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HISTÓRICO DO EVENTO 

 
O Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental  surgiu da 

iniciativa dos alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Ambiental da FURG (PPGEA), que sentiram a necessidade de refletir 
sobre o quefazer do educador ambiental.   

 
A relação entre teoria e prática da pesquisa em EA e a reflexão 

acerca do papel do educador diante dos acontecimentos ambientais, 
foram tema da primeira edição do evento, que ocorreu de 15 a 31 de 
outubro de 2008, reunindo docentes e discentes do PPGEA, o Núcleo 
de Estudos e Monitoramento Ambiental (NEMA) e representantes do 
Ministério do Meio Ambiente. O encontro possibilitou a discussão sobre 
o processo de constituição dos educadores e pesquisadores ambientais, 
incitando a reflexão sobre a sintonia entre as demandas da crise 
ambiental e os fundamentos do Programa.  

 
Em 2010, partindo dos resultados do I Encontro, foi realizada a 

segunda edição do EDEA com a proposta de repensar os estatutos 
teóricos e práticos do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Ambiental, a fim de aprimorar a qualidade da formação de discentes e 
docentes.  

 
Os resultados do I e II EDEA foram de significativa importância 

para a continuidade da construção qualitativa do PPGEA, visto que tanto 
a comunidade docente quanto a coordenação do Programa, 
posicionaram-se disponíveis para as reestruturações que permitissem a 
confluência de compreensões e ações com a complexidade demanda 
pela crise ambiental vigente.  

 
A terceira edição do Encontro e Diálogos com a Educação 

Ambiental  acontece de 11 a 14 de maio , no CIDEC- SUL, localizado no 
Campus Carreiros da FURG. O tema deste ano, Semeando Ideias, 
Colhendo Diálogos  é um convite ao diálogo continuado, que 
transcenda o espaço da universidade e que possa ser de fato, “colhido” 
no dia-a-dia das relações ambientais.  
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

Quarta-feira, 11/05/2011 
 
Tarde: 
13h30min – Credenciamento 
15h – Solenidade de abertura 
16h – Conferência de abertura: Desafios actuales de la Educacion Ambiental 
          Profª Ana Dominguez (UdeLAR – Uruguai) 
17h – Café Cult 
17h45min – Mesa I: Território e historicidade, um diálogo entre Rio Grande, o 
ecossistema costeiro e a EA. 
                    Profª Carla Crivellaro (PPGEC/FURG) 
                    Prof. Solismar Martins (ICHI/FURG) 
 
Noite: 
19h – CINEDEA: Videos Ambientais 
          Prof. Claudio Azevedo (PPGEA/FURG) 
20h – Apresentação musical: Violões do CAIC e Oficina dos Sons 
 

Quinta-feira, 12/05/2011 

Manhã: 
08h30min – Sessão de pôsters 
09h30min – Seminário de autoavaliação I – Seminário das Linhas de Pesquisa do 
PPGEA 
 
Tarde: 
13h30min – Mesa II: Sembrando edeas, colhendo diálogos 

Prof. Gabriel Picos, Profª Mariana Mendy, Prof. Walter Norbis, Profª   
Alicia Migliaro (UdeLAR – Uruguai) 
Prof. Carlos Machado, Prof. Eder Dion, Prof. Gianpaolo Adomilli (FURG) 

15h – Conferência II: Abrindo a Caixa Preta da P-36: A intervenção das três 
ecologias na catástrofe socioambiental 

 Prof. Eduardo Losicer 
16h30min – Café Cult 
17h – A psicologia da e na emergência 

Prof. Ney Bruck (UFPel) 
 
Noite: 
Rodas de diálogo II: a) Gerenciamento ambiental 
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Pablo Mendes (CGA/UFPel)  
Dione Kitzmann (LABGERCO/FURG) 

 

b) Situações de emergência e a defesa civil. 
 Marco Aurelio Rodrigues Garcia – Membro da 
 Brigada Militar do RS 
Jairo Rocha (Alpina Briggs) 

 
20h – Apresentação musical: Instrumental Sinfonia do Trio 
 
 
Sexta-feira, 13/05/2011 
 
Manhã: 
08h – Oficinas (inscrições durante o credenciamento. Vagas limitadas) 
 
Tarde: 
13:30 – Rodas de diálogo III e IV: Apresentações de trabalho (salas a confirmar) 
             Rodas de diálogo V: Apresentações de trabalho (CIDEC) 
15h – Café Cult 
15h30min – Continuação das rodas de diálogo 
17h15min: Mesa III: E EA escolarizada e não escolarizada 
                  Profª Susana Molon (PPGEA/FURG) 
                  Prof. Antonio Soler (CEA) 
 
Noite: 
19h – Sessão de pôsteres II 
20h – Apresentação Musical: Marquinho Brasil e banda 
 
Sábado, 14/05/2011 
 
Manhã e tarde: 
Oficina interdisciplinar de projetos em EA – atividade do curso de Educação 
Ambiental Latu Sensu à distância (SeaD/FURG) 
 
Tarde: Saída de Campo: Semeando diálogos, colhendo saberes (inscrições durante 
o credenciamento/vagas limitadas por adesão) 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ADOLESCENTES COMO PRINCÍPIO  

REORDENADOR DE COMPORTAMENTO SOCIAL 

 

Jarbas Espinoso Niederauer1 

 

Resumo:  Este artigo refere a uma possibilidade de prevenção para que 
adolescentes em conflito com a lei não venham a cometer novos atos infracionais, 
assim como a prevenção a futuros danos ao meio ambiente, com a educação 
ambiental na sociedade, que começa na infância e na juventude, pois são estes 
jovens que levarão à frente a sua comunidade a educação ambiental que 
adquiriram. Assim, após a percepção da importância e a urgência de adoção em 
ações educativas, sociais e ambientais junto aos adolescentes. A educação 
ambiental é um instrumento que nos permite, ao mesmo tempo, pesquisar e 
catalisar as transformações nas individualidades e no coletivo. Portanto, é preciso 
diagnosticar as representações e padrões que emergem do imaginário dos grupos 
comunitários e institucionais, criando espaços de comparação, desconstrução e 
nova significação destes padrões. Sobre este aspecto, vislumbram-se que a 
recuperação não vai se restringir à vida vegetal, mas também ao ser humano, tanto 
ao que está em conflito com a lei, como para todos os demais que não possuem a 
sensibilização de que devemos proteger e fortalecer o meio ambiente em que 
vivemos. 

 

Palavras-Chave:  ambiente, prevenção, recuperação 

 

Introdução 

A educação ambiental se constitui numa forma abrangente de educação, 

que se propõe atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico 

participativo e permanente que procura incutir no educando uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental, compreendendo-se como crítica a capacidade de 

captar a gênese e a evolução de problemas ambientais. 

                                            
1 Mestre em Geomática pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em  Educação 
Ambiental pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Direito Constitucional pelo 
Centro Universitário Franciscano, Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria,  
Universidade Federal de Santa Maria – jarbasniederauer@yahoo.com.br 
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Como objetivos buscou-se investigar o processo de evolução do 

conhecimento e da prática ambiental do participante do Centro de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente em Santa Maria- RS, a fim de avaliar seu 

crescimento enquanto ser social. 

Assim como, analisar como as concepções da Educação Ambiental, na 

perspectiva de uma cidadania de inclusão social, estão estruturadas dentro do 

projeto e como se manifestam nos jovens participantes. 

A metodologia desenvolvida consiste em: reuniões periódicas com os 

participantes do projeto para análise, reflexão e planejamento de ações que derivem 

numa prática interdisciplinar; pesquisas teóricas e/ou de campo e elaboração de 

redações para a avaliação do aprendizado da Educação Ambiental e de problemas 

sócio-ambientais. A realização de oficinas com temas ligados à temática ambiental, 

com o uso de ferramentas pedagógicas informativas, lúdicas e participativas. 

Diante desse quadro, a metodologia da hermenêutica conhecida pelo 

potencial de interpretação e caracterizada por ser qualitativa abrange a 

complexidade das relações do objeto deste trabalho. Essa metodologia compreende 

os seguintes níveis de investigação que constituem a forma como está organizado 

este texto, a saber, (i) análise sócio-histórica que tem por base o reconhecimento 

das condições sociais e históricas de um determinado espaço; (ii) análise formal ou 

discursiva, onde o discurso é um acontecimento, uma instância de comunicação e 

referência que possibilita fazer inferências sobre os padrões que circulam em 

determinado contexto; (iii) interpretação e reinterpretação é o resultado das análises 

anteriores. 

Em assim sendo, a educação ambiental é um processo de educação política 

que possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades, bem como a formação 

de valores e atitudes que se transformam necessariamente em práticas de 

cidadania. Estas práticas podem garantir a construção e manutenção de uma 

sociedade sustentável, em que os recursos naturais são utilizados de forma 

coerente com o objetivo de se preservá-los para as presentes e futuras gerações. 
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O relacionamento da humanidade com a natureza, que teve início com um 

mínimo de interferência nos ecossistemas, tem hoje culminado numa forte pressão 

exercida sobre os recursos naturais. Atualmente, são comuns a contaminação dos 

cursos de água, a poluição atmosférica, a devastação das florestas, a caça 

indiscriminada e a redução ou mesmo destruição dos habitats faunísticos, além de 

muitas outras formas de agressão ao meio ambiente. 

Comprovadamente esse modelo de desenvolvimento, utilizado igualmente 

por nações em desenvolvimento e industrializadas, que é intensivo no uso de 

materiais, movido por combustíveis fósseis, baseado em consumo e despejo 

incomensurável de resíduos e orientado, principalmente, para o crescimento 

econômico - com atenção insuficiente para o atendimento das necessidades dos 

povos - requer mudanças mais rápidas e drásticas que efetivamente direcionem o 

mundo e seus habitantes para uma nova experiência. 

Em suma, embora a conscientização das questões ambientais e sociais, 

centrais ao desenvolvimento sustentável tenha indubitavelmente crescido nos anos 

90, a nova consciência ainda está por registrar melhorias efetivas quanto à maioria 

das questões ambientais. 

A educação ambiental enfatiza as regularidades, e busca manter o respeito 

pelos diferentes ecossistemas e culturas humanas da Terra. O dever de reconhecer 

as similaridades globais, enquanto se interagem efetivamente com as 

especificidades locais. 

 

O ensino da educação ambiental a adolescentes infra tores gerando a mudança 

de comportamento socioeducativo 

 

A educação ambiental tenta despertar em todos a consciência de que o ser 

humano é parte do meio ambiente. Superando a visão antropocêntrica, que fez com 

que o homem se sentisse sempre o centro de tudo esquecendo a importância da 
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natureza, da qual é parte integrante. Assim, o projeto no Centro de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, visa ainda permitir a execução de medidas 

sócio-educativas em meio aberto, para aqueles jovens que se encontram em conflito 

com a lei. 

Segundo Dias (2004, p. 255): 

a Educação Ambiental por ser interdisciplinar; por lidar com a 
realidade; por adotar uma abordagem que considera todos os 
aspectos que compõem a educação ambiental – socioculturais, 
científico-tecnológicos, éticos, e ecológicos. Pode e deve ser o 
agente otimizador de novos processos educativos. Por ser 
catalisadora de uma educação para uma cidadania consciente. 

 

Assim, a Educação Ambiental é uma resposta aos problemas 

socioambientais que tendem a aumentarem, devendo contribuir para o processo de 

formação de cidadãos atuantes. Assim, deve haver uma educação que possibilite 

que cada um dê um pouco de si em prol de uma causa maior, formando cidadãos 

pensantes e atuantes, afim de que tenham coragem de dar um basta a processos 

que destroem a natureza e aumentam a desigualdade entre os seres humanos. 

Segundo Capra, 

A teoria quântica aboliu a noção de objetos fundamentalmente 
separados, introduziu o conceito de participante em substituição  ao 
de observador, e pode vir a considerar necessário incluir a 
consciência humana em sua descrição do mundo. Ela foi elevada a 
ver o universo como uma teia interligada de relações físicas e 
mentais cujas partes só podem ser definidas através de suas 
vinculações com o todo (1991, p. 112). 

 

Dentro deste contexto, é clara a necessidade de mudar o comportamento do 

homem em relação à natureza, no sentido de promover sob um modelo de 

desenvolvimento sustentável (processo que assegura uma gestão responsável dos 

recursos do planeta de forma a preservar os interesses das gerações futuras e, ao 

mesmo tempo atender as necessidades das gerações atuais), a compatibilização de 
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práticas econômicas e conservacionistas, com reflexos positivos evidentes junto à 

qualidade de vida de todos. 

Para atingir os seus objetivos um processo de educação ambiental deve se 

munir de características que permitam uma abordagem ampla o bastante para 

incorporar a complexidade de conteúdos ecológicos, morais, socioculturais políticos 

e psicológicos uma vez que os problemas ambientais não são desvinculados desse 

aspecto (HIGUCHI, 2003, p.224-225). 

