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RESUMO 
Em Minas Gerais, o governo do estado deliberou um termo de referência que orienta as empresas, com 
alto  potencial  poluidor,  na  elaboração  e  implantação  de  programas  educacionais  direcionados  para 
trabalhadores  e  comunidades  impactadas  pelos  empreendimentos.  Considerando  que  a  educação 
ambiental pretende colaborar com a construção de um pensamento crítico sobre a realidade, a presente 
pesquisa  analisa  o  atual  programa  de  educação  ambiental  desenvolvido  pela  empresa  Vale  na mina 
Brucutu,  identificando  como  os  trabalhadores  compreendem  e  avaliam  as  atividades  educacionais 
desenvolvidas pela mineradora. Encampada em 1942, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, a 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) foi privatizada em 1997, durante o governo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso  (FHC). Considerada a maior empresa privada da América Latina, a Vale está presente 
em 31 países  localizados nos  cinco  continentes. Com mais de 212.000  trabalhadores,  entre próprios  e 
terceiros,  a  empresa  trabalha  com mineração,  siderurgia,  energia  e  logística.  Com  as  empresas  BHP 
Billiton e Rio Tinto,  localiza‐se no mercado econômico mundial como uma das três maiores mineradoras 
do mundo. Tendo como destaque a produção do minério de ferro, suas maiores jazidas encontram‐se no 
Brasil,  mais  precisamente  nos  estados  de  Minas  Gerais  e  Pará.  Nesta  perspectiva,  a  partir  de  uma 
(re)leitura  das  categorias  trabalho  e  educação  ambiental,  a  pesquisa  analisa  como  os  programas 
educacionais  são  construídos  e  compreendidos  pelos  trabalhadores  da  mina  de  ferro.  Partindo  do 
pressuposto que não há neutralidade no processo educativo, a educação ambiental também representa a 
concepção  ideológica  de  quem  educa.  Sendo  assim,  busca‐se  identificar  a  localização  da  educação 
ambiental no contexto das atuais transformações ocorridas no mundo trabalho.  
 
Palavras‐chave: Trabalho; Educação Ambiental; Mineração. 
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Resumo:  
 
Em Minas Gerais, o governo do estado deliberou um termo de referência que orienta as 
empresas, com alto potencial poluidor, na elaboração e implantação de programas 
educacionais direcionados para trabalhadores e comunidades impactadas pelos 
empreendimentos. Considerando que a educação ambiental pretende colaborar com a 
construção de um pensamento crítico sobre a realidade, a presente pesquisa analisa o atual 
programa de educação ambiental desenvolvido pela empresa Vale na mina Brucutu, 
identificando como os trabalhadores compreendem e avaliam as atividades educacionais 
desenvolvidas pela mineradora. Encampada em 1942, durante o governo do presidente 
Getúlio Vargas, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) foi privatizada em 1997, durante o 
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). Considerada a maior empresa 
privada da América Latina, a Vale está presente em 31 países localizados nos cinco 
continentes. Com mais de 212.000 trabalhadores, entre próprios e terceiros, a empresa 
trabalha com mineração, siderurgia, energia e logística. Com as empresas BHP Billiton e Rio 
Tinto, localiza-se no mercado econômico mundial como uma das três maiores mineradoras do 
mundo. Tendo como destaque a produção do minério de ferro, suas maiores jazidas 
encontram-se no Brasil, mais precisamente nos estados de Minas Gerais e Pará. Nesta 
perspectiva, a partir de uma (re)leitura das categorias trabalho e educação ambiental, a 
pesquisa analisa como os programas educacionais são construídos e compreendidos pelos 
trabalhadores da mina de ferro. Partindo do pressuposto que não há neutralidade no processo 
educativo, a educação ambiental também representa a concepção ideológica de quem educa. 
Sendo assim, busca-se identificar a localização da educação ambiental no contexto das atuais 
transformações ocorridas no mundo trabalho.  
 
Palavras-Chaves: Trabalho; Educação Ambiental; Mineração. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Analisando historicamente o desenvolvimento das forças produtivas, foram 

poucos os sistemas econômicos que reinventaram com criatividade e presteza suas práticas de 
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dominação e exploração. Apesar das especificidades dos tempos históricos, certamente o 

capitalismo configurou-se como um desses sistemas. Quando em 1848, Karl Marx (1818-

1883) e Friedrich Engels (1820-1895) publicaram o Manifesto do Partido Comunista, eles 

elucidaram que “a burguesia, em seu domínio de classe de apenas um século, criou forças 

produtivas mais numerosas e colossais que todas as gerações passadas em seu conjunto” 

(MARX; ENGELS, 2010, p. 44). Na lógica da valorização do capital, o desenvolvimento das 

tecnologias industriais possibilitou ao capitalismo intensificar não somente a divisão social do 

trabalho, como também a apropriação dos recursos naturais e a exploração de uma classe 

sobre a outra.  

