                
1 Entende-se por Educação Ambiental Não-Formal as propostas educativas que, sem serem curriculares, estão 
integradas em projetos com finalidades particulares. O grau de estruturação e sistematização dos projetos 
varia enormemente em função das circunstâncias e dos contextos. 
2 Programa do governo que faz o cadastramento das ONGs do Estado de São Paulo. 



o Qual a visão que os ativistas dessas ONGs têm de Educação Ambiental? Em 
quais vertentes da EA eles se apóiam?  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  
Em um levantamento inicial sobre o litoral norte do Estado de São Paulo, a pesquisa 

revelou a existência de 55 instituições, sejam elas associações de bairros, sociedades e 
cooperativas de trabalhadores. Porém, apenas 34 foram analisadas por trabalharem 
diretamente com Educação Ambiental entre outros projetos ambientais. A figura 1 mostra o 
número de ONGs fundadas por ano no litoral norte. A instituição mais antiga foi fundada 
em 1979, e diferentemente de muitos outros locais, o aparecimento das organizações no 
litoral norte não está associado à realização da Rio-92, já que, das 15 que informavam o ano 
de fundação, 7 foram criadas antes do evento e, as 8 criadas depois levaram um bom tempo 
para se constituírem (somente após 1996).  
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Figura 1. Número de organizações fundadas por ano no Litoral Norte 

 
Quanto aos principais objetivos destas organizações (figura 2), 34 informavam qual 

era o seu campo de atuação, das 55 existentes. Eles foram categorizados em: Educação 
Ambiental (EA), Ecoturismo (Ecot), Preservação (Pres), Desenvolvimento Sustentável 
(DS), Conservação (Conser), Pesquisa (Pesq), Consultoria (Consult), Denúncia (Den), 
Fiscalização (Fisc), Monitoramento (Monit), Recuperação de áreas degradadas (Recup) e 
Capacitação de pessoal (Capac).  
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Figura 2. Objetivos das organizações ambientais do Litoral Norte 

 
Em metade das ONGs entrevistadas percebeu-se uma falta de estrutura 

organizacional, seja pela falta de uma sede, ou de pessoas capacitadas, com alguma 



formação na área ambiental, para desenvolver projetos na área. Das 6 ONGs entrevistadas, 
4 eram compostas por uma diretoria com alguma formação de nível superior e uma 
profissão paralela: advogado, professor, empresário do setor hoteleiro. Coincidentemente, 
essas mesmas pessoas não são naturais desta região, mas freqüentadoras da região e, 
percebendo o descaso do poder público com o meio ambiente, resolveram se unir em torno 
dessa causa ambiental. Elas possuem, em média, um orçamento anual em torno de R$ 
15.000,00 e as verbas vêm de patrocínios ou doações, sejam dos próprios sócios ou de 
empresas privadas; sendo que uma, que não foi incluída nesse orçamento médio, possui um 
projeto fixo que rende à ONG um orçamento anual médio de 1 milhão de reais. Os 
principais problemas sofridos pela maioria destas ONGs são a falta de recurso (8 delas) e 
de apoio por parte das prefeituras (5 ONGs).  

Quando questionadas sobre Educação Ambiental, elas apresentaram uma média de 4 
projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento nestes 3 últimos anos, voltados para a 
conscientização tanto de moradores quanto de turistas. As vertentes, a seguir, foram 
utilizadas na categorização da visão que os ativistas das 11 ONGs (5 respostas via internet e 
6 via entrevistas) têm de Educação Ambiental (figura 3): I) positivista: o conhecimento é 
derivado, cumulativo e progressivo; os valores são descartados e a interatividade não é 
estimulada, incentivando um sistema educativo sem postura crítica; II) construtivista: o 
conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui 
pela interação do indivíduo com o meio físico e social; III) sócio-construtivista: a natureza 
humana só pode ser entendida quando se leva em conta o desenvolvimento sociocultural 
dos indivíduos; IV) pós-estruturalista: a compreensão da realidade se dá através dos 
objetos, elementos e significados; faz resgate da ética, da solidariedade e coletivismo como 
alternativas possíveis para se alcançar uma humanidade mais responsável e a V) 
disciplinatór ia ou adestramento ambiental: refere-se a uma educação de 
condicionamento, que não leva em conta a autonomia do sujeito, porém está em busca de 
mudanças de comportamento do sujeito.  Através das respostas dadas, percebe-se que os 
profissionais que atuam nas ONGs pesquisadas não possuem uma tendência paradigmática 
definida (Figura 3). As respostas variam conforme os objetivos de seus projetos. 
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Figura 3. Tendências paradigmáticas 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Existe um consenso entre todas as ONGs entrevistadas quanto à falta de apoio por 

parte dos órgãos públicos: eles não estabelecem convênios com as ONGs, não apóiam as 



atividades, não atuam nas bases do Desenvolvimento Sustentável da região e acabam, 
muitas vezes, por atrapalhar suas atividades. Percebe-se um enfrentamento desses setores -
ONGs x poder público-quando- que ao nosso ver, deveria haver parcerias para a efetiva 
implementação das políticas públicas. Infelizmente, apesar de toda a dedicação e boa 
vontade de seus dirigentes e militantes, é bastante limitada a atuação das ONGs em relação 
à Educação Ambiental, seja por falta de recursos, seja por falta de pessoal ou por questões 
de ordem conceitual. Entretanto, o maior desafio para a sustentabilidade é o entendimento 
das cidades, das praias, das matas, por parte da população, como capital coletivo. Auxiliar a 
população quanto a esse entendimento seria uma das grandes contribuições das 
organizações não governamentais.  
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