Um dos objetivos desse trabalho é verificar como ocorre o resgate da 

condição de cidadão entre os indivíduos participantes no projeto de Educação 

Ambiental. Analisando como as concepções da Educação Ambiental, na perspectiva 

de uma cidadania de inclusão social, estão estruturadas dentro do projeto de 

cumprimento de medidas sócio-educativas. 

Diante desse quadro, a metodologia aplicada é da hermenêutica conhecida 

pelo potencial de interpretação e caracterizada por ser qualitativa abrange a 

complexidade das relações do objeto deste trabalho. Essa metodologia compreende 

os seguintes níveis de investigação que constituem a forma como está organizado 

este texto, a saber, análise sócio-histórica que tem por base o reconhecimento das 

condições sociais e históricas de um determinado espaço; análise formal ou 

discursiva, onde o discurso é um acontecimento, uma instância de comunicação e 

referência que possibilita fazer inferências sobre os padrões que circulam em 

determinado contexto; interpretação e reinterpretação é o resultado das análises 

anteriores. 

Dessa forma, busca-se efetivar uma execução medida sócio-educativa de 

prestação de serviços à comunidade mais adequada, para que seja proporcionado 

ao adolescente, que está cumprindo medida sócio-educativa de Liberdade Assistida, 

aprender uma atividade laborativa, para oportunizar a inserção na realidade social 

onde vive e no mercado de trabalho, além de aulas de educação ambiental.  
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Como Capra (1996, p.23) afirma que os problemas são sistêmicos 

significando que estão interligados e são interdependentes, assim como o colapso 

das comunidades, a violência e a ética e os problemas ambientais. 

Portanto, adolescentes infratores foram orientados para que não venham 

cometer novos atos infracionais, como a prevenção a futuros danos ao meio 

ambiente, com a educação ambiental da sociedade, que começa na infância e na 

juventude, pois são estes jovens que vão levar à frente aos demais a educação 

ambiental que adquiriram. Assim, após ser verificada a importância e a urgência da 

adoção de ações educativas, sociais e ambientais junto aos adolescentes, o projeto 

visou formar agentes orientadores de posturas de proteção ambiental junto às 

comunidades de que fazem parte. 

Pois, as representações e práticas relativas ao meio ambiente são 

construídas a partir das experiências diárias em que uma criança se encontra 

engajada desde o momento que nasceu (HIGUCHI, 2003, p.208). 

No entanto, a mudança do comportamento social é um fator primordial para 

o sucesso em projetos ambientais. Porém, não existe mudança de comportamento 

quando a mesma é imposta. Ela tem que partir do próprio homem, que precisa 

entender a necessidade da proteção daquele ambiente, do qual ele também faz 

parte. 

Por fim, a educação ambiental ajudou a desenvolver uma consciência ética 

sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, 

respeitando seus ciclos vitais e imposição de limites à exploração dessas formas de 

vida pelos seres humanos. 

Embora, continuem sendo monitorados, como resultado verificou-se o 

encaminhamento de nove adolescentes a postos de trabalho como o Hospital de 

Caridade da cidade de Santa Maria, que lá permanecem fazendo cursos de auxiliar 

de enfermagem. Produto de uma mudança de comportamento com melhor 

convivência familiar. 
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Considerações Finais 

 

Ao contrário de outros seres vivos que, para sobreviverem, estabelecem 

naturalmente o limite de seu crescimento e conseqüentemente o equilíbrio com 

outros seres e o ecossistema onde vivem, a espécie humana tem dificuldade em 

estabelecer o seu limite de crescimento, assim como para relacionar-se com outras 

espécies e com o planeta. Essa é a fronteira entre o conhecimento e a ignorância 

humana sobre sua própria casa, o Planeta Terra. 

Também cabe aqui salientar, que havendo este comprometimento com a 

proteção da vida na terra, estaremos reconhecendo o papel central da educação na 

formação de valores e na ação social. 

A educação ambiental é um instrumento que nos permite, ao mesmo tempo, 

pesquisar e catalisar as transformações nas individualidades e no coletivo. Portanto, 

é preciso diagnosticar as representações e padrões que emergem do imaginário dos 

grupos comunitários e institucionais, criando espaços de comparação, 

desconstrução e nova significação destes padrões. 

Assim a educação ambiental, uma vez que aproxime o adolescente em 

conflito com a lei da conscientização de que pode com sua intervenção tornar 

melhor o meio ambiente em que vive assegura-lhe a possibilidade de tentar vencer o 

maior de todos os desafios de sua vida: manter viva a esperança de um futuro 

melhor. 
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O FETICHISMO DA MÚSICA NA SOCIEDADE DE CONSUMO: 

APORTES SOBRE FORMAÇÃO CULTURAL A PARTIR DAS VOZES 

DE UMA TURMA DE ALFABETIZANDOS 

Thaís de Oliveira Nabaes1 

 

Resumo: Visando problematizar aspectos culturais da sociedade de consumo, esta 
apresentação - fruto da Dissertação de Mestrado de mesmo título -, parte do 
referencial teórico da chamada Escola de Frankfurt para a construção de aportes 
sobre os processos de formação cultural nas sociedades que se fundam na lógica 
capitalista. Tendo como campo empírico uma classe de alfabetização de uma escola 
pública do Município do Rio Grande/RS, optou-se por uma abordagem qualitativa de 
pesquisa, aproximando-a do conceito de pesquisa-ação. Com a finalidade de 
compreender como transparece o processo de fetichização do objeto artístico no 
cotidiano do grupo selecionado, bem como de identificar os mecanismos de 
persuasão utilizados pela Indústria Cultural, a Música foi eleita como um recorte da 
realidade social, o que permitiu também que se levantassem algumas questões a 
respeito das presenças e ausências da Educação Musical nos currículos escolares 
oficiais. No contexto do trabalho de campo, o grupo de maneira geral deixou 
transparecer formas de pensar e agir que são fomentadas pelos seus meios de 
convívio, reforçando a idéia de identidade social.  

 

Palavras-chave: Sociedade de Consumo – Indústria Cultural – Educação Musical – 
Alienação.  

 

Introdução  

 

Este trabalho pretende discutir aspectos culturais da chamada sociedade de 

consumo, elegendo categorias de análise a partir de algumas manifestações 

musicais que têm se constituído como objetos recorrentes de fruição estética. 

Considerando a intervenção maciça dos meios de comunicação social na formação 

                                            
1 Doutoranda em Educação Ambiental (FURG), professora da rede pública estadual na cidade do Rio 
Grande/RS. E-mail: nabaes.prof@ibest.com.br. 
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do ouvinte/ receptor das obras - no contexto desta pesquisa os sujeitos empíricos 

são crianças em fase de alfabetização -, propõe-se uma reflexão a respeito dos 

fenômenos de consumo e descartabilidade de bens (inclusive os culturais) com que 

nos deparamos nas sociedades hodiernas.  

A proposta de pesquisa está ligada à discussão das contradições inerentes à 

Racionalidade desenvolvida no modelo social que ora adotamos. A formação de 

uma subjetividade massificada, a partir de princípios de identidade que forjam a   

ilusão de existência do individual - algo muito presente numa espécie de culto feito a 

algumas canções e seus intérpretes - está permeada por uma lógica que dá 

primazia à capacidade funcional do sujeito, minimizando as demais dimensões 

humanas, ou até mesmo negando-as.  

Nesta pesquisa, as manifestações musicais surgem como um recorte de uma 

realidade cultural mais ampla. Se considerarmos que “a Música não escapa à 

reificação1” (MERQUIOR, 1969, p.60), compreenderemos que o apelo de 

determinadas produções não está relacionado apenas às suas possibilidades de 

comercialização, mas à própria necessidade de compor uma matriz ideológica e 

psicológica que continue sustentando algumas bases sobre as quais se funda o 

sistema capitalista. A este respeito Adorno, um dos autores com quem dialogamos 

na pesquisa, explica que “(...) ao invés de entreter, parece que tal música contribui 

ainda mais para o emudecimento dos homens, para a morte da linguagem como 

expressão, para a incapacidade de comunicação” (ADORNO, 2000, p. 67).  

A escolha teórica recaiu sobre o ideário de Frankfurt, cujas elaborações 

lançaram luz aos fenômenos culturais configurados a partir de um novo contexto 

sócio-econômico iniciado no período pós-guerra. Max Horkheimer (1895-1973), 

                                            
1 “Marx usou o termo Verdinglichung – traduzível por „reificação� ou „coisificação�- para referir-se ao 
processo por meio do qual se produz a alienação dos frutos do trabalho. Reificando-se estes 
produtos, reifica-se também o homem que os produziu mediante o trabalho; o ser humano se 
converte então numa „coisa� chamada „mercadoria�” (FERRATER-MORA, 2001, Dicionário de 
Filosofia , disponível em: http://books.google.com.br/books?id=ZFY3S8iinfMC&pg=PA2493&lpg= 
PA2493&dq=reifica%C3%A7 %C3%A3o+ferrater&source=bl&ots=MoqyWpLl-k&sig=TNKXslWRgev 
KTM7akbuk8176S94&hl=pt-BR&ei=lTGGTNWNA4a0lQefksj-Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result& 
resnum=3&ved=0CB0Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false. 
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Walter Benjamin (1892-1940) e Theodor Adorno (1903-1969), para citar alguns dos 

nomes da chamada Escola de Frankfurt, viam a ideologização da vida (ADORNO, 

2006) como causa e conseqüência de uma formação cultural em crise. O 

Esclarecimento não cumpriu sua promessa de libertar os homens do medo 

(HORKHEIMER & ADORNO, 1985). Isto, associado ao domínio progressivo da 

natureza, à decadência das representações divinas e à auto-limitação frente ao 

existente1, trouxe também uma redefinição das necessidades sociais e das relações 

humanas.  

 

Problema de pesquisa e Objetivos:  

 

A pergunta “Como transparece o processo de fetichização do obje to 

artístico ‘Música’ no grupo estudado?” se constituiu como nossa questão de 

pesquisa , cujos objetivos foram:  

(a) problematizar a formação cultural na sociedade de consumo;  

(b) investigar, junto a uma classe de alfabetização, aspectos da cultura 

musical que se manifestam no cotidiano e são revelados na escola;  

(c) identificar que meios de persuasão utilizados pela Indústria Cultural estão 

implicados na construção do gosto musical do grupo estudado.  

 

Orientações metodológicas:  

 

O locus da pesquisa foi uma escola pública estadual em que desenvolvo 

minhas atividades profissionais há sete anos. Está situada em um bairro próximo ao 

centro do Município do Rio Grande/ RS. O envolvimento com os sujeitos empíricos 

                                            
1 Ver Teoria da Semicultura , de Adorno, disponível em http://adorno.planetaclix.pt/tadorno.htm  
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da pesquisa começou no mês de março do ano de 2009, quando iniciamos o ano 

letivo no Estado do Rio Grande do Sul. Tínhamos um grupo composto por vinte e 

três crianças, dez delas eram meninos e treze eram meninas. As idades se situavam 

entre seis e sete anos. As entrevistas de anamnese feitas no início do ano 

destacaram algumas situações sócio-econômicas desfavoráveis1, e algumas 

peculiaridades, como uma aluna moradora da zona rural da cidade, que diariamente 

percorria cerca de sessenta quilômetros (ida e volta) para freqüentar a escola em 

questão.  

Adorno falava da apropriação imitativa de modelos (2000, p.99) entre os 

ouvintes mais experientes, chegando a considerar a existência de uma coação 

coletiva da música. Obviamente o comportamento adulto é a grande referência do 

aprendizado na infância, sendo parte de um processo mais global de apropriação de 

identidade sócio-cultural. Porém o que se pretende discutir é a margem de escolha 

que temos na sociedade contemporânea, onde, segundo Adorno, “os ouvintes e os 

consumidores em geral precisam e exigem exatamente aquilo que lhes é imposto 

insistentemente” (2000, p.90). E isso ocorre não só através dos meios de 

comunicação. Há de se considerar - especialmente na faixa etária pesquisada-, o 

que é proporcionado como experiência musical nos espaços familiar e escolar. 4  

Na fase exploratória da pesquisa dedicamo-nos à delimitação do objeto, refletindo 

sobre nossas posições a respeito dos fenômenos emergentes da racionalidade de 

uma sociedade administrada2. Algumas hipóteses acabaram sendo levantadas a 

priori, devido ao envolvimento que eu já vivenciava com os participantes da 

pesquisa. Cito, por exemplo, a suposição de que as escolhas musicais das crianças 

estavam diretamente relacionadas às dos adultos com quem conviviam. Contudo, ao 

selecionarmos os instrumentos para o trabalho de campo e no decorrer das 
                                            
1 Destaco aqui a situações de desemprego dos pais ou a dependência completa das remunerações 
previdenciárias dos avós, que, por este ou outros motivos, assumiam o papel de responsáveis pelas 
crianças. 
2 MERQUIOR (1969) explicita o conceito de sociedade administrada mencionando a existência de 
uma “sofisticada regulação das atividades da mente” (p.26), onde se evidencia o que HORKHEIMER 
& ADORNO problematizam na Dialética do Esclarecimento : “a impotência e a dirigibilidade da 
massa aumentam com a quantidade de bens a ela destinados (...) a enxurrada de informações 
precisas e diversões assépticas desperta e idiotiza as pessoas ao mesmo tempo” (1985, p.15). 