Nos últimos dois séculos, o mundo transformou-se radicalmente. Houve um salto 

histórico na produção de mercadorias e com o aumento do consumo dos recursos naturais, um 

questionamento crítico sobre o modelo desenvolvimentista do sistema capitalista começou a 

surgir organizadamente a partir da década de 1960.  O lançamento do livro Primavera 

Silenciosa, da bióloga norte-americana Rachel Carson (1907-1964), é apontado como um dos 

marcos históricos para a organização mundial dos movimentos ambientalistas (BONZI, 

2013). O uso de pesticidas na agricultura e seus impactos sobre o meio ambiente foi apontado 

pela autora como uma das grandes preocupações do século XX. Inicialmente, utilizados para 

controlar a malária, durante a II Guerra Mundial, esses pesticidas passaram a ser utilizados 

por agricultores para combater pragas em suas plantações. Para Carson (1969), os usos dos 

produtos químicos eram considerados um perigo não somente para o meio ambiente, como 

também para a saúde das pessoas e, por isso, deveriam ser proibidos. Apesar dos riscos 

identificados, os pesticidas e agrotóxicos continuam sendo utilizados na agricultura, inclusive 

na produção de alimentos.  

Observa-se que ao longo da história, o capitalismo desenvolveu mecanismos que 

foram capazes de condicionar as críticas e insatisfações apresentadas pelas organizações 

ambientalistas. Economia verde, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 

socioambiental, ecoeficiência e pegada ecológica são apenas alguns exemplos de 

contrapartidas criadas intencionalmente pelo sistema capitalista para amenizar as críticas 

apresentadas pelos movimentos ambientalistas. Nessa perspectiva, a chamada educação 

ambiental pode se localizar estrategicamente nas intenções desse sistema econômico.  

Apesar das primeiras conferências internacionais sobre meio ambiente e educação 

ambiental se iniciar entre as décadas de 1960 e 1970, no Brasil, uma política nacional sobre 

educação ambiental será aprovada somente em 23 de abril de 1999, por meio da Lei n° 9.795. 

De acordo com este documento:  



 

 

[...] entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, 
(BRASIL, 2015, online). 

 

E que “a educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL, 2015, online). 

Compreende-se como formais os processos educativos realizados pelas escolas em suas várias 

modalidades (infantil, fundamental, médio, superior, especial e profissional) e não formal a 

educação ambiental direcionada para outros setores da sociedade como, por exemplo, os 

trabalhadores da mineração.  

Considerada uma das atividades mais antigas da humanidade, a mineração está 

presente na realidade histórica, social, econômica e ambiental do estado de Minas Gerais. As 

cidades minerárias, como são conhecidas, datam do início dos séculos XVI e XVII. 

Construídas durante as expedições dos bandeirantes, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Itabirito, 

Itabira, Santa Bárbara e Barão de Cocais são exemplos de cidades que fazem parte da história 

desse estado. Encampada em 1942, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, a CVRD 

foi privatizada em 1997, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

Considerada a maior empresa privada da América Latina, a Vale está presente em 31 países 

localizados nos cinco continentes. Com mais de 212.000 trabalhadores, entre próprios e 

terceiros, a empresa trabalha com mineração, siderurgia, energia e logística. Com as empresas 

BHP Billiton e Rio Tinto, localiza-se no mercado econômico mundial como uma das três 

maiores mineradoras do mundo. Tendo como destaque a produção do minério de ferro, suas 

maiores jazidas encontram-se no Brasil, mais precisamente nos estados de Minas Gerais e 

Pará.  

Em Minas Gerais, a Vale possui aproximadamente 56.000 trabalhadores, o que 

representa 39% do seu efetivo no Brasil. Dentre os municípios que a empresa atua, destacam-

se Barão de Cocais e São Gonçalo do Rio Abaixo. A mina Brucutu, por exemplo, já foi 

considerada a maior mina do mundo em capacidade inicial de produção de minério de ferro, 

chegando a 30 milhões de toneladas/ano (VALE, 2015). Apesar da aquisição realizar-se em 

1994, somente em 2006 a empresa finalizou o seu projeto de expansão. Localizada 

geograficamente no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, os principais impactos 

socioambientais foram identificados no município vizinho. Barão de Cocais era a cidade que 



 

possuía infraestrutura para receber os novos trabalhadores. Hotelaria, supermercado, 

restaurantes são apenas alguns exemplos. Além desses serviços, houve a necessidade de 

aumentar o atendimento público na saúde, educação e segurança. Aproximadamente 6.000 

trabalhadores, vindos de vários estados brasileiros, foram mobilizados para a ampliação da 

mina Brucutu. Destaca-se que os impactos socioambientais identificados na expansão foram 

apresentados na monografia de graduação da autora desta pesquisa. Intitulado “Barão de 

Cocais: análise das mudanças socioeconômicas percebidas após a expansão da mina 

Brucutu”, o trabalho teve como foco as alterações ocorridas no meio ambiente, saúde e 

segurança pública. Apesar de arcar com o ônus da expansão, as arrecadações (royalty do 

minério) foram direcionadas apenas para São Gonçalo do Rio Abaixo, demonstrando uma 

falha no processo de licenciamento ambiental do empreendimento (OLIVEIRA, 2008). 

Em Minas Gerais, a educação ambiental desenvolvida pela indústria mineral está 

regulamentada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), que em 2007 

deliberou o “Termo de Referência para a Educação Ambiental não formal no Processo de 

Licenciamento Ambiental do Estado de Minas Gerais”. Esse documento orienta as empresas, 

com alto potencial poluidor, na elaboração e implantação de programas educacionais voltados 

para a proteção e conservação do meio ambiente. A proposta dessa orientação é, dentre outros 

aspectos, informar aos trabalhadores e comunidades as ações capazes de provocar alterações 

na qualidade ambiental local, bem como apresentar as medidas mitigadoras e compensatórias 

dos empreendimentos (COPAM, 2015).  

