
A experiência da Virada do Cerrado 

 
Responsável: Subsecretaria de Educação e Mobilização Socioambiental  

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal 

Email: eduambientalsema@gmail.com  Telefone: (61) 32145621 

Sítio: www.tonavirada.org - Facebook:  https://www.facebook.com/tonavirada/ 

Instagram: https://www.instagram.com/tonavirada/ Youtube: Virada do 

Cerrado DF 

 

Resumo: A Virada do Cerrado é um programa colaborativo pela 

sustentabilidade, que envolve uma grande mobilização pela educação 

ambiental com atividades socioambientais, educativas, esportivas, culturais e 

integrativas em todo o Distrito Federal. 

Na prática, estamos falando de educação ambiental para mostrar como o 

Cerrado pode ser preservado, com a vegetação, água, ar e terra saudáveis e 

em equilíbrio. Para isso, atuamos todos juntos: crianças, jovens, servidores 

públicos, empresários, trabalhadores, ambientalistas, produtores, estudantes e 

donas-de-casa. 

As atividades da Virada ocorrem de forma descentralizada e simultânea em 

todo o DF, sejam elas em rodas de conversa, música, oficinas, palestras, 

mutirões nos parques, feiras agroecológicas, ou em caminhadas, corridas, 

bicicletadas, contação de histórias, circuito de ciências, cine ambiental, teatro, 

passeios ecológicos, entre outros. 

A cada ano é escolhido um tema para o programa. Em 2015 o tema foi 

Cidadania e Sustentabilidade, em 2016 Mudança Climática, e em 2017 o tema 

é Água.  

 
Palavras-chave: Cerrado, Educação ambiental; mobilização socioambiental; 

controle social, gestões participativa e colaborativa; sustentabilidade; 

desenvolvimento sustentável. 
 
Objetivos:  
• Promover a Educação Ambiental de forma integrada e participativa; 



• Estimular parcerias e conexões entre diferentes atores sociais para o 

desenvolvimento sustentável das regiões; e 

• Manter uma agenda positiva no Distrito Federal para os temas ligados à 

sustentabilidade de maneira integrada. 

 
Metodologias: Ao pensar o programa Virada do Cerrado, a Secretaria do Meio 

Ambiente do DF (SEMA/DF) planejou uma ação integrada e colaborativa com a 

sociedade civil e demais órgãos de governo. Dessa forma, foi instituído o 

Comitê Criativo, espaço de criação, organização e produção do programa, 

onde entidades de diversos setores da sociedade civil e do governo se reúnem 

e desenvolvem o programa de forma colaborativa e voluntária. 

Além do Comitê principal, foram formados Comitês Criativos locais, compostos 

por órgãos de governo, ONGs, estudantes, empresas e indivíduos 

independentes, que mobilizam seus parceiros para a criação e participação das 

atividades que acontecem nessas regiões em Setembro, no mês do Cerrado. 

A Virada conta hoje com, aproximadamente, 80 organizações envolvidas. 

 
Beneficiários: Sociedade do Distrito Federal como um todo. A intenção é que 

o programa seja ampliado para toda a região do Cerrado brasileiro. 

 
Dificuldades encontradas:  

• Recurso orçamentário insuficiente para garantir a realização da Virada 

em todas as regiões administrativas;  

• Poucos servidores na SEMA/DF para acompanhar todas as atividades e 

falta de gestores ambientais nas Regiões Administrativas; 

• Descontinuidade do programa nas regiões administrativas devido a 

constantes mudanças dos administradores regionais e servidores.  

 

Lições aprendidas: A mobilização da sociedade em torno da temática 

socioambiental desperta também a sensação de coletividade. A parceria entre 

governo e sociedade muda o paradigma do “fazer PARA” para o “fazer COM”, 

onde a sociedade e o governo atuam de forma conjunta, e não em forma de 

cobrança mútua. Todos trabalham com o mesmo objetivo, que é o cuidar e o 



respeitar o meio ambiente. A partir desse esforço constroem políticas públicas 

ambientais integradas, onde a realização das atividades da Virada do Cerrado 

são vitrines para essas boas práticas.  

 

Sustentabilidade da experiência: A sustentabilidade está na essência da 

Virada do Cerrado em suas diversas formas. São destaques: o processo de 

mobilização e sensibilização pelo bioma Cerrado, que já envolveu mais de 70 

mil pessoas diretamente nas atividades; a compensação da Pegada de 

Carbono que é realizada todos os anos: e nas últimas edições foram plantadas 

cerca de 6 mil mudas por todo o DF. 

Mas o que torna a experiência mais sustentável são os Comitês Criativos 

Locais, onde as pessoas atuam com cocriação, cooperação e engajamento 

para a realização das atividades da Virada. 

 
Resultados alcançados: Em 2015, foram mobilizadas aproximadamente 20 

mil pessoas diretamente e 400 mil indiretamente, por meio de redes sociais, em 

mais de 200 atividades. Em 2016, foram cerca de 50 mil pessoas alcançadas 

diretamente e 900 mil indiretamente, por redes sociais, em mais de 500 

atividades. A página do Facebook tem um alcance de mais de 4 mil seguidores.  

Destacamos os seguintes legados:  

• Criação de um plano de sustentabilidade para eventos;  

• Inauguração do Centro Cerratenses no Jardim Botânico;   

• Assinatura do Decreto 37.615 de 09.09.2016 que cria o Comitê Distrital 

da Reserva da Biosfera do Cerrado;  

• Revitalização do Parque Ecológico do Paranoá; 

• Criação dos Planos Político-Pedagógicos do Gama e Brazlândia; 

• Empoderamento e ocupação dos espaços públicos, em especial os 

Parques do Distrito Federal; 

• Fortalecimento do Fundo Distrital do Meio Ambiente (FUNAM); 

• Apoio na construção e mobilização do Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE-DF); 

• Fortalecimento da política distrital de clima e do 1º Fórum Distrital do 

Clima;  



• A realização de uma Conferência Distrital de Meio Ambiente com foco 

no tema Água; 

• Articulação da Virada do Cerrado como pré-evento do 8º Fórum Mundial 

da Água.  

 

Monitoramento e avaliação: Durante o desenvolvimento das atividades da 

Virada do Cerrado, a equipe da Subsecretaria de Educação e Mobilização 

Socioambiental da SEMA/DF mobiliza e acompanha as atividades dos Comitês 

Locais, para que todos se sintam parte do processo, com apoio e autonomia. O 

monitoramento dos resultados é feito por meio do número de atividades e 

pessoas envolvidas nas reuniões de planejamento e formação, e no evento os 

participantes enviam a programação previamente e os resultados, com as 

atividades efetivamente realizadas e o número de pessoas envolvidas, na 

semana posterior. A avaliação de todo o processo é realizada em uma reunião 

do Comitê Criativo com representantes de todas as regiões onde foram 

realizadas as ações.  

 

Considerações gerais: A Virada do Cerrado é um movimento de mobilização 

único, que integra sociedade e governo de forma paritária e participativa em 

torno da sensibilização pelo bioma Cerrado, essencial para superar os grandes 

desafios ambientais. As cidades do DF têm um papel importante na proteção e 

na sensibilização da população pelo Cerrado, pois têm o poder de estimular 

soluções políticas e econômicas que garantam o desenvolvimento urbano 

sustentável e o crescimento das áreas verdes, com uma gestão participativa e 

inovações tecnológicas.  
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