 

48 

 

interações com o grupo, fomos construindo outras pontuações. Tal fato remonta ao 

caráter de inacessibilidade e incontrolabilidade do objeto. A este respeito, Minayo 

pondera que:  

A inatingibilidade do objeto se explica pelo fato de que as idéias que se fazem 

sobre os fatos são sempre mediadas pelo sujeito (sua história, formação, idéias) e 

portanto imprecisas, parciais e mais imperfeitas que a totalidade em observação. O 

processo de pesquisa é, em conseqüência, um movimen to de definição e 

redefinição do objeto durante todas as suas etapas [o grifo é meu] (2006, p.172). 

Considerando as características deste estudo, bem como os caminhos 

metodológicos que nos guiaram no desdobramento da questão de pesquisa, 

julgamos poder situá-lo entre as abordagens de pesquisa qualitativa , 

aproximando-o especificamente da pesquisa-ação . Na seleção dos materiais 

tivemos como critério destacar as situações em que foi observado maior 

engajamento do grupo no que tangia à temática de consumo de bens culturais, 

especificamente de Música. Sendo que houve uma convivência de quatro horas 

diárias (cinco vezes por semana) com o grupo em questão, muito dos materiais 

registrados extrapolavam os objetivos para este trabalho ou não despertavam um 

envolvimento satisfatório do grupo. Há de se considerar a dificuldade em manter um 

foco específico em um diálogo ou atividade com crianças desta faixa etária (seis 

anos de idade). Desta forma, muitas conversas foram segmentadas, reconduzidas 

ou retomadas em momentos que se mostraram mais propícios, enquanto alguns 

trechos dos registros, por não se mostrarem relevantes para a temática, foram 

deixados de lado.O material transcrito em diferentes datas foi organizado com 5  

designações diversas, basicamente a partir de diálogos, oficinas de musicalização, 

anotações a respeito das aulas e de momentos não planejados da rotina escolar, 

gravação consentida do áudio de uma das oficinas, vídeos em diferentes locações.  

 

Análise dos Dados:  
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As categorizações derivaram e convergiram de/para dois grandes eixos 

temáticos: Indústria Cultura e Consumo . A partir do primeiro deles, empreendemos 

reflexões sobre: a) Mediação Tecnológica, relacionado à expansão quantitativa dos 

bens culturais, especialmente a partir do desenvolvimento e acesso às novas 

tecnologias de informação; b) Processos Psicológicos , onde se fizeram 

aproximações da Teoria Crítica com o referencial psicanalítico, em especial os 

mecanismos de identificação e projeção, necessários à adesão aos hábitos e 

produtos da sociedade de consumo; c) Experiências Estéticas , tópico em que 

foram feitas algumas reflexões a respeito do lugar que as experiências estéticas 

promovidas pela Indústria Cultural têm ocupado nas sociedades contemporâneas; e, 

finalmente, d) Bildung 1, que consistiu em alguns apontamentos sobre o conceito de 

Formação Cultural em Adorno e os processos de semiformação que ora temos 

presenciado nas sociedades hodiernas.  

Ressalta-se que a discussão sobre a produção uniformizada de bens 

simbólicos é um esforço que exige o despojamento de algumas idéias pré-

concebidas, e o reconhecimento de que muito do que temos “aceitado” como 

produção e retrato de um extrato social específico, não foi necessariamente criado 

por este grupo, mas fabricado para seu consumo. Aqui se desmascara a idéia de 

cultura de massa, pois ela não é feita pela dita “massa” e sim para ela. Nisto reside 

uma das obviedades da Indústria Cultural, o fato de estar intimamente ligada ao 

modo de produção econômico dominante. Feitas esta considerações, destacamos 

que o termo Indústria Cultural aparece na Dialética do Esclarecimento como uma 

crítica à totalidade, onde os instrumentos de dominação2 acabam por converter os 

homens em “meros seres genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento na 

coletividade governada pela força” (HORKHEIMER & ADORNO, 1985, p. 

                                            
1 Os conceitos de Kultur e Bildung se diferenciam pelo fato de o primeiro dizer respeito às 
realizações objetivas da humanidade, enquanto no segundo predominam os aspectos subjetivos, às 
próprias transformações que decorrem da formação cultural humana. 
2 Horkheimer e Adorno (1985) apontam como instrumentos de dominação “a linguagem, as armas e 
por fim as máquinas” (p.48) num contexto em que “a cultura deixou de ser uma decorrência 
espontânea da condição humana (...) para se tornar mais um campo de exploração econômica” 
(DUARTE, 2003, p.9). 
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47).Fazendo um paralelo com o contexto industrial, em que a rotina dos 

trabalhadores é padronizada pelas necessidades de produção, Adorno e Horkheimer 

utilizam o vocábulo indústria 1 no âmbito da vida cultural para indicar que também 

esta é passível de ideologização e controle:  

(...) subordinando do mesmo modo todos os ramos da produção 
espiritual com o único fito de ocupar – desde a saída da fábrica à 
noite até sua chegada na manhã seguinte, diante do relógio de ponto 
- os sentidos dos homens com os sinetes dos processos de trabalho 
que eles próprios devem alimentar durante o dia, a indústria cultural, 
sarcasticamente, realiza o conceito de cultura orgânica, que os 
filósofos da personalidade opunham a massificação. (...) Aquele que 
resiste só pode sobreviver integrando-se (ADORNO, 2007, p.22 e 
23).  

 

Dando seguimento à análise dos dados, a respeito do eixo temático 

Consumo, aprofundou-se a problematização a partir das seguintes subcategorias: 

a) Acesso: discussão referente às principais vias pelas quais o grupo chegou às 

produções musicais mencionadas nos relatos; b) Reprodução: focou-se na 

formação dos padrões de escolha de escuta do grupo, diante das experiências 

estético-musicais que as crianças descreveram e/ou manifestaram durante o período 

de interação com a pesquisadora; c) Mídia televisiva: aporte relacionado aos dois 

anteriores, entendendo que a televisão se faz um meio facilitador de grande alcance 

na difusão de determinadas produções musicais, especialmente pela veiculação das 

mesmas em programas de auditório, telenovelas, etc., e, por fim, d) Significados e 

reflexão: que pautou-se sobre os sentidos que as crianças davam às escolhas 

musicais que faziam. Foi proposta específica discutir o significado que o grupo 

atribuía ao que estava sendo dito (em letras de música), bem como em falar sobre 

                                            
1 Adorno explica em Resumé sobre Indústria Cultural: “A expressão „indústria�, contudo, não deve 
ser tomada ao pé da letra: ela se refere à estandardização da própria coisa, por exemplo, à 
estandardização dos filmes western, familiares a todo freqüentador de sala de cinema, e a 
racionalização das técnicas de divulgação; não ao processo de produção no sentido estrito”. 
Originalmente este ensaio "Résumé über Kulturindustrie" foi uma conferência radiofônica pronunciada 
por Adorno na Internationalen Rundfunkuniversität des Hessischen Rundfunk de Frankfurt, de 28 de 
Março a 04 de Abril de 1963, depois incluído no livro Ohne Leitbild. Parva Aesthetica. Frankfurt. 
Suhrkamp, 1967. Disponível em: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno17.htm  
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como participavam desse processo de reprodução, na medida em que repetiam 

palavras ou gestos das quais muitas vezes não tinham idéia do real sentido. De 

modo geral, o grupo citou como exemplos prioritários de acesso à música a 

veiculação - fabricação, na ótica da Indústria Cultural - de hits na televisão; a 

possibilidade de realizar download de arquivos de música ou vídeos por celulares e 

computadores; a sonorização mecânica em ambientes públicos e apenas uma 

manifestação de acesso a um espetáculo musical ao vivo. A vasta reprodutibilidade 

das obras, a facilidade em dispor dos objetos artísticos em qualquer tempo e lugar, a 

perda da singularidade dos constructos estéticos suscitaram a oposição contundente 

de Adorno e Benjamin. Ambos consideravam que, nestas condições, existe um 

divórcio entre o prazer estético e o posicionamento crítico (DUARTE, 2003), levando 

a uma “fetichização da linguagem sonora sobre as condições dadas pelos 

monopólios culturais” (id, p.30). A repetição de algo do qual não se tem completa 

compreensão foi um dado bastante comum no trabalho de campo, algo evidente em 

uma das falas: [EU: Mas é assim,a gente canta qualquer coisa, sem saber o que 

quer dizer, sem conhecer, sem entender o que é? ALUNO 8: EU NÃO PRECISO 

ENTENDER, SÓ PRECISO COPIAR E PRONTO. (Transcrição mp3)].1 

 

Considerações Finais:  

 

Os apontamentos aqui feitos não pretendem ser definitivos. Por ser um recorte de 

uma realidade e por estar privilegiando o ponto de vista de sua autora, reconheço 

que tal trabalho se mostra, em sua essência, demarcado entre alguns limites. Estes 

seriam, entre outros, os limites de tempo do Curso de Mestrado, os da 

disponibilidade dos sujeitos da pesquisa – considerando um grupo cujas idades se 

situam em torno dos seis anos-, os das condições objetivas em que nos movemos 

                                            
1 A descrição detalhada dos procedimentos de análise, bem como a transcrição das falas das 
crianças e demais considerações podem ser encontradas na íntegra no endereço eletrônico: 
http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=357 , visto que o objetivo desta comunicação é 
fazer uma apresentação geral da pesquisa. 
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diariamente, os inerentes à condição de pesquisadora iniciante, e, finalmente, os das 

palavras que nunca apreenderão a totalidade dos fenômenos, quaisquer que eles 

sejam. Considerando a evidente ligação entre as categorias teóricas e empíricas, 

podemos ter o seguinte desdobramento:  

INDÚSTRIA CULTURAL & CONSUMO 

 

Figura 1- Relações entre as Categoria 

Do quadro anterior, a partir das categorias denominadas Mediação 

Tecnológica e Acesso , podemos destacar a crescente facilitação para a 

comunicação de quaisquer tipos de informação, tanto as que podem ser formativas 

quanto as que carregam estereotipias e trazem prejuízos para a vida social, como 

por exemplo a erotização precoce. No trabalho de campo, notou-se que os sujeitos 

da pesquisa tinham acesso a diferentes meios de reprodução de música, não 

apenas aos aparelhos com o uso específico para este fim. O excesso de informação 

é algo com o qual ainda temos dificuldade para lidar, pois a velocidade com que os 

dados circulam exige certa habilidade para selecioná-los, organizá-los e, 

principalmente, dar-lhes significação. Passando a outro ponto de intersecção do 

quadro de categorias, é bastante evidente que o fenômeno de reprodução de 
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comportamentos liga-se a processos psicológicos que são constitutivos da 

personalidade dos indivíduos em diferentes fases da vida. Em primeira instância, 

destaco que os processos imitativos na infância compõem as formas iniciais de 

aprendizado e também os laços afetivos primários. Posteriormente, na medida em 

que passa a conviver em outros ambientes, a criança atribui à figura do professor 

e/ou outros adultos significativos o papel de modelo, algo que na adolescência será 

transferido aos pares. Se o modelo próximo não é suficientemente saudável para o 

desenvolvimento psíquico, é bastante grande a possibilidade de que haja problemas 

no processo de individuação essencial para o desenvolvimento de um Ego 

adequado à realidade. 

O terceiro ponto de intersecção a ser mencionado diz respeito à ligação entre 

a categoria que trata da Mídia Televisiva e a que fala das Experiências Estéticas. 

A presença da televisão nos lares das famílias brasileiras (que neste grupo atingia a 

marca de 100%) mudou não apenas a maneira como se desfruta do tempo livre. 