 

A localização da educação ambiental na captura da subjetividade do trabalho 

 

Diferentemente do modelo taylorista-fordista, que tentou localizar em campos 

opostos o “pensar” e o “fazer”, com o objetivo de explorar ao máximo as capacidades físicas 

do operariado, a nova morfologia do trabalho, moldada pelo toyotismo, propôs construir um 

novo clima ideológico, emocional e organizacional dentro das grandes empresas Para 

Giovanni Alves (2011), esse é o espírito do toyotismo, são as inovações organizacionais do 

novo complexo de reestruturação produtiva que será desenvolvido pelo sistema capitalista à 

partir da década de 1970. Será também nesse período histórico que o capitalismo modificará 

intencionalmente as relações sociais entre burguesia e proletariado ao introduzir, no processo 

organizacional das grandes empresas, a captura da subjetividade do trabalho. A substituição 

das palavras: trabalhador por colaborador ou chefe por líder, são apenas alguns exemplos do 

envolvimento emocional que estão presentes na nova organização social das empresas. As 



 

campanhas motivacionais que ressaltam a importância do trabalho em equipe, da pró-

atividade e da produtividade também são exemplos dessa nova morfologia e estão presentes 

na captura da subjetividade do trabalho. Para Alves, o resultado desses novos modelos de 

gestão constituirá um novo nexo psicofísico que será capaz de moldar e direcionar ação e 

pensamento da classe trabalhadora (ALVES, 2011, p. 111). A captura da subjetividade do 

trabalho tende a dilacerar não apenas a dimensão física da corporalidade viva da força de 

trabalho, mas sua dimensão psíquica e espiritual. Nessa perspectiva, compreende-se que a 

introdução dos novos modelos de gerenciamento propostos pelo Sistema Toyota de Produção 

provocou mudanças tanto na estrutura organizacional da produção, como na forma como o 

capital apropria-se dos anseios da classe trabalhadora.  

Quando a Vale apresenta, por exemplo, que sua missão é “ser a empresa de 

recursos naturais global número um em criação de valor de longo prazo, com excelência, 

paixão pelas pessoas e pelo planeta” (VALE, 2015), ela está trabalhando com essa 

subjetividade. Existe um comprometimento social nas campanhas publicitárias que tendem a 

envolver emocionalmente os trabalhadores e a sociedade como um todo. Em vários materiais 

de publicidade e propaganda, é possível identificar essa intencionalidade. Na página 

eletrônica da empresa existe um link onde a mineradora apresenta as vantagens de trabalhar 

na corporação, ressaltando a importância dos empregados desenvolverem seus potenciais 

para, futuramente, serem reconhecidos profissionalmente. As mensagens apresentadas 

envolvem aspirações, sentimentos e desejos construídos intencionalmente pelo capital para a 

classe trabalhadora. São motivações que ressaltam a importância da dedicação ao trabalho, do 

espírito de liderança, dos cuidados com a saúde e segurança, da preocupação com as 

comunidades localizadas próximas aos empreendimentos e da intenção de prosperar com 

sustentabilidade, respeitando a vida e o meio ambiente. Esses são apenas alguns exemplos de 

como o envolvimento emocional está presente na ideologia da empresa. Para além da 

organização social do trabalho, o toyotismo também está presente nas campanhas 

publicitárias, nos treinamentos, nas casas dos trabalhadores, nas escolas e universidades. 

Como explica Giovanni Alves, a tempestade de ideologias sai do local de trabalho e preenche 

espaços de lazer e do lar (ALVES, 2011, p. 93).  

Outro modelo de captura da subjetividade do trabalho seria por meio do programa 

de educação ambiental empreendido pela Vale. Para além das exigências legais dos órgãos 

ambientais, que obrigam as empresas com alto potencial poluidor a elaborarem programas de 

educação ambiental, a empresa também investe em atividades de educação ambiental com os 

trabalhadores e comunidades circunvizinhas aos empreendimentos, por compreender que a 



 

preocupação com o meio ambiente tornou-se um dos grandes debates do século XXI. A 

empresa reafirma o seu envolvimento com a questão ambiental em sua página eletrônica, 

onde se lê “sustentabilidade é um dos seus pilares estratégicos” (VALE, 2015a, online).  

Somente em 2014, a empresa investiu US$1,1 bilhão em “sustentabilidade”, 

sendo que desse montante, 24% foram direcionadas para ações sociais e 76% para projetos 

ambientais (VALE, 2015a). Diferentemente do período que antecedeu a reestruturação 

produtiva, em praticamente todas as cidades onde a empresa tem atuação, as atividades 

voltadas para as comunidades e trabalhadores são criadas com o objetivo de desenvolver a 

noção de pertencimento. Os depoimentos de trabalhadores da Vale a seguir, retirados da 

página eletrônica da empresa, exemplificam a criação desse pertencimento.  

 

A Vale é uma grande oportunidade para quem deseja trilhar uma carreira. Sou do 
interior de Minas Gerais e o sonho de todos da minha cidade é trabalhar aqui. A 
empresa tem uma cultura de estimular o bem-estar do empregado e o clima 
organizacional é de satisfação. Para alguém que quer trabalhar na Vale, eu diria: 
nunca deixe de investir na educação profissional e procure sempre se especializar. 
As oportunidades existem, mas é preciso estar pronto para encará-las4. 

