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Educação ambiental crítica além dos muros
    Em Carapebus, o Núcleo de Vigília Cidadã está empenhado em ir além de seus limites e “colocar 
para fora” os conhecimentos que estão sendo adquiridos. Uma das ideias do grupo é desenvolver 
uma ação de educação ambiental crítica nas escolas do município, privilegiando os anos iniciais do 
ensino fundamental.
    A proposta, que está sendo pensada para ser submetida às instâncias competentes, surgiu do 
estudo da Lei 9.795/1999. Em seu Art. 2º, a lei estabelece que a “educação ambiental é um compo-
nente essencial e permanente na educação nacional, de forma articulada em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal”.
      A percepção do NVC é que por meio das crianças se pode chegar aos pais ou responsáveis, contri-
buindo para a disseminação dos conhecimentos adquiridos ou produzidos no Núcleo. A estratégia é 
trazer esse pensamento crítico para os alunos de modo que esse entendimento de pertencimento e 
participação cidadã sejam multiplicados dentro de seus lares.
     De acordo com a visão da educação ambiental crítica, o ambiente não pode ser entendido sem o 
ser humano. Daí a importância de se estudarem temas como o orçamento público, pelo qual se 
decide a destinação dos recursos do município. Estudando a Lei Orçamentária Anual (LOA) de Cara-
pebus para 2018, o NVC verificou que foi previsto para a Secretaria Municipal de Educação um mon-
tante de R$ 16.371.008,00 (dezesseis milhões, trezentos e setenta e um mil e oito reais). Nem todo 
esse valor provém de royalties ou participações especiais, mas foi possível verificar a previsão de 
destinação R$ 1.337.380,70 (um milhão, trezentos e trinta e sete mil, trezentos e oitenta reais e 
setenta centavos) para o ensino superior e R$ 20.705,55 (vinte mil, setecentos e cinco reais e 
cinquenta e cinco centavos) para o ensino especial.
    O grupo não conseguiu identificar na LOA a destinação de royalties para o ensino básico e funda-
mental. Em seu esforço por conhecer as etapas de elaboração e implementação do orçamento 
municipal, o NVC já entendeu que a LOA é uma previsão de receitas e de despesas. A meta é avançar 
na compreensão do processo de modo que os grupos organizados da sociedade possam influir nas 
decisões de aplicação e cobrar sua implementação.
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