Não é só do lazer que a televisão se ocupa. Sabemos que há uma gama de 

programas que tratam dos mais variados assuntos e que também se outorgam o 

título de formadores de opinião, algo que de fato acabam por se tornar. Em alguns 

contextos, a televisão exerce uma influência tão grande que o modelo de 

aprendizado não é mais o dos adultos próximos, como há pouco foi dito, mas o dos 

personagens criados e veiculados por este tipo de mídia. Tal situação conduz a uma 

espécie de padronização das experiências estéticas, pois se a audiência está ligada 

à vendabilidade, é preciso que estereótipos sejam reforçados insistentemente, para 

que sejam considerados necessários e possam ser comprados. Nada mais 

apropriado que um veículo de grande alcance e de relativa facilidade para aquisição 

contribua para a manutenção do que já está dado. Neste contexto - e somado ao 

fato de que as crianças têm passado muito tempo aos cuidados da televisão -, é de 

se compreender que os modelos de comportamento sejam em grande parte 

aprendidos deste veículo, algo que se agrava pelo fato de que pouco se encontra 

nas relações não-virtuais o contraponto da experiência televisiva.  
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Enfim, ao aproximarmos o conceito de Bildung da categoria que nomeamos 

por Significados e Reflexão , temos a questão da atribuição de sentidos, algo 

intimamente relacionado com o processo de formação cultural e seu oposto: a 

semiformação. Num contexto em que a semiformação está disseminada através de 

estereótipos criados socialmente, podemos afirmar que a Indústria Cultural tem 

contribuído para a limitação das consciências, conforme apontam Maia & Antunes 

(2008). Se a sensibilidade dos indivíduos é permanentemente adequada aos 

produtos que tal aparato intenta vender, atesta-se que a formação cultural não está 

atendendo ao objetivo de ampliar o horizonte de significações do sujeito, pois as 

experiências de vida (sejam elas estéticas, afetivas, acadêmicas, etc.) de muitos de 

nós têm caminhado dissociadas da reflexão. É preciso ter claro que se a vida 

redunda em padronizações, perdemos a possibilidade de transcendência . A 

fragmentação da consciência nos processos alienatórios é um fato que confirma os 

danos de uma formação incompleta: a redução da vida em torno de poucos 

interesses. O poder que a realidade extrapedagógica exerce sobre a formação é 

uma constante nas conversas dos especialistas em educação e se constitui num 

desafio para todos nós, educadores profissionais ou não. Gur- Ze�ev (2006) 

destaca que para os frankfurtianos a Bildung tem como meta “realizar o pleno 

desenvolvimento de cada ser humano” (p. 2). Este deveria ser o propósito de 

qualquer tipo de formação, seja ela profissional, religiosa, técnica ou cultural: 

desenvolver ao máximo as potencialidades dos homens e das mulheres a fim de que 

tenhamos uma sociedade mais humana. Afinal, a grande pergunta que deve pautar 

os processos educativos e a própria vida é uma reedição de uma questão filosófica 

básica: o que vamos fazer da humanidade do Homem?  
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TECENDO POSSIBILIDADES... COMBINANDO FERRAMENTAS: 
UMA PROPOSTA DE PESQUISA SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NO COTIDIANO ESCOLAR 
 

Juliana Schwingel Gasparotto1 

 

Resumo:  Neste texto, busco pensar a articulação entre minhas experiências como 
professora/bióloga com alguns enfrentamentos, aprendizados e caminhos 
percorridos ao me inserir em um contexto de pesquisa, como aluna de mestrado no 
Programa de Pós Graduação em Educação em Ciência – Química da Vida e Saúde, 
na UFRGS. O objeto deste trabalho é narrar alguns dos movimentos que fui 
realizando durante meu processo de imersão na pesquisa, bem como meus 
entendimentos sobre determinadas práticas de pesquisa que serviram como pontos 
de partida e que deram condições de possibilidade para ir tecendo, combinando e 
criando outros arranjos, que se configuraram na minha dissertação2.  

 

Palavras-chave:  Pesquisa, metodologia, narrativa 

 

1. Introdução 

  

  Na tecitura das redes de significação que foram e ainda vão me 

constituindo em uma “professora/bióloga/pesquisadora”, a dinâmica das relações 

com os “outros” e, comigo mesma, produzem efeitos singulares, efeitos, que se 

criam no arranjo de combinações, de possibilidades, onde ideias se comportam 

como peças de patchwork3 e, portanto, é neste emaranhado de possibilidades que 

foi se configurando o caminho a seguir. Entendo, então, que minha pesquisa foi 

                                            
1 juliana@gasparotto.net.br -  Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 
2 Este texto foi elaborado a partir da minha dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação 
Química da Vida e Saúde: Educação em Ciências/ICBS/UFRGS, orientada pela Profª. Dra. Nádia 
Geisa Silveira de Souza. Para maior aprofundamento sobre a pesquisa ver Gasparotto (2010). 
3 Utilizo-me da palavra patchwork, que significa literalmente “trabalho com retalhos”, para representar 
a ideia de construção de determinadas formas, estruturas, pensamentos, a partir da junção de peças 
que vão se encaixando, se acomodando e produzindo efeitos singulares.  
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sendo, assim, aberta na medida em que eu caminhava por entre labirintos1, 

labirintos onde me deparei com práticas de pesquisa que me serviram como pontos 

de partida, mas também, onde fui tecendo e combinando outras possibilidades, 

criando outros arranjos que se configuraram e deram origem a minha dissertação 

sobre práticas de Educação Ambiental no cotidiano escolar.  

 

2. Obejtivos 

 

Com meu objetivo maior mais ou menos traçado – investigar que práticas 

discursivas são postas em funcionamento no cotidiano de uma escola e como se 

articulam produzindo um determinado tipo de Educação Ambiental com a finalidade 

de constituir determinadas subjetividades -, emergem novas dúvidas. Por onde 

começar? Qual instituição escolher para observar? Como realizar minha imersão 

neste ambiente? Como olhar as práticas escolares de Educação Ambiental?  

 

3. Metodologia 

 

Diante de tantas dúvidas, meu primeiro passo foi entrar em contato com 

diversas investigações e ensaios realizados no campo dos Estudos Culturais e dos 

Estudos Culturais em Ciências, pois optei pela perspectiva de análise destes 

campos que “partilham um compromisso de examinar práticas culturais do ponto de 

vista de seu envolvimento com, e no interior de relações de poder” (BENNETT, 1992 

apud NELSON; TREISCHLER; GROSSBERG 2002, p.11).  

Meu segundo passo foi embrenhar-me em leituras relacionadas à prática da 

pesquisa qualitativa, pois a escolha por uma abordagem metodológica qualitativa de 

                                            
1  Para Corazza (2002, p. 108) o labirinto “representa uma significativa metáfora arquitetônica, que 
possibilita visualizar o território resultante da pororoca entre a prática da pesquisa educacional crítica 
e as teorizações pós”.    
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investigação vem atrelada aos aportes que nela encontro para realização da minha 

pesquisa sobre Educação Ambiental, no interior de uma determinada cultura escolar. 

Além disso, em suas reflexões acerca da pesquisa em Educação Ambiental, Minayo 

(2002, cit. por Tozoni-Reis, 2005, p. 270) argumenta que: 

 

(...) a pesquisa em educação ambiental é essencialmente 
qualitativa. Essencialmente porque é parte da essência da 
educação a necessidade de explorar, nos espaços ocultos das 
ações educativas cotidianas, uma realidade diversa, dinâmica, 
complexa e específica. Para ser compreendida, da forma mais 
abrangente possível, essa realidade não pode ser somente 
quantificável, é preciso buscar nesta atividade educativa 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.  

 

Ao compreender a escola como espaço sócio-cultural, onde professores e 

alunos são apreendidos como “sujeitos de experiência sociais que vão produzindo e 

elaborando uma cultura própria” (DAYRELL, 2001, p.159), em seu dinamismo 

cotidiano e, compreendendo o papel dos sujeitos na trama social que a constitui, fui 

delineando minha pesquisa com aportes nos estudos de cunho etnográficos. Porém, 

ao buscar aportes etnográficos, não estou me colocando como antropóloga, mas 

sim, utilizando-me de ferramentas etnográficas, o que vem sendo incorporado por 

outras áreas disciplinares, tais como os estudos em comunicação, a pesquisa em 

educação e os Estudos Culturais. O que fiz foi observar/participar de práticas 

escolares “ditas” de Educação Ambiental, numa situação particular, por ser numa 

escola, durante um semestre, assim, a pesquisa configurou-se como um estudo de 

caso.  O estudo de caso é um método eclético, que permite investigar através das 

mais variadas técnicas e métodos facilitando a compreensão do tema a ser 

estudado (MAREN, 1995, apud OLIVEIRA, 2008), o que remete à ideia de uma 
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bricolage1. Nesse sentido, o pesquisador, talvez possa ser visto como um bricoleur 

(DENZIN; LINCOLN, 2006).  

 

3.1 Tecendo possibilidades 

 

A ideia era realizar a pesquisa no meu lugar2, portanto, deveria escolher 

uma escola da rede Municipal de Educação de Lajeado/RS3, que abordasse a 

temática da Educação Ambiental. Acabei optando por uma escola de Ensino 

Fundamental, localizada num dos bairros periféricos do município. A escola funciona 

em dois turnos (manhã e tarde), sendo que sua estrutura está organizada por ciclos 

de formação - motivo que me levou a escolher esta instituição, pois tal realidade me 

era totalmente nova e desafiadora na época, já que minha experiência docente se 

dava em escolas seriadas, da rede privada de educação.  

Feita a escolha, realizei meu primeiro contato com a escola através de uma 

visita, na qual conversei com a direção e a coordenação pedagógica da instituição. 

Apresentei o Projeto de Pesquisa com minhas intenções de investigação e de 

posterior “retorno” da pesquisa, além dos Termos de Consentimentos para sua 

realização neste local.  A diretora e a coordenadora demonstraram interesse pela 

temática da investigação e pela forma de “retorno”, que se daria em momentos de 

reuniões pedagógicas, quando discutiríamos os “achados da pesquisa”, a fim de 

impulsionar outras possibilidades para as práticas de Educação Ambiental no 

                                            
1  Bricolage é uma palavra de origem francesa utilizada para denominar um conjunto de trabalhos 
manuais realizados por um bricoleur  que é “alguém que utiliza suas próprias mãos em seu trabalho e 
emprega meios tortuosos se comparados aos do artesão (...) o bricouler é prático e conclui seu 
trabalho” (WEINSTEIN e WEINSTEIN, 1995, p. 161 apud DENZIN; LINCOLN 2006, p. 38).  
 
2 Seguindo Wellmer (1996), por meu lugar compreendo: não uma comunidade territorialmente 
delimitada, mas sim, um local “cambiante no espaço e no tempo de uma trama variável de 
associações e lealdades voluntárias, que não são condicionadas territorialmente, mas tematicamente, 
profissionalmente e pessoalmente” (p.91).  
  
3 Escolhi desenvolver minha pesquisa no município de Lajeado/RS, pois é nele que nasci e resido até 
hoje e, entendo que, como educadora/pesquisadora/cidadã, tenho responsabilidade com este “lugar”.  
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cotidiano daquela escola. Meu intento de trazer à pauta das discussões pedagógicas 

os “achados da pesquisa” vem ancorado no compromisso ético que, como 

pesquisadora devo estabelecer com os atores sociais do contexto investigado. Tal 

iniciativa possibilita uma relação mais colaborativa na investigação, trazendo “a voz” 

desses atores sociais para dentro do trabalho de pesquisa, ampliando o espaço do 

diálogo de saberes (SARMENTO, 2003). Embora a relação investigador/investigado 

seja atravessada por relações de poder1, pois o direito de investigar é imanente a 

figura do especialista (op.cit.), cabe ressaltar que minha intenção não é mostrar “o 

certo ou o errado”, mas sim, discutir e problematizar com o grupo de professores e 

coordenadores as observações e análises que realizei sobre as práticas discursivas, 

em relação à Educação Ambiental, que são postas em funcionamento no cotidiano 

da escola. Além disso, acredita-se que as pesquisas realizadas no campo dos 

Estudos Culturais e o trabalho do intelectual possam fazer uma diferença, mesmo 

que suas intervenções não sejam garantidas, não durem para sempre (NELSON et 

al, 2002). Esta diferença “é necessariamente relevante apenas para circunstâncias 

particulares” (idem, ibidem, p.17), desta forma, entendo que é na relação 

espaço/tempo em que ocorre/ocorreu a pesquisa que tal diferença encontra 

condições de possibilidade. Portanto, os saberes produzidos durante a pesquisa 

retornarão à escola como conhecimentos válidos para discussão, aprimoramentos 

ou objetos de novos estudos em sala de aula.   

Na continuidade do contato com a escola, solicitei uma cópia do Projeto 

Político Pedagógico para me inteirar dos procedimentos didático/pedagógicos e, 

também, realizar uma breve análise das proposições e enunciados, presentes no 

documento, com a finalidade de orientar práticas relacionadas à Educação 

Ambiental.  

Como a escola funciona em dois turnos, escolhi o turno da tarde para a 

pesquisa, porém, faltava definir naquele universo, o tamanho da minha amostra. 

                                            
1 O poder pode ser compreendido como algo que se exerce, que se efetua e que funciona como uma 
maquinaria que se dissolve por toda a estrutura social. Nesse sentido, o poder não pode ser 
localizado em nenhum ponto específico da estrutura social, mas como algo que funciona numa rede 
de dispositivos, que existe na forma de relações - relações de poder (MACHADO, 2008).  
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Então, começou minha incursão na escola. Numa reunião pedagógica, quando 

apresentei meu projeto de pesquisa, percebi interesse por parte dos professores, 

porém duas professoras mencionaram vontade de participar do projeto. Tais 

professoras trabalhavam com as turmas do terceiro ciclo da escola, nas disciplinas 

de Ciências e Geografia, o que me levou a examinar as práticas pedagógicas de 

Educação Ambiental direcionadas aos alunos do terceiro ciclo.  