 

Admiro a preocupação que a Vale tem com a qualidade de vida de seus empregados, 
dentro e fora do ambiente de trabalho. É uma ótima empresa para se trabalhar, que 
tem consciência do seu papel no meio ambiente e, por isso, incentiva diversos 
projetos para minimizar esse impacto nas comunidades próximas ao local de 
trabalho. A Fundação Vale e a área educacional, a Valer, também me fazem sentir 
orgulho de trabalhar aqui5. 

 

Esses exemplos da captura da subjetividade do trabalho estarão presentes na 

filosofia da empresa a partir da década de 1970, coincidindo com o início da reestruturação 

produtiva. A partir deste período, uma maior preocupação com o meio ambiente estará 

presente na ideologia da empresa, mas para que seja possível compreender a conformação 

desse momento histórico, é preciso identificar os primeiros encontros internacionais sobre 

meio ambiente e educação ambiental e sua localização na nova morfologia do trabalho, 

moldada pela reestruturação produtiva.  

 

                                                 
4 Depoimento de Elisa Raquel Vieira Pinto, analista de recursos humanos. In: VALE. Nossas histórias. Rio de 
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E36DA071A44900D1A56D9B842A0148A1325927240A302C>. Acesso em: 15 mar. 2015.  
5 Depoimento de Karina Marques Pereira, trainee operacional. In: VALE. Nossas histórias. Rio de Janeiro: Vale, 
2012. Disponível em: < http://www.vale.com/PT/people/Imagine-yourself-
here/testimonials/Lists/Depoimentos/DispForm.aspx?ID=6&ContentTypeId=0x0100339569F4766949CDBB4B
E36DA071A44900D1A56D9B842A0148A1325927240A302C>. Acesso em: 15 mar. 2015.  
 



 

Educação Ambiental: encontros e movimentos 

 

A Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental foi 

realizada em Tbilisi, capital da Geórgia, entre os dias 14 a 26 de outubro de 1977. Conhecido 

como Conferência de Tbilisi, este encontro é considerado a referência internacional e constitui 

um marco histórico para a educação ambiental. Idealizado pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), a Conferência foi realizada em 

colaboração com o Programa Nacional das Nações Unidas (PNUMA), com o objetivo de ser 

um prolongamento da Conferência de Estocolmo (DIAS, 2004, p. 39). 

Durante a realização da Conferência de Estocolmo, em 1972, representantes de 

países em desenvolvimento acusaram os países industrializados de limitarem seus programas 

de desenvolvimento industrial, usando a pretexto da poluição para inibir a capacidade de 

competição dos países pobres. Nesse encontro, representantes do Brasil levantaram cartazes 

alegando que não se importariam em pagar o preço da destruição ambiental, desde que 

houvesse um aumento no Produto Nacional Bruto (PNB). Em uma das faixas estendidas, os 

dizerem apresentavam essa concepção “Bem-vindo à poluição, estamos abertos para ela. O 

Brasil é um país que não tem restrições. Temos várias cidades que receberia, de braços 

abertos a sua poluição, porque o que nós queremos são empregos, são dólares para o nosso 

desenvolvimento” (DIAS, 2004, p. 36).  

Durante muitos anos, esse foi a referencial do Brasil para o mundo em relação à 

questão ambiental. As frágeis legislações ambientais atraíam empresas de todo o mundo. Os 

impactos ambientais do processo produtivo das indústrias começaram a ser denunciados pelos 

grupos ambientalistas. Passados 20 anos da Conferência de Estocolmo, foi realizada no Brasil, 

a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), com a 

participação de 170 países e secretariada por Maurice Strong, o mesmo que secretariou a 

Conferência de Estocolmo (DIAS, 2004, p. 50). 

Realizada no Rio de Janeiro, nos dias 03 a 14 de junho, a Conferência Rio-92, 

como ficou conhecida, teve como principal objetivo avaliar a situação ambiental do mundo 

após a realização da Conferência de Estocolmo e, principalmente, identificar os avanços e 

retrocessos dos países nos últimos 20 anos. Nessa conferência, o modelo de desenvolvimento 

vigente foi considerado insustentável e detectou-se que os países não conseguiram seguir as 

recomendações propostas em Estocolmo, o “desenvolvimento sustentável é visto como 

modelo a ser buscado. Nomeia-se a Agenda 21 como um Plano de Ação para a 

sustentabilidade humana. Reconhece-se a Educação Ambiental como processo de promoção 



 

estratégico desse novo modelo de desenvolvimento” (DIAS, 2004, p. 50). Além de 

representantes do poder público estadual, poder público municipal e sociedade civil 

organizada, estiveram presentes representantes de empresas privadas e estatais, dentre elas, a 

CVRD. Como a empresa mesmo apresenta: 

 
O programa ambiental da CVRD foi um dos principais destaques apresentados pelo 
governo brasileiro na convenção. O projeto “Polos Florestais” – que sugeria o 
reaproveitamento de áreas desmatadas com plantio sustentável – foi um dos 50 casos 
de sucesso escolhidos pela organização da Rio-92 para o evento “Expo Brasil”, que 
reunia projetos bem-sucedidos relacionados com o desenvolvimento sustentável e 
proteção ambiental na sede da conferência (GIACOMO; LAMEGO, p. 222).  