 

3.2 Combinando ferramentas  

 

O processo de “coleta de dados” para a pesquisa se deu através da 

observação participante realizada nas turmas do terceiro ciclo, no turno da tarde, 

durante algumas aulas das professoras – de Ciências e de Geografia. Combinei com 

as professoras que minhas observações se dariam em aulas consideradas por elas, 

como voltadas à prática de Educação Ambiental. Ao selecionar algumas aulas, 

destacando-as como atravessadas por práticas de Educação Ambiental, o professor 

assume o papel de sujeito-intérprete1, atribuindo marcas e desejos na ação 

educativa, instituindo modos de compreender e de fazer Educação Ambiental. 

Portanto, esta seleção de certas “cenas pedagógicas” acabou trazendo elementos 

para discutir e questionar determinados conceitos sobre Educação Ambiental que 

circulam no contexto escolar.  

Gostaria de marcar o quanto este “cenário natural”, pois o cotidiano escolar 

não me é estranho, provocou-me certo mal-estar, pois naquele momento eu 

ocupava uma posição de sujeito2 diferente daquela com a qual estou “acostumada” – 

não era aluna, nem professora -, estava desempenhando um papel diferente, o de 

pesquisadora. Portanto, tornou-se necessário aprender a “olhar” este cenário, que 

                                            
1 Segundo Carvalho (2008), o sujeito intérprete compreende o mundo como um texto, produzindo 
sentidos a partir de seu horizonte histórico. 
 
2 Para Foucault (2004), o sujeito não é uma substância, mas sim uma forma que nem sempre é 
idêntica a si mesma, sendo que “em cada caso, se exercem, se estabelecem consigo mesmo formas 
de relação diferentes” (p.275).   
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se apresentava como muito mais inquietante e desafiador, ao passo que se 

estabelecia momentos de conflito entre meu olhar de educadora ambiental e meu 

olhar de pesquisadora. Contudo, lá estava eu, munida de caderno, lápis, gravador e 

máquina fotográfica, imersa no cotidiano escolar de um grupo específico de alunos e 

professores, dando início ao trabalho de campo.  Durante minha estada junto ao 

grupo registrei através de anotações, fotos e gravações os movimentos que 

acompanhei, vi e ouvi - meu diário de campo. Mas o que compunha o diário de 

campo? Ora, sem dúvida os registros do “observador/a”, registros de momentos 

atravessados por diferentes sentimentos e interpretações1, sempre atrelados ao 

pesquisador/a, portanto, o diário de campo traz uma “seleção” de informações e 

descrições realizadas a partir do olhar do/a pesquisador/a. Nesse sentido, Caldeira 

(1988) alerta sobre o papel do autor no texto etnográfico, o qual corre o risco de 

reduzir tudo a sua própria voz. A autora (op. cit.) recomenda que estes possam 

“representar muitas vozes, reproduzir no texto uma plurivocalidade (...) dando 

espaço aos outros” (p.141). Entretanto, cabe ressaltar que mesmo buscando através 

das entrevistas e gravações a presença de “outras” vozes no texto, este continuará 

sendo “meu texto”, pois ao narrar, vou construindo a história dos sujeitos e dos 

lugares vou produzindo o trabalho a partir do “meu olhar”, que vai cortando e 

recortando as falas que nele se apresentam, assim como descreve Santos (1998, 

p.37):  

 

(...) aquilo que se marcou, que virou texto cunhado no papel 
nada mais é do que a minha narrativa; é a história que estou 
contando, daquilo que eu, com meus olhos de aprendiz- 
pesquisador, passei a olhar como importante e que constitui 
como relevante para o trabalho. 

 

                                            
1 De acordo com Foucault (2002, p. 45), uma das consequências da hermenêutica, desde o século 
XIX, “é que a interpretação será sempre, interpretação através de “quem?”; não se interpreta o que 
há no significado, mas, no fundo, quem colocou a interpretação. O princípio da interpretação nada 
mais é do que o intérprete”.  
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 Entendendo que neste tipo de pesquisa o interesse está na “maneira como 

as pessoas espontaneamente se expressam e falam sobre o que é importante para 

elas e como elas pensam sobre suas ações e as dos outros” (BAUER et al, 2008, 

p.21), meu propósito com as entrevistas foi aprofundar a compreensão  do 

fenômeno social investigado, não cabendo, portanto, a utilização de um cálculo 

matemático para estabelecer o número de entrevistas a se realizar. Conforme Zago 

(2003), nesse tipo de pesquisa, em que a amostra não é representativa (em termos 

estatísticos), o que interessa ao pesquisador/a é a riqueza do material construído, 

portanto, minhas entrevistas não foram numerosas. Considerando, também, que 

numa metodologia de base qualitativa o número de sujeitos que virão compor o 

quadro das entrevistas dificilmente pode ser definido, com certeza, a priori, que a 

definição do número de entrevistados depende da qualidade das informações 

obtidas em cada depoimento, assim como da profundidade e do grau de recorrência 

e divergência das informações obtidas e, enquanto forem surgindo “dados originais" 

ou pistas que possam indicar novas perspectivas à investigação, as entrevistas 

precisam continuar sendo feitas (DUARTE, 2002), comecei a estruturar algumas 

perguntas que compunha meu “questionário provisório”, pois sabia que outras 

questões surgiriam no decorrer da pesquisa.  

Então, nos primeiros contatos com os alunos, comentei sobre minhas 

estratégias para coleta de dados, explicando como se dariam as entrevistas, os 

registros fotográficos e as gravações durante minha estada junto ao grupo. Neste 

momento, esclareci que a participação na etapa das entrevistas era uma decisão 

pessoal, portanto caberia a eles decidirem se participariam ou não desse processo, 

entretanto, suas participações estariam atreladas ao preenchimento do Termo de 

Consentimento, pelos responsáveis.    

Considerando o volume de trabalho demandado na transcrição e análise do 

material recolhido nas entrevistas, a literatura de referência indica que o número de 

entrevistas individuais para cada pesquisador/a deve oscilar de 15 a 25, a depender 

do nível de aprofundamento da análise almejada e de outras decisões 

metodológicas do pesquisador/a (FRASER; GONDIM, 2004). Assim, entrevistei seis 
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alunos de cada turma do terceiro ciclo, totalizando dezoito alunos, além das 

professoras cujas aulas eu acompanhei. Minha intenção ao entrevistar 

alguns/algumas alunos/as e as professoras em questão, não foi a de encontrar uma 

“verdade” a ser desvelada, mas sim lidar com uma diversidade de significados a 

respeito das práticas de Educação Ambiental e os efeitos na constituição de 

subjetividades.  

De mão das informações recolhidas a partir da observação participante nas 

turmas, assim como das entrevistas com as professoras e alunos/as, da análise 

documental dos PCNs e do Projeto Político Pedagógico da Escola, utilizei-me do 

método da triangulação dos dados, pois somente assim se impede que a 

unilateralidade de uma observação, ou de um depoimento, ou ainda de um 

documento, possa sobrepor-se à realidade em todo o seu conjunto e complexidade. 

  

4. Resultados  

 

Selecionei algumas “cenas pedagógicas” que foram consideradas vinculadas 

à Educação Ambiental pelas professoras - uma saída de campo para observação do 

relevo e discussão sobre a ocupação humana dos espaços, com a professora de 

Geografia; uma entrevista com a professora de Ciências, sobre uma atividade 

realizada com estes alunos em relação ao uso adequado das lixeiras do bairro e, 

uma dinâmica interdisciplinar (Geografia e Ciências), abordando questões de 

gênero. A seleção estava atrelada as possibilidades de análises que tais “cenas 

pedagógicas” foram desenhando. 

Enquanto observadora participante pude perceber que diferentes correntes 

de Educação Ambiental1 - conservacionista, sistêmica, científica, resolutiva e 

humanista -, perpassam as abordagens realizadas pelos professores. Nas 

intervenções pedagógicas, os professores/educadores ambientais, muitas vezes, 

                                            
1 Para maior aprofundamento sobre as Correntes de Educação Ambiental ver Sauvé (2005). 
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apresentaram uma pluralidade e diversidade de proposições pedagógicas, 

transitando por zonas de convergência entre as diferentes correntes da Educação 

Ambiental (SAUVÉ, 2005). Para autora (op. cit.), deve-se compreender que tais 

“correntes” se configuram, de forma geral, em maneiras de conceber e praticar a 

Educação Ambiental e, mesmo apresentando um conjunto de características 

específicas, “uma mesma proposição pode corresponder a duas ou três correntes 

diferentes, segundo o ângulo sob o qual é analisada” (idem, ibidem, p. 17).  

Entretanto, constatei que há certa centralidade em determinadas 

abordagens, atrelada ao processo de subjetivação dos professores em um 

determinado tipo de educador, constituído na imanência de um domínio de 

conhecimento, fortemente marcado pelas Ciências Naturais (no caso desta análise, 

basicamente da Geografia e da Biologia). Além disso, percebe-se a dicotomia entre 

homem e natureza na fala dos alunos, o que me leva a pensar que, ao longo da sua 

trajetória como sujeitos/alunos, esses indivíduos, provavelmente foram interpelados 

por práticas discursivas alicerçadas nesta concepção - cujas abordagens enaltecem 

a natureza perfeita, harmônica e sábia e, olham-na a partir dos padrões humanos, 

para os quais, ela está aí para nos servir.  

 

5. Conclusão 

 

Este estudo me permitiu entender a escola como um espaço atravessado e 

configurado na coexistência de diferentes práticas discursivas: proposições e 

pressupostos teóricos, documentos e regulamentos (PCNs) - uma rede discursiva 

sobre a Educação Ambiental. Constatei que no espaço escolar, esta rede discursiva 

está ali, funcionando, ora na fala dos alunos, das professoras ou no Projeto Político 

Pedagógico, portanto, há de se olhar para as práticas discursivas, postas em 

funcionamento nas atividades escolares, como integrando redes de constituição de 

determinado tipo de sujeito. 



 

66 

 

Além disso, entendo que se deva olhar para Educação Ambiental isentos de 

inocência, suspendendo o olhar para, talvez, afastar-se dos “velhos” grilhões 

acadêmicos, que muitas vezes sustentam nossas práticas. Portanto, considero as 

discussões e o pensar em torno destas questões, como estratégias para que as 

pessoas e, principalmente os educadores (ambientais), possam conhecer e 

compreender os efeitos das verdades que regem seus entendimentos sobre 

ambiente e educação, a fim de operar deslocamentos e, quem sabe, permitir a 

emergência de novas possibilidades e caminhos para educação/ambiental. 
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL PRELIMINAR DO CEMITÉRIO, SEGUND O 

A RESOLUÇÃO CONAMA 335/2003 

 

Francisco Carlos da Silva1 

 

Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da avaliação preliminar do 
cemitério de Itaquera - município de São Paulo -, com o objetivo de oferecer 
subsídios às autoridades responsáveis para a definição de uma política de gestão 
ambiental adequada a esta necrópole paulistana. O termo cemitério (do grego 
Koimetérion, “dormitório” ou do latim coemeterium) refere-se ao recinto onde se 
enterram e guardam os mortos (Holanda, 1999). Sob a influência do cristianismo, 
este termo tomou o sentido de campo de descanso após a morte. O cemitério é 
também conhecido por necrópole, cameiro, sepulcrário e campo-santo; além de ser 
vulgarmente denominado de “cidade dos pés-juntos” e “última morada”. Os 
cemitérios foram sempre considerados apenas como locais de sepultamento de 
corpos humanos, que não apresentavam qualquer perigo à saúde pública e ao 
ambiente. A questão da morte teve sempre percursos difíceis ao longo da história. 
Inquestionavelmente, contudo, os cemitérios apresentam risco potencial de 
contaminação ambiental, em particular para águas subterrâneas de menor 
profundidade, ou seja, o aqüífero freático. Em geral, durante muitos anos, os 
cemitérios públicos foram implantados de forma aleatória, em terrenos imprestáveis 
para qualquer outro uso, sem levar em consideração os aspectos geológicos, 
hidrogeológicos e geotécnicos da área escolhida.  Como conseqüência, muitas 
necrópoles transformaram-se em risco efetivo, contaminando o aqüífero freático pelo 
necrochorume oriundo da decomposição de cadáveres.  

 

Palavras-chave:  Cemitérios. Contaminação. Avaliação. Gestão Ambiental. 

 

Introdução 
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Os cemitérios constituem uma necessidade social e são imprescindíveis à 

destinação dos cadáveres. Os corpos humanos desprovidos de vida entram 

rapidamente em decomposição pela atuação de microrganismos, com liberação de 

substâncias tóxicas, que podem afetar o ambiente e a saúde pública.  

Deste modo, é necessário que os cemitérios sejam implantados 

adequadamente em termos sanitários e ambientais para propiciar decomposição 

normal, sem prejudicar o meio ambiente. 

A avaliação preliminar do cemitério de Itaquera - município de São Paulo - 

seguindo a linha de pesquisa  “cemitério e ambiente”, em desenvolvimento no 

Centro de Pesquisas da Universidade de São Paulo (USP), tem o objetivo de 

realizar um diagnóstico ambiental inicial deste cemitério, através de levantamento de 

informações do local e inspeções de campo, contextualizando-o no ambiente físico 

em que se acha inserido, isto é, na região metropolitana de São Paulo, situada 

predominantemente na Bacia de São Paulo, com base na Resolução CONAMA nº 

335/2003. 

 

1  Conceituações preliminares e a Resolução CONAMA nº 335, de 28 de abril 

de 2003 

 

Independentemente das práticas funerárias (inumação, tumulação e outros) 

os cemitérios são porções de terrenos cercadas e ordenadas segundo um 

determinado critério paisagístico, onde tem lugar o enterro dos corpos e a cremação 

dos restos mortais.  

O conceito de “meio ambiente”, na legislação brasileira encontra-se definido 

na Lei n° 6938/81 da Política Nacional de Meio Ambi ente, nos seguintes termos: “é o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, segundo o 

artigo 3° do parágrafo 1. 
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A Constituição Federal de 1988 inseriu os conteúdos humano e social no 

conceito de meio ambiente, no artigo 225, modificando dessa forma a compreensão 

que se deve ter sobre esse tema nas seguintes palavras: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial  à  sadia  qualidade  de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as seguintes e futuras gerações. 

 

Dentro dos pressupostos constitucionais, um dos mecanismos para a defesa 

e preservação de um ambiente saudável é a Avaliação Ambiental Preliminar – AAP, 

documento inicial exigido para o processo de licenciamento de um empreendimento 

com potencial de contaminação. 

A avaliação ambiental preliminar consiste em um diagnóstico inicial de áreas 

potencialmente contaminadas e possui caráter informativo qualitativo visto que 

nessa etapa são realizados apenas levantamentos de informações e 

reconhecimento da área através de inspeção de campo.   

Relativamente à questão em estudo, a Resolução CONAMA nº 335/2003 é o 

instrumento legal necessário ao funcionamento dos cemitérios no país, exigindo, 

com base em critérios mínimos, o Licenciamento Ambiental para a implantação e 

operação dos cemitérios horizontais e verticais no Brasil.  

A partir da data de publicação da resolução no Diário Oficial da União, o 

CONAMA concedeu um prazo de cento e oitenta dias para os cemitérios existentes 

e licenciados se adequarem às exigências junto aos órgãos ambientais 

competentes, como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, que analisarão os problemas específicos. Esse prazo 

foi modificado, em 28 de março de 2006, através da Resolução CONAMA nº 368, 

para dois anos a partir da data de sua publicação. 

Além dessa modificação, entre as principais mudanças trazidas pela 

Resolução acima, podem ser apontadas as seguintes: 



 

71 

 

- Na exigência de que o fundo das sepulturas diste no mínimo 1,5 m do nível 

máximo do aqüífero freático, a medida deve ser realizada na estação de cheias;   

- O subsolo da área pretendida para implantação de cemitérios deverá ser 

constituído por materiais com coeficiente de permeabilidade entre 10-5 e 10-7 cm/s, 

na faixa entre o fundo das sepulturas e o aqüífero freático; para instalações em solos 

com permeabilidade maior esta distância deverá ser de 10 m; 

- O perímetro do cemitério deve ter um sistema adequado e eficiente de 

drenagem pluvial para captar e encaminhar as águas das chuvas. 

 

2 Legislação estadual e municipal e contextualizaçã o da pesquisa 

 

Em âmbito estadual, a norma técnica L1040, elaborada pela CETESB 

(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), em 1989 e revista em 1993 

e 1999 estabelece os requisitos e as condições técnicas para a implantação de 

cemitérios destinados ao sepultamento no subsolo, no que tange à proteção do 

ambiente, em particular do solo e da água subterrânea. 

Esta norma exige que o empreendedor do cemitério apresente uma 

caracterização da área, com informações geográficas, geológicas e hidrogeológicas 

e, além disso, prevê distância mínima de 2,00m entre o fundo das sepulturas e o 

aqüífero freático, ou com rebaixamento do nível freático, entre outros. (MATOS, 

2001). 

O Código Sanitário de São Paulo, de 1991, regulamenta a promoção, 

preservação e recuperação da saúde e exige que os cemitérios sejam construídos 

em áreas elevadas, na contra-vertente das águas que possam alimentar poços e 

outras fontes de abastecimento. 

Este mesmo código estabelece também o perímetro mínimo de proteção e, 

além disso,  que a área do cemitério esteja livre de  inundações e  que o nível do 
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aqüífero freático fique pelo menos a dois metros de profundidade. Porém, o texto é 

confuso e, segundo Matos (2001), até inviabiliza o seu pleno cumprimento.  

Em âmbito municipal, o Projeto de Lei nº 01-0400/98, sistematiza e 

consolida a legislação existente sobre serviços funerários e cemitérios, no  Município 

de São Paulo. 

No ano de 2000, com o Projeto de Lei Municipal nº 193 e, em 2003, o 

Projeto de Lei Municipal nº 542  e a  Lei Municipal nº 13.725 de 2004, capítulo V, 

artigo 89, determinam que as inumações, exumações, transladações e cremações 

deverão ser disciplinadas em normas  técnicas,  em consonância com as legislações 

federal  e estadual não havendo, portanto, uma lei específica do município destinada 

à implantação e manutenção  dos cemitérios.  

Em 2005, o prefeito José Serra vetou totalmente o Projeto de Lei n° 542, 

alegando que era desnecessário, pois já havia regulamentações em âmbitos 

estadual e federal. 

Foi Pacheco (1986), quem realizou a primeira avaliação ambiental de 

cemitérios públicos no Município de São Paulo, e alertou para a necessidade da 

implantação correta de necrópoles, somente após estudos geológicos e 

hidrogeológicos, como forma de proteger os recursos hídricos. 

Na observância da legislação federal, estadual e municipal citada, observou-

se que o cemitério de Itaquera apresenta sinais evidentes da necessidade de 

adequação às exigências do CONAMA como, por exemplo, disposição dos resíduos 

funerários, manutenção e conservação dos túmulos, sistema de drenagem artificial 

adequada, etc., tornou-se necessária e importante a realização de uma AAP nesta 

necrópole, segundo as orientações da CETESB.  

Preliminarmente, ressalta-se que o bairro de Itaquera possui uma área de 

58.000 km2  que abriga uma população de 201.512 habitantes (SEPE E TAKIYA, 

2004) e o cemitério estudado localiza-se em bairro homônimo à Rua Serra de São 

Domingos, 1957; na zona leste da cidade de São Paulo.  
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Geograficamente, o mesmo está situado entre as latitudes 23°33’07’’ e 

23°33’45’’ Sul e  longitudes 46°26’52,5” e 45°27’30 ’’ Oeste (Ferreira, 2005). O 

acesso ao local pode ser realizado através da Avenida Nova Trabalhadores (antiga 

Jacu-Pêssego) ou através do centro de Itaquera (Rua São Teodoro).  

O referido cemitério situa-se em região com alta densidade populacional, 

que ocupa o seu entorno com residências e casas comerciais, como floriculturas, 

bares, mercados e lojas de materiais de construção. 

Geologicamente, localiza-se em área constituída de rochas cristalinas pré-

cambrianas (rochas metamórficas e ígneas) superpostas por sedimentos areno-

argilosos terciários da Formação São Paulo. O terreno se caracteriza como cristalino 

recoberto por sedimento e solo argiloso e arenoso. A alta porcentagem de argila 

pode ocasionar problemas para o manejo das sepulturas no tocante aos fenômenos 

conservativos do cadáver, pois o solo argiloso tem capacidade de reter água e gerar 

a saponificação (adipocera) do corpo enterrado. 

Os sedimentos terciários, constituídos predominantemente por argilitos, 

siltitos, arenitos e conglomerados, apresentam espessuras variando de poucas 

dezenas de metros, nos limites de sua ocorrência principal, até cerca de 200m na 

zona norte, leste e na zona centro–sul da cidade.  Capeando esse sedimento ocorre 

uma camada relativamente espessa de solo argiloso laterizado, vermelho, 

denominado tecnicamente de “argila porosa”. 

O solo superficial apresenta textura areno-argilosa e é bem laterizado; o 

horizonte mais profundo tem textura predominantemente argilosa, com intercalações 

mais arenosas, onde podem ocorrer aqüíferos suspensos. 

Os solos provenientes de micaxistos apresentam textura argilosa a argilo-

siltosa com espessuras entre 1 a 1,5m. O solo de alteração é essencialmente siltoso 

e micáceo  e apresenta espessura de dezenas de metros. 

Em áreas de rochas gnáissicas observa-se a presença de solo superficial 

com textura argilosa a areno-argilosa, com espessura variando de 1 a 2m . O solo 
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de alteração apresenta textura siltosa a síltico-arenosa com espessura de até 

dezenas de metros. 

O contexto hidrogeológico da área é definido como  cristalino com manto 

areno-argiloso em área de recarga. De acordo com SIGRH (2005), os valores 

médios de coeficiente de permeabilidade variam entre 10¯³ e 10¯7 cm/s, pois se trata 

de uma mistura do solo, podendo existir na área valores menores do que 10¯7 cm/s. 

Quanto à legislação, a nova redação do inciso III do § 1º do Art. 5º da 

Resolução CONAMA nº 368 dispõe que o “subsolo da área pretendida para 

implantação de cemitério deverá ser constituído por materiais com coeficientes de 

permeabilidade entre 10¯3 e 10¯5 cm/s, na faixa compreendida entre o fundo das 

sepulturas e o nível do lençol freático (...)”. 

Vale dizer que há a possibilidade de algumas porções do terreno 

apresentarem permeabilidade do solo inadequada, que pode gerar fenômenos 

conservativos. Ainda no contexto hidrogeológico, estimou-se que a variação do nível 

da água subterrânea ficasse entre 770 e 775m com as profundidades em cerca de 

15m e o manto de alteração com até 30m de espessura. 

 

3 Dinâmica da pesquisa e resultados obtidos 

 

A realização da pesquisa parte da constatação evocada por Pacheco (2000), 

de que os cemitérios apresentam risco potencial para o meio ambiente. No Brasil, 

segundo este autor, quase sempre a implantação dos cemitérios é feita em locais 

inadequados, ignorando-se fatores geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos. Em 

conseqüência disso, são comuns os impactos ambientais físicos nos cemitérios 

municipais, que podem ser classificados em duas categorias: 

a) Primário – quando ocorre contaminação do aqüífero freático e da água 

superficial. 
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O aqüífero freático (livre ou não-artesiano) é mais exposto à contaminação 

por cemitérios e outras fontes de poluição. Já existem pesquisas que comprovam 

cientificamente a contaminação do aqüífero freático por cemitérios, (Matos, 2001; 

Espindula, 2004). Mas, pouco se sabe em relação à água superficial. 

b) Secundário – consiste na exalação de maus odores no interior de 

cemitérios, provenientes da decomposição dos cadáveres.  

Segundo os tanatólogos, os gases produzidos são: gás sulfídrico (H2S), 

mercaptana ou tioálcool (C6H5SH),  dióxido de carbono (CO2),  amoníaco (NH3),  

metano (CH4) e  fosfina (PH3). O fedor é causado, principalmente, pelos dois 

primeiros gases. Para evitar os gases funerários, os primeiros sanitaristas brasileiros 

recomendavam que a localização geográfica dos cemitérios levasse em 

consideração a direção dos ventos, para que os habitantes não fossem atingidos 

pelos maus odores. 

O reconhecimento da área visou observar os eventos que pudessem indicar 

a possibilidade de transporte dos contaminantes (liqüame funerário e metais 

lixiviados) e destes atingirem os bens a proteger, tais como: zona viária, área 

comercial, industrial e área/bens de interesse público. 

Com uma área de 115.572 m² e ativo desde 1929, o Cemitério de Itaquera 

está situado em local de alta densidade demográfica, sendo a distância mínima até a 

edificação mais próxima menor do que 50m. 

Na maior parte da necrópole os sepultamentos são efetuados em covas 

abertas e depois aterradas, coloca-se sobre ela, ainda, um monte de terra de 

aproximadamente 40cm de altura. 

Os aspectos estéticos parecem encobrir os problemas sanitários, enquanto 

os primeiros causam  certo conforto para os visitantes (impacto visual atenuado 

pelas áreas verdes), os últimos são desvendados com uma observação mais 

apurada, como covas abertas após exumação e restos funerários entulhados junto 

às covas. 
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Os aspectos sanitários do cemitério evidenciam a falta de cuidados técnicos 

ou desconhecimento dos parâmetros legais por parte dos empreendedores. É muito 

comum a disposição do lixo em recuos construídos na área interna da necrópole ou 

em caçambas da prestadora do serviço de coleta de resíduos sólidos no município. 

O lixo é constituído de restos de flores naturais, folhas, materiais 

empregados na ornamentação fúnebre, trapos de roupas, restos de caixões etc, que 

propiciam focos de fungos e bactérias. Esses resíduos deveriam ter o mesmo 

destino dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), ou seja,  a incineração. Os 

administradores afirmam que o lixo é separado em duas classes, uma que segue  

para o aterro sanitário e outra para a incineração, mas não se sabe onde é 

incinerado. 