 

A empresa, que ainda era estatal, participou do encontro disponibilizando dois 

stands de apresentação de seus projetos. Como destaque, a mineradora apresentou as 

principais atividades do programa de meio ambiente da CVRD, que eram organizadas em 

quatro linhas mestras de trabalho: controle ambiental, recursos naturais, desenvolvimento 

socioambiental e pesquisa e tecnologia. De acordo com a empresa, naquele ano a Vale tornou-

se a primeira empresa brasileira a ter uma auditoria ambiental própria (GIACOMO; 

LAMEGO, 2012, p. 223). 

Em 1999, depois de sete anos da realização da Conferência Rio-92, o Brasil 

tornou-se o primeiro país da América Latina a elaborar uma política nacional específica para a 

educação ambiental. A Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999 foi sancionada na gestão do 

presidente Fernando Henrique Cardoso sob a pressão de ambientalistas, trabalhadores do 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do 

Ministério do Meio Ambiente (DIAS, 2004, p. 201).  Logo no primeiro artigo, a lei definiu 

que: 

 

Art. 1º Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 
(BRASIL, 1999, online). 

 
Como parte do processo educativo mais amplo, no art. 3° a lei apresentou que 

todos têm direito à educação ambiental, incumbindo “às empresas, entidades de classe, 

instituições pública e privadas promover programas destinados à capacitação dos 

trabalhadores, visando à melhoria e controle efetivo sobre o meio ambiente de trabalho, bem 

como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente” (BRASIL, 1999, 

online). E no Cap. II, Seção III, art. 13 definiu que “entendem-se por educação ambiental não-



 

formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividades sobre as 

questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente” (BRASIL, 1999, online). Nesse caso, caberá aos poderes públicos federal, estadual 

e municipal, incentivar a realização e “participação de empresas públicas e privadas no 

desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, a 

universidade e as organizações não-governamentais” (BRASIL, 1999, online). 

Nos anos seguintes outras conferências internacionais foram realizadas com o 

mesmo objetivo: identificar os avanços e retrocessos na preservação ambiental mundial, mas 

com foco no desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, foram organizadas duas 

conferências internacionais sobre meio ambiente, sendo que uma foi realizada em 2002, em 

Johanesburgo, África do Sul (Rio+10) e a outra no Rio de Janeiro, Brasil em 2012 (Rio+20). 

Paralelamente à Rio+20, foi organizada, também no Rio de Janeiro, a Cúpula dos 

Povos. Realizado entre os dias 15 e 23 de junho de 2012, no Aterro do Flamengo (Rio de 

Janeiro), o evento foi convocado pelos movimentos sociais e representantes da sociedade civil 

organizada de vários países, principalmente, da América Latina. Foram 23 mil inscritos e 15 

mil participantes, que discutiram as causas da crise socioambiental, buscando soluções 

práticas e fortalecendo os movimentos sociais do Brasil e do mundo (CÚPULA..., 2012b). 

Dentre as entidades que estiveram presentes na Cúpula dos Povos, destaca-se a participação 

da Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale, que aproveitou a realização do evento 

para organizar o seu terceiro encontro internacional.  

Ao final do encontro, as organizações elaboraram um com a síntese das plenárias 

que tiveram como foco: 1. Direito, justiça social e ambiental; 2. Em defesa dos bens comuns e 

contra a mercantilização; 3. Soberania alimentar; 4. Energia e indústrias extrativistas e 5. 

Trabalho: por outra economia e novos paradigmas da sociedade. Sobre esse último, destacam 

que o sistema capitalista ultrapassou os limites da natureza documento (CÚPULA..., 2012a).  

 

As mudanças climáticas e suas consequências são uma realidade à qual os governos 
respondem com soluções de mercado. Tais problemas, no entanto, requerem 
respostas urgentes que mudem significativamente o modelo de produção, 
reprodução e consumo e o substituam por uma economia que esteja a serviço dos 
povos, por um paradigma de sustentabilidade baseado em uma relação dinâmica e 
harmônica entre humanidade, natureza e seres humanos (CÚPULA..., 2012a, p. 30-
31). 
 

A Cúpula dos Povos foi uma importante iniciativa para denunciar os limites do 

capitalismo na luta pela preservação ambiental. As contradições impostas pelo modelo 



 

desenvolvimentista do capitalismo apontam para grandes debates no século XXI e uma 

alternativa de superação torna-se cada vez mais urgente.  

 

Sobre o Programa Atitude Ambiental 

 

O programa de educação ambiental que a Vale desenvolve para os seus 

trabalhadores e comunidades é conhecido como Programa Atitude Ambiental. As atividades 

desenvolvidas para o público interno são direcionadas para os trabalhadores (próprios e 

terceirizados) e as atividades desenvolvidas para o público externo são direcionadas para as 

comunidades e escolas localizadas próximas aos empreendimentos minerários. Iniciado em 

2004, o Programa Atitude Ambiental foi criado com o objetivo de atender condicionantes 

apresentadas pelo Estado no processo de licenciamento ambiental. Sobre esse processo, a 

empresa confirma em seu Relatório de Sustentabilidade, publicado em 2010 que “o Atitude 

Ambiental nasceu da necessidade de cumprimento das obrigações para o licenciamento 

ambiental das operações, que exigiam o desenvolvimento e a implantação de um Programa de 

Educação Ambiental voltado às partes interessadas impactadas pelo empreendimento” 

(RELATÓRIO..., 2010, p. 66). 