Apesar do artigo 158 do Código Sanitário do Estado de São Paulo, seção II 

que trata dos cemitérios, proibir a conservação de água em vasos ornamentais, na 

maioria dos cemitérios existem vasos de flores com água (Pacheco, 2000). No 

cemitério de Itaquera não foi constatada esta situação.  

No Cemitério de Itaquera, as flores naturais foram substituídas por artificiais 

e os vasos receberam terra. No entanto, algumas sepulturas tinham vasos 

abandonados e com água parada, onde foram observadas larvas de mosquitos, que 

podem abrigar vetores da febre amarela e/ou dengue.  

Segundo Pacheco (2000), os pesquisadores da Faculdade de Saúde  

Pública da USP afirmam que os cemitérios contribuem para a proliferação do 

mosquito transmissor da dengue (Aedes aegypti). 

A falta de higiene e segurança por grande parte dos funcionários é 

marcante, pois estes não costumam usar os equipamentos de proteção, batas, luvas 

e máscaras durante o enterramento e as exumações, embora sejam orientados pelo 

administrador do cemitério a usá-los. Nem todos têm o hábito de lavar as mãos ou 

tomar banho antes de deixar o recinto. Esses maus hábitos representam risco de 

infecções para os profissionais, bem como para seus familiares. 
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Outra prática comum é a de se deixar as sepulturas, que foram ou serão 

abertas para a exumação do cadáver em depuração, ou seja, não ficam lacradas 

durante o processo, liberando gases com cheiro bastante nauseante. 

De acordo com o inciso II do Art. 2º da Resolução 335, ossário é o local para 

a acomodação de ossos, contidos ou não em urna ossária. Os ossários do cemitério 

atendem parcialmente à resolução supracitada. 

Existe apenas um local para depositar os restos mortais de corpos que 

foram exumados que consiste no aproveitamento do muro do cemitério de forma 

adequada, atendendo, também, às condições gerais, alínea c, da Norma L1.040 – 

Cetesb, e outra que deve ser considerada ambientalmente incorreta, que consiste no 

enterramento dos ossos na própria cova, onde foram originalmente sepultados. 

Os ossários ambientalmente condenáveis abrigam restos mortais que não 

foram reclamados pelas famílias. Trata-se de um verdadeiro depósito de ossos, 

porque as ossadas não são mais identificadas por número e são dispostas sem o 

mínimo controle operacional. 

Os túmulos também não atendem a um projeto adequado de engenharia. 

Verifica-se que estas construções apresentam trincas, muitas vezes com tijolos 

expostos e não possuem calhas para retenção do necrochorume funerário, não 

apresenta drenos para os gases, os lóculos são mal vedados e existem vários 

túmulos abandonados durante a visita percebe-se a presença de insetos e o mal 

cheiro é perceptível. 

Com o fim da Avaliação Preliminar, foram determinadas as fontes e os 

mecanismos primários de liberação, as fontes e os mecanismos secundários de 

liberação, vias transportadoras dos contaminantes e os meios  receptores.  

A análise granulométrica dos solos revelou que a fração areia predominou 

em todos os pontos coletados. Os sedimentos revelaram que a fração areia 

predominou na quase totalidade dos pontos. As frações granulométricas mais 

importantes nas discussões sobre a contaminação do solo por substâncias químicas 

são argila e silte. Essas partículas, de menor tamanho, apresentam maior potencial 
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de adsorção de microrganismos. Por outro lado, a boa permeabilidade apresentada 

pelos solos arenosos, torna-os mais suscetíveis à infiltração dos contaminantes. 

Os resultados obtidos com as análises bacteriológicas realizadas nas 

amostras de água subterrâneas provenientes de afloramentos no entorno do 

cemitério de Itaquera, detectou-se a presença de coliformes totais, também se 

caracterizando colônias típicas dos gêneros bacterianos Shigella sp e Klebsiella sp. 

 

4 Conclusões e recomendações 

 

Os cemitérios constituem um problema de natureza ambiental e sanitária, 

ou, pelas implicações que a decomposição dos corpos podem causar. Mas, ao 

mesmo tempo, representam  uma necessidade pública, que deve atender  às leis 

vigentes, como as estipuladas pela Resolução CONAMA 335/2003. 

No caso do Cemitério de Itaquera (SP), a Avaliação Ambiental Preliminar, 

face aos  problemas encontrados, levanta sérias suspeitas como fonte de poluição 

e/ou contaminação e devem ser tomadas providências  para atender aos critérios 

mínimos exigidos pelas leis vigentes.    

Com base nos levantamentos das inspeções de campo iniciais, a área foi 

classificada primeiramente como Área Potencial (AP) e em seguida, devido ao fato 

de se encontrarem inúmeros problemas de ordem sanitária durante a Avaliação 

Ambiental Preliminar, o sítio foi diagnosticado como  Área Suspeita (AS). 

Além disso, ocorrem sepultamentos em áreas de declividade acima dos 

15%, e a ausência de implantação de sistemas de drenagem natural e artificial 

favorece a erosão do solo e a infiltração das águas pluviais nas sepulturas. 

A ocorrência de corpos saponificados sugere a existência de água 

estagnada nas covas, como conseqüência da baixa permeabilidade do solo. 
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As águas pluviais convergiam para uma área no interior do cemitério a 

jusante das quadras de enterramento e causavam a saponificação dos cadáveres 

sepultados. Esta área parecia constituir a nascente de um córrego que saía do 

cemitério para o exterior e passava próximo às residências. 

Este estudo permitiu avaliar o Cemitério de Itaquera (SP) como uma área 

suspeita de contaminação, onde os problemas de manejo da necrópole foram os 

que mais contribuíram para tal avaliação. 

A análise granulométrica demonstrou que o solo não é o mais adequado 

para implantação de cemitérios, visto que seu alto teor de argila pode ocasionar 

fenômenos conservativos dos corpos, devido à possibilidade de empoçamento de 

água. 

As análises bacteriológicas detectaram a presença de coliforme total, de 

Shigella sp e Klebsiella sp, agentes de doenças diarréicas, que poderão ter origem 

no cemitério. 

A ocorrência de corpos conservados no Cemitério de Itaquera cria 

problemas ao reuso das sepulturas, embora os corpos permaneçam  no local por  

três anos. Desta forma, este cemitério não atende satisfatoriamente ao disposto na 

Resolução CONAMA 335/2003 (artigos 4º ao 9º). 

A reutilização das sepulturas pode causar diminuição nas profundidades das 

covas e favorecer a erosão pluvial com  remoção do material terroso de cobertura da 

sepultura e infiltração de águas pluviais. 

Segundo a legislação funerária do Município de São Paulo, as covas devem 

ter no mínimo de 1,55m de profundidade para cadáveres de adultos e de 1,32m no 

mínimo  para crianças de 7 a 12 anos de idade. 

Diante da AAP e da Resolução 335, há descumprimento por parte da 

Prefeitura Municipal de São Paulo ao Art. 4º da resolução, pois não foi encontrado o 

projeto executivo nem  planta do cemitério com medidas de mitigação e controle 

ambiental. 
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Em relação ao Art. 5º, existem áreas sem o recuo mínimo de 5m em relação 

ao perímetro do cemitério. Além disso, no perímetro e no interior do cemitério 

inexiste um sistema de drenagem adequado e eficiente.                

O Art. 6º impõe que os túmulos sejam constituídos de materiais que 

impeçam a passagem de gases para os locais de circulação dos visitantes e 

trabalhadores. Além disso, existem problemas de vedação das sepulturas e dos 

túmulos, que impediriam o vazamento do necrochorume e dos eventuais gases 

emanados. 

O Art. 7º estabelece que “os túmulos destinados ao sepultamento de corpos 

deverão atender ao disposto nos artigos 4º e 5º, no que couber”. Mas a construção 

dos túmulos parece ter sido realizada sem um projeto de engenharia, pois durante a 

AAP foram observadas rachaduras causadas por raízes de árvores e problemas de 

vedação. 

O Art. 9º trata dos resíduos sólidos, não-humanos, produzidos durante a 

exumação dos corpos, que deve ter destinação ambiental e sanitariamente 

adequada. No entanto, no Cemitério de Itaquera a destinação não é adequada, pois 

os resíduos são dispostos ao ar livre à espera de coleta. 

A Norma Técnica L1.040 da CETESB (1999)  também trata do assunto, na 

alínea j, sobre os resíduos sólidos relacionados à exumação dos corpos, tais como 

urnas e material descartável (luvas, sacos plásticos, etc.). Esses resíduos devem ter, 

preferencialmente, o mesmo tratamento dado aos  sólidos gerados pelos Resíduos 

de Serviços de Saúde (RSS), de acordo com a legislação vigente (Resolução 

CONAMA nº 5, de 1993 e, no caso de incineração local, a Norma CETESB 

E15.011). No Cemitério de Itaquera (SP) os RSS são relacionados à exumação dos 

corpos, são destinados à incineração (informação verbal), mas até que isto aconteça 

são dispostos de maneira insalubre à espera da coleta. 

Segundo a CETESB (1999) “se os resíduos sólidos forem enterrados no 

próprio cemitério, deverá ser usada unicamente a zona de sepultamento com 



 

81 

 

recobrimento mínimo de 0,5m de solo” e está vetado o uso da faixa sanitária, no 

perímetro interno, para tal finalidade. 

Diante dos problemas ambientais e sanitários registrados, recomenda-se a 

adequação do cemitério de Itaquera aos critérios mínimos estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 335/2003: 

Elaboração de um projeto executivo que contemple  medidas de 

minimização de impacto e  controle ambiental; 

Criação de uma comissão para o gerenciamento ambiental da necrópole, 

que considere as imposições legais  do CONAMA; 

Melhoria no sistema de drenagem, que promova a destinação das águas 

pluviais para fora do cemitério; 

Utilização de ácido peracético (Proxitane® 1512) para o tratamento das 

águas pluviais antes de alcançarem o sistema de drenagem externa uma vez que a 

mesma pode carrear microrganismos patogênicos; 

Recuperação imediata dos túmulos para impedir o eventual vazamento dos 

líquidos oriundos da coliqüação e também tratamento de eventuais efluentes 

gasosos, com utilização, por exemplo, de carvão ativado; 

Destinação adequada dos resíduos funerários, para evitar que eles  fiquem 

expostos ao ar livre; 

Cremação dos restos mortais exumados e não-reclamados, que comumente 

são dispostos em  ossários inadequados;. 

Estabelecimento de termo de compromisso para adequação deste cemitério 

às exigências do órgão ambiental competente, visto que, prazo determinado era de 

180 dias a partir de 28/05/2003 e alterado este dispositivo através da Resolução 

CONAMA 368 de 28/03/2006 na qual amplia o prazo para dois anos a partir de sua 

publicação  O não cumprimento da lei vigente incorrerá em crime ambiental previsto 

na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que prevê reclusão e multas diárias sem 

prejuízo do dever de recuperar os danos ambientais causados. 



 

82 

 

Da adequação do cemitério deve constar uma Avaliação Ambiental 

Confirmatória 

Devido ao quadro discutido, certamente o município, está desrespeitando, 

até esta data, as imposições legais do Art. 11 da Resolução 335/2003. O prazo para 

tal compromisso é de dois anos, a contar da data de publicação da Resolução 368 

(28/03/2006), mas o cemitério apresenta até o momento problemas técnicos. 
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UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DOS 

AGRICULTORES DO BREJAL-PETRÓPOLIS-RJ 

Denise Martins Bloise 1 

Carlos Frederico Bernardo Loureiro2  

  

Resumo: O presente artigo se constitui enquanto um relato de pesquisa em 
andamento que visa a elucidar o processo de organização de um grupo de 
agricultores familiares de base camponesa, da região do Brejal, em Petrópolis, Rio 
de Janeiro, onde moram e desenvolvem suas atividades agrícolas. A atenção está 
concentrada num grupo de vinte e duas famílias que se organizaram em torno da 
produção agroecológica, mais detidamente nas seis famílias estabelecidas na região 
do Vale dos Albertos. Objetivamos fazer uma discussão política do alimento 
orgânico, refletindo sobre as relações de produção desse alimento. Discorremos 
sobre os graus de campesinidade desse grupo de agricultores ao longo do tempo, 
como eles estavam quando começaram, como estão hoje, como era e como é hoje a 
relação com o mercado. De que forma, até que ponto e em que nível e profundidade 
as inevitáveis transformações sofridas ao longo do tempo os afetaram? São feitas 
considerações sobre os conceitos de agroecologia, campesinato e educação 
ambiental crítica, realizando-se a interface com o processo de organização desses 
agricultores, enfatizando seu papel nesse movimento social. 