Nesse contexto, para iniciar ou mesmo revalidar uma operação já existente, a 

empresa começou a elaborar e desenvolver um programa de educação ambiental direcionado 

para os seus trabalhadores e comunidades circunvizinhas. Para o cumprimento dessas 

condicionantes, todos os anos a Vale encaminha aos órgãos ambientais competentes um 

relatório consolidado descrevendo todas as atividades educacionais desenvolvidas pela 

empresa6. Antes desse período a Companhia Vale do Rio Doce já desenvolvia algumas 

atividades de educação ambiental, mas vinculado ao processo de licenciamento ambiental, as 

atividades apenas seriam regulamentadas a partir de 2004.  

Após a criação da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei n°9.795/1999), 

estados e municípios brasileiros começaram a elaborar leis com o objetivo de regulamentar as 

atividades de educação ambiental, atendendo não apenas ao ensino formal, direcionado para 

as escolas, mas também ao ensino não-formal, direcionado, por exemplo, para trabalhadores e 

comunidades (BRASIL, 1999).  Conforme apresenta a Deliberação Normativa do COPAM n° 

74/2004 (MINAS GERAIS, 2004), a mineração de ferro é considerada Classe 6, ou seja, suas 

                                                 
6 No caso de Minas Gerais, os relatórios são encaminhados para a Superintendência Regional de Regularização 
Ambiental, órgão responsável por “planejar, supervisionar, orientar e executar as atividades relativas à política 
estadual de proteção do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos formuladas e desenvolvidas 
pela SEMAD dentro de suas áreas de abrangência territorial” (MINAS GERAIS, 2015a, online).  



 

atividades são consideradas modificadoras do meio ambiente e, por isso são classificadas 

como de grande porte e grande potencial poluidor. Nessa perspectiva, com o objetivo de 

fornecer aos empreendedores subsídios para a elaboração e implantação dos programas de 

educação ambiental, o estado de Minas Gerais aprovou o Termo de Referência para 

Educação Ambiental não formal no Processo de Licenciamento Ambiental do Estado de 

Minas Gerais, por meio da Deliberação Normativa do COPAM n° 110/2007 (MINAS 

GERAIS, 2007). De acordo com o documento, para atingir tal objetivo, o programa de 

educação ambiental deverá identificar as estratégias de atuação e os mecanismos de 

informação necessários para manter o público-alvo informado sobre “as ações capazes de 

provocar alterações significativas sobre a qualidade do meio ambiente e de vida local; as 

respectivas medidas mitigadores e compensatórias, as atividades educativas previstas no 

programa de educação ambiental e a política de meio ambiente aplicada à empresa” (MINAS 

GERAIS, 2007, online). 

Sobre o público-alvo, o documento apresenta que serão atendidos pelo programa de 

educação ambiental o público interno, que são os trabalhadores próprios e terceirizados 

localizados em todos os níveis da empresa e o público externo, que são as comunidades 

localizadas nas áreas de influência direta do empreendimento e identificadas nos estudos 

ambientais requeridos no processo de licenciamento. Em relação a estrutura organizacional do 

programa, o Termo de Referência apresenta como composição básica, a elaboração de 

projetos que contemplem a seguinte estruturação: apresentação, objetivo, metodologia, metas, 

linhas de ação e equipe técnica responsável. Além desses, também serão apresentados a 

duração do programa de educação ambiental, os indicadores, avaliação e monitoramento, 

sendo esses últimos acompanhados pelos órgãos ambientais competentes. Por fim, sobre os 

eixos temáticos, o documento apresenta como orientação as abordagens dos seguintes temas: 

biomas; bacias hidrográficas; socioeconômica; patrimônios natural, artístico, histórico e 

cultural; prevenção e combate às desigualdades locais e regionais e tecnologia ambiental 

(BRASIL, 2015).  

Sobre o atendimento às legislações ambientais vigentes no estado de Minas Gerais, de 

acordo com a empresa, o Programa Atitude Ambiental tem como principal vertente, o 

referencial legal institucional baseados nas diretrizes do Programa Internacional de Educação 

Ambiental, elaboradas em Tbilisi (1977) e reafirmadas pela Agenda 21 Global, em 1992; a 

Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Nº 9.795/99) e a Política de Gestão Integrada 

da Diretoria de Planejamento de Ferrosos, que constitui o marco corporativo da Vale para 

orientar a atuação nas áreas ambiental, de segurança e saúde ocupacional (VALE, 2015). 



 

Apesar de inicialmente ter sido criado com o objetivo de atender as condicionantes 

ambientais apresentadas nos processos de licenciamento, com o passar dos anos o Programa 

Atitude Ambiental tornou-se um dos principais canais de diálogo entre empresa, trabalhadores 

e comunidade. Nas entrevistas com os trabalhadores, todos afirmaram que a empresa 

desenvolveria atividades de educação ambiental, independente das condicionantes impostas 

pelo Estado. A compreensão desses trabalhadores é que existe uma responsabilidade social e 

ambiental muito grande que precisa ser valorizada. Como é possível observar nas campanhas 

publicitárias da empresa e mesmo nos relatórios financeiros e de sustentabilidade, os 

investimentos em meio ambiente são um dos grandes destaques. De acordo com o Relatório 

de Sustentabilidade da Vale publicado no primeiro semestre de 2015, somente em 2014 a 

empresa investiu US$ 1,1 bilhão em “sustentabilidade”, sendo que 76% dos recursos foram 

direcionados para projetos ambientais e 24% para projetos sociais (RELATÓRIO..., 2015).  

Neste documento é possível observar que aproximadamente 40% dos recursos 

destinados para os projetos ambientais foram, na verdade, direcionados para o atendimento de 

condicionantes e controle ambiental da própria empresa como, por exemplo, barragens de 

rejeitos, diques e pilhas de estéril. Portanto, são obras estruturais obrigatórias, mas que são 

divulgadas pela empresa como investimentos em sustentabilidade. Apesar dos recursos 

destinados aos programas de educação ambiental não corresponderem ao centro dos 

investimentos em meio ambiente, a repercussão dos trabalhados desenvolvidos pelo Programa 

Atitude Ambiental, em sua maioria, são positivos. De acordo com a Articulação Internacional 

dos Atingidos pela Vale, isso ocorre porque esses projetos estão inseridos na estratégia de 

busca por legitimidade na sociedade e nos mercados. Para eles: 

 

A mineração é um setor reconhecido por seus grandes impactos sociais e ambientais. 
Desse modo, os programas vinculados à responsabilidade social das empresas têm o 
propósito de minimizar os efeitos intrínsecos à atividade mineral. Porém, observa-se 
nos projetos da Vale o desenvolvimento de programas paliativos, que se aproveitam 
da omissão do próprio Estado nas localidades (ARTICULAÇÃO..., 2015, p. 20).  

 

O movimento também critica as parcerias realizadas entre as secretarias 

municipais de educação e a empresa. Oferecendo cursos para o desenvolvimento profissional 

de professores, diretores e supervisores das escolas que buscam uma formação profissional 

continuada, as atividades educacionais desenvolvidas pela Vale “configuram-se como um 

importante instrumento para a capilaridade da ideologia da empresa na sociedade, tornando a 

sua visão hegemônica e atuando diretamente na formação da subjetividade social” 

(ARTICULAÇÃO..., 2015, p. 20). Por fim, ressaltam: 



 

 

Além de contribuir para a construção de uma imagem bastante positiva da empresa, 
o investimento em setores como educação, saúde, cultura e meio ambiente oferece 
diversas possibilidades de exposição de dados e fatos não estritamente financeiros da 
Vale, e servem para a geração de valor social à empresa, influenciando o seu valor e 
papel no mercado. O lançamento anual do seu Relatório de Sustentabilidade é parte 
dessa estratégia de legitimação social (ARTICULAÇÃO, 2015, p. 20 -21).  
 

Além de realizar o cumprimento de uma condicionante, ao longo dos anos o 

Programa Atitude Ambiental tornou-se também um dos principais canais de diálogo entre 

empresa, trabalhadores, comunidades, escolas e estado. No município de São Gonçalo do Rio 

Abaixo, o programa está vinculado ao processo do COPAM n° 00022/1995/03/2007. De 

acordo com o parecer técnico da Superintendência Regional de Regularização Ambiental 

(SUPRAM) n° 379/2012, emitido em 24 de setembro de 2012, para obter a revalidação da 

licença de operação da mina Brucutu, a empresa precisaria, dentre outras condicionantes 

apresentadas: 

 

Dar continuidade aos programas sociais e de educação ambiental, enviando, 
anualmente, relatórios técnico-fotográficos das ações realizadas e comparando-as, 
sempre, com o último relatório apresentado, para fins de avaliação do desempenho 
obtido quando ao número de pessoas abrangidas, temas trabalhados, grau de 
absorção do conteúdo pelos participantes, investimentos, etc. (SUPRAM CM, 2012, 
p. 15). 

 

A continuidade justifica-se porque em 2006, para a ampliação da mina Brucutu, a 

SUPRAM já havia apresentado como condicionante a realização de um programa de 

educação ambiental direcionado para os trabalhadores e comunidades circunvizinhas. A 

validade desse processo (COPAM Nº: 00022/1995/030/2006) tinha o prazo de validade de 

seis anos, vencendo, portanto, em 2012 (SUPRAM CM, 2012, p. 15). 

Com o objetivo de novamente obter renovação da licença de operação, em 

outubro de 2014 a empresa encaminhou para a SUPRAM o Relatório de Desempenho 

Ambiental (RADA) da mina Brucutu (RIBEIRO, 2014). Ao apresentar o Programa Atitude 

Ambiental, a empresa ressaltou que:  

 

O Programa Atitude Ambiental é um programa que se baseia na mudança de 
comportamento, na transformação cultural, na aquisição de novos valores que 
favoreçam a conservação e a manutenção dos recursos naturais e do meio ambiente 
e, principalmente, na formação de sujeitos conscientes de seu papel fundamental nas 
transformações da sociedade em que vive. Suas atividades são voltadas tanto para o 
público interno (empregados, colaboradores e contratadas) quanto externo e sua 
principal estratégia é o investimento na educação (RIBEIRO, 2015, p. 412).  

 



 

Apesar de afirmar que o Programa Atitude Ambiental vem sendo fundamentado e 

refinado, ano após ano, em importantes marcos conceituais, teóricos e legais, representados 

por vários instrumentos (RIBEIRO, 2015, p. 413), as atividades desenvolvidas para o público 

interno continuam praticamente as mesmas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisas realizadas sobre o tema apontam a existência de inúmeros referenciais 

teóricos que problematizam a educação ambiental, mas em sua maioria, eles não partem de 

uma perspectiva crítica e revolucionária da realidade. Nesse sentido, um aprofundamento 

teórico e conceitual sobre as categorias trabalho e educação foram fundamentais para 

qualificar a compreensão de um processo educativo construído especificamente para proteger 

e conservar o meio ambiente. Ao ser analisada isoladamente, a educação ambiental pode ser 

compreendida como uma ação necessária para minimizar as alterações provocadas pelo 

homem, mas essa não é a perspectiva da presente pesquisa. Para uma verdadeira emancipação 

humana, a educação deve ser realizada de forma plena, absoluta para que realmente desperte o 

espírito crítico e livre da consciência.  

Partindo deste pressuposto, não é possível analisar historicamente e 

conjunturalmente trabalho e educação sem levar em consideração o contexto político, 

econômico e social no qual o capitalismo configurou-se. O trabalho, compreendido como 

categoria fundante do ser social, passou por transformações que modificaram completamente 

as capacidades físicas e intelectuais da classe trabalhadora. Se por um lado ele é apropriado e 

alienado pelo capital, por outro, continua sendo a intermediação básica, eterna e natural entre 

o homem e a natureza. Sobre a educação ambiental, compreende-se que as práticas 

educacionais desenvolvidas nos espaços formais das instituições de ensino ou nos espaços 

informais das repartições públicas e privadas, em conformidade com os interesses do capital, 

limitam-se ao conservacionismo e não modificam a realidade social e ambiental do planeta. 

Apesar de apresentar como objetivo analisar o atual programa de educação ambiental 

desenvolvida pela empresa Vale na mina Brucutu, uma análise mais detalhada sobre a 

economia e a política foram fundamentais para uma compreensão crítica e sistêmica da 

realidade.  

A partir dos estudos realizados, compreende-se que a Vale apenas começou a 

desenvolver um programa de educação ambiental para os seus trabalhadores e comunidades 

circunvizinhas porque a empresa foi obrigada a fazê-lo. Essa afirmação está presente nos 



 

documentos da empresa e já foi publicizada em seus relatórios de sustentabilidade. Apesar de 

inicialmente ser realizada como condicionante, a empresa observou que a educação ambiental 

poderia transforma-se em um dos principais canais de diálogo, principalmente, com as 

comunidades. Ao aproximar das secretarias de educação para oficialmente desenvolver nas 

escolas atividades de educação ambiental, a empresa modificou sua relação com o poder 

público das cidades minerárias, os professores, pais e alunos.  

Além das escolas, também são mobilizadas as comunidades que estão localizadas 

próximas aos empreendimentos minerários. Nesse caso, as atividades são direcionadas para o 

consumo consciente dos recursos naturais, além de oficinas de artesanato, culinária, corte e 

costura, dentre outros. Apesar de divulgar que os recursos financeiros empregados nas 

atividades de educação ambiental excedem as exigências do Estado, a Vale identificou nessas 

ações uma possibilidade de aproximação das comunidades e, consequentemente, minimização 

dos conflitos existentes com a empresa.  Ao afirmar que a sustentabilidade é um dos pilares 

estratégicos da Vale, a empresa apenas confirma essa intencionalidade.  

Em relação aos investimentos realizados com a educação ambiental para a classe 

trabalhadora, compreende-se que esse não é o foco da mineradora. Esse ponto de vista 

fundamenta-se principalmente sobre duas justificativas: primeiro porque as repercussões das 

atividades de educação ambiental entoam mais nas comunidades do que nas áreas internas da 

empresa. Segundo, porque o medo da instabilidade no emprego faz com que o trabalhador 

pouco questione sobre os impactos ambientais identificados no processo produtivo da 

mineração.  

O entendimento é que a educação ambiental nas dependências internas da empresa 

é aplicada punitivamente. Caso não se cumpra as exigências, o trabalhador é penalizado. Por 

isso, participar da coleta seletiva, por exemplo, não é uma opção, mas, sim uma 

obrigatoriedade. Durante as entrevistas, observou-se também que os trabalhadores vinculam a 

educação ambiental com as orientações apresentadas durante a realização dos Diálogos de 

Saúde e Segurança. Os exemplos apresentados pelos trabalhadores nunca eram os 

desenvolvido pelo Programa Atitude Ambiental, mas sim pela segurança do trabalho. 

Elaborar e desenvolver atividades educacionais que colaborem com uma 

compreensão crítica da realidade é fundamental para uma verdadeira emancipação humana. 

Nessa perspectiva, os estudos realizados demonstram que a educação ambiental desenvolvida 

pela empresa Vale não colabora com uma verdadeira transformação da realidade. Apesar de 

configurarem-se como uma das principais marcas da empresa, a responsabilidade 



 

socioambiental e o desenvolvimento sustentável não modificam a realidade social e 

econômica das pessoas e nem das cidades minerárias.  
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