 

Introdução 

 

 No final da década de 70 do século passado, surge no Estado do Rio de 

Janeiro uma cooperativa mista de produtores e consumidores de alimentos naturais 

e orgânicos, a Associação Harmonia Ambiental Coonatura, que dá início ao 

processo de organização desse grupo de agricultores do Brejal. Foi com a 

Coonatura que tudo começou. Um grupo de pessoas da cidade, que buscava 

consumir produtos sem veneno, realizou um primeiro encontro no Parque Lage, no 
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dia 12 de março de 1979, e pequenas reuniões posteriores nas casas de membros 

do grupo, além de outros grandes encontros. Nascia o movimento “Por uma Comida 

sem Veneno”, o qual deu origem à Coonatura.  O nome do movimento – Por uma 

Comida sem Veneno – sintetizava exatamente o desejo daquele grupo de aprender 

a plantar sem o uso de agrotóxicos, com o objetivo de ter acesso ao alimento 

saudável. Foi isso que uniu todas aquelas pessoas. Para aprender a plantar, 

contudo, esse grupo precisava de terra. Formou-se assim o “Núcleo Rural da 

Coonatura”, que deu grande impulso à cooperativa e que, de fato, representou o 

próprio nascedouro da Coonatura, pois a vontade daquele grupo de jovens idealistas 

era ter um alimento puro, sem o veneno dos adubos químicos. O contexto da 

agricultura orgânica no final da década de 70, época em que a Coonatura surgiu, era 

muito diferente do momento presente, com um significado bastante diverso: ainda 

não havia a apropriação pelo agronegócio que vemos atualmente.    

 Em 1962, a bióloga Rachel Carson, depois de se tornar a escritora de 

ciências mais famosa dos Estados Unidos, lança o livro “Primavera Silenciosa”, no 

qual, através de cuidadosa pesquisa, faz uma denúncia contundente sobre os 

pesticidas e agroquímicos, demonstrando seu apaixonado amor pela Natureza. 

Carson (2010) enfrentou terríveis ataques, críticas e perseguições, até que, por fim, 

o mundo se rendeu às evidências apontadas por ela. Sua obra foi determinante para 

o surgimento do movimento ambientalista.  

 A contaminação através da agroquímica só começou a ganhar relevância no 

Brasil na segunda metade da década de 80, época na qual as mortes no campo por 

intoxicação química começaram a ser diagnosticadas. Os óbitos rurais, na década 

de 70, apareciam como um lugar-comum nos laudos médicos – “disfunção ou mal 

súbito digestivo”. Não havia sequer uma referência à causa, pois eram 

absolutamente ignoradas. No entanto, o Estado do Rio Grande do Sul era a região 

do planeta que apresentava a maior aplicação de agrotóxico. Numa ponta de rede 

do alimento, isto é, na produção, a situação de contaminação era essa; e na outra 

ponta da rede, no consumidor, a situação perdura até hoje – se o produto vem com 
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carga elevada de agrotóxico e é assim ingerido, suas consequências não serão 

diagnosticadas imediatamente, mas a longo prazo.  

 José Lutzenberger, gaúcho, filho de imigrantes alemães, engenheiro agrônomo 

e químico, trabalhou na Basf (inclusive no setor de adubos) até o final de 1970, 

quando finalmente rompe com todo um padrão de vida considerado confortável, em 

função das contradições vividas pela sua consciência ambiental e do seu amor à 

Natureza. Nas palavras do próprio Lutzenberger, “Quando me vi forçado a admitir 

que estava me prostituindo, saí da Basf” (DREYER, 2004, p.94). Lutz (assim 

chamado carinhosamente pelos mais próximos) faleceu em 14.05.2002, em 

decorrência de complicações respiratórias, fruto de uma doença pulmonar adquirida 

por contaminação química em virtude do desastre ecológico ocorrido em 

Hermenegildo, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Este acidente consistiu em um 

vazamento de dicloroetano – um agente químico componente de agrotóxicos, 

precursor da dioxina – do navio  Taquari da empresa Dow Chemical, afundado há 

sete anos na área, cujo carregamento nunca foi resgatado. Lutz esteve no local 

pesquisando o desastre e colhendo amostras, passou mal e a partir daí começaram 

as fortes tosses que se complicaram ao logo do tempo junto com os problemas 

respiratórios. Lutz era categórico ao afirmar que não existe quantidade mínima 

aceitável de agrotóxico: “Propor uma dose diária admissível para venenos como os 

agrotóxicos clorados e fosforados, os carbamatos, os mercuriais, as triazinas, os 

derivados do ácido fenoxiacético, já passa de temeridade – é cinismo” 

(LUTZENBERGER, 1985, p.62). 

 Hoje, provavelmente em decorrência das inúmeras denúncias, o agronegócio 

assimilou o alimento orgânico como a grande vedete, um novo nicho de lucros, 

incluindo-o na lógica superconsumista, que cria necessidades a todo instante, 

trabalhando com o desperdício e produzindo excesso de lixo. Edson Hiroshi Seó 

(1989), brasileiro, filho de imigrantes japoneses, engenheiro agrônomo e ecologista, 

trabalhando na linha da agroecologia e da permacultura, é taxativo quando diz que a 

agricultura hoje está a serviço do lucro, que seu objetivo primordial de alimentar os 

homens, que vigorou por milênios, foi transformado pela busca do lucro, em função 
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da aliança entre agricultura e indústria. E vai além ao afirmar que o mundo possui 

recursos suficientes para alimentar sua população e que é necessário atacar as 

reais causas da fome – a insegurança e a pobreza –, resultantes do empoderamento 

crescente dos privilégios sobre os recursos. “Aquele que possui a terra decide o que 

vai ser produzido e para quem. A produção, o tratamento e a distribuição dos 

alimentos constituem, portanto, uma corrente de produção que está submissa aos 

imperativos do capital” (HIROSHI, 1989, p.39). 

A partir de 1982, as grandes corporações dos agrotóxicos começaram a 

comprar as companhias de produção de sementes e bancos genéticos 

independentes localizados em todas as regiões do globo. Em seguida, essas 

multinacionais dos agrotóxicos começam a pesquisa com transgênicos. No momento 

seguinte, tais corporações que controlam os agrotóxicos, as mesmas que controlam 

a indústria farmacêutica e passaram a controlar a biotecnologia, começam a se 

fundir, e se reduzem, no final dos anos 90, a menos de dez, começando a lançar no 

mercado as famosas sementes geneticamente modificadas. Lutzenberger passa a 

usar, com muita propriedade, a palavra “ conspiração”.  

Muitas entre as grandes corporações multinacionais que produzem e 

comercializam os agrotóxicos defendem hoje o agronegócio orgânico por puro 

interesse econômico, aproveitando-se estrategicamente do que podemos chamar de 

“modismo ecológico”. Os grandes empresários do agronegócio perceberam o 

imenso potencial de lucro do “verde”. Hoje temos o “boi verde”, o “couro verde”, o 

“queijo verde”... Enfim, o “verde” surge como um grande filão de mercado, 

mantendo-se, porém, as mesmas formas de produção que extraem do trabalhador a 

mais-valia. De acordo com dados da Revista Crítica Marxista nº 29, o ex-vice-

presidente Al Gore, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo seu filme-palestra 

sobre o aquecimento global, “Uma Verdade Incoveniente”, tem milhões de dólares 

investidos em uma empresa que financia projetos da Monsanto (WALLIS, 2009, p.58 

e p.59).  É o capitalismo verde e/ou ambientalismo corporativo. 
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O Brejal é uma localidade rural do distrito da Posse, 5º distrito da cidade de 

Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro. Está situada a mais de 1000 metros de 

altitude, a 100 km do Rio de Janeiro, a 50 minutos do Centro Histórico e a 25 

minutos de Itaipava, no extremo norte da Serra dos Órgãos. O distrito da Posse 

possui cerca de 8.000 habitantes. Para chegar lá é preciso percorrer a Estrada 

União Indústria, a antiga Rio-Petrópolis. Trata-se de um importante centro de 

produção agrícola. O Brejal possui várias microrregiões onde famílias produzem 

organicamente. Há agricultores convencionais e propriedades maiores. Nosso 

estudo abrange um núcleo de produção do Brejal que reúne vinte e duas famílias 

organizadas em torno da produção agroecológica, estendendo-se pelos seguintes 

“braços de estrada” (como o povo de lá costuma chamar) : Albertos, Cachoeirinha, 

Juriti, Grotão, Palmital, etc. Nossa atenção está focada no Vale dos Albertos, nas 

seis famílias que moram e produzem nesta região.  O Vale dos Albertos, ou 

simplesmente Albertos, como o povo a denomina, é a região com maior volume de 

produção do grupo de agricultores do Brejal, as vinte e duas famílias  

remanescentes da Coonatura, hoje organizados em torno da Biohortas. São seis 

famílias que moram e produzem nos Albertos : Levi, Geraldo, Toninho, Paulinho, 

Elza e Antônio Paulo; este grupo está em via de se tornar assentado pela Reforma 

Agrária. O restante do grupo de vinte e duas famílias abarca meeiros, arrendatários 

e alguns poucos pequenos proprietários.  

Objetivos 

• Analisar o processo de organização dos agricultores familiares do Brejal, 

Petrópolis, R.J; 

• Identificar as formas de organização dos agricultores familiares do Brejal  ao 

longo do tempo; 

• Conhecer a relação dos agricultores familiares do Brejal com o alimento 

orgânico, sua produção e comercialização, com a terra e com o ambiente 

como um todo; 

• Distinguir agroecologia camponesa e agricultura orgânica do agronegócio 

empresarial; 
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Metodologia 

 

  Entendemos a metodologia como uma reflexão sobre o caminho, um 

instrumento para construir conhecimento, e, no caso desta pesquisa, um 

conhecimento que permita fazer uma discussão política sobre a cadeia produtiva do 

alimento. As pesquisas qualitativas podem-se basear, segundo Triviños (2008), na 

fenomenologia e no marxismo. Adotamos no estudo em questão o enfoque fundado 

no materialismo histórico-dialético. 

  O método dialético, de acordo com Loureiro (2007a), confere ao materialismo 

histórico a qualidade de não se cristalizar em dogmas e mecanicismos, 

oportunizando uma leitura não dicotômica e não fatorialista da realidade. 

Ressaltamos a importância para essa pesquisa dos seguintes conceitos 

apresentados por Triviños (2008): a) “ser social” – engloba as relações materiais dos 

homens entre si e com a natureza, existindo com vida independente da consciência; 

b) “consciência social” – é o conjunto das idéias políticas, jurídicas, filosóficas, 

estéticas, religiosas etc; c) “meios de produção” – abarca tudo o que os homens 

utilizam ( máquinas, ferramentas, energia, matérias químicas etc ) para produzir 

bens materiais; d) “forças produtivas” – todas as forças empregadas no processo 

produtivo (meios de produção,  homens, sua experiência de produção e hábitos de 

trabalho; e) “relações de produção” – os vínculos que se estabelecem entre os 

homens; f) “modos de produção” – temos cinco modos de produção historicamente 

apontados: primitivo, escravagista, feudalista, capitalista e comunista (que se 

apresenta em duas fases: socialista e comunista propriamente dita). Estamos 

trabalhando com pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, com entrevistas 

semiestruturadas e livres, e observação participante. 

Resultados 
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Por se tratar de um relato de uma pesquisa em andamento, os resultados 

aqui apresentados são parciais. Na época em que a Coonatura surgiu, o orgânico 

estava naturalmente vinculado à noção de agroecologia (ou de agricultura 

alternativa), uma agroecologia que intrinsecamente incorpora os aspectos 

socioculturais, uma “agroecossociologia” como conceitua Costa Neto (2006/2010).  

Posteriormente o orgânico se desvinculou do social, ligando-se conceitualmente aos 

parâmetros da agroecologia das ciências naturais.  Nesse processo do grupo de 

agricultores do Brejal, o orgâncio retoma seu caráter agroecossociológico, ainda que 

vinculado ao mercado. É uma vinculação agroecológica ao mercado, como aponta 

Van Der Ploeg (2008/2009). 

Percebemos fortes traços de campesinidade nesses agricultores pela sua 

própria forma de vida. Os camponeses têm uma identidade de pertencimento ao 

coletivo bastante forte. O camponês se configura muito mais como uma forma de 

vida, uma categoria política, um sujeito social.  Toledo (1993) sinaliza que o rural 

camponês ainda existe, resiste, tendo o controle sobre o processo de produção, 

reforçando seu caráter ecológico. Ele fala em racionalidade ecológica da produção 

camponesa, onde se situam as bases teóricas mais relevantes e profundas da 

biocultura. Há uma aproximação do homem-natureza na atividade camponesa que 

não sofreu a perversão do mercado. Há um predomínio do valor de uso sobre o 

valor de troca. 

Este grupo de agricultores familiares de base camponesa se organizou em 

função da agroecologia, produzem segundo critérios agroecossociológicos, toma as 

suas decisões de forma compartilhada e possuem um forte espírito grupal. Eles 

lutam por autonomia e por melhores condições de vida, como forma de construir e 

reproduzir seu modo rural de viver, em um ambiente adverso e hostil (VAN DER 

PLOEG, 2008/2009). Ocorre a coprodução e o compartilhamento do conhecimento. 

A solidariedade e a ajuda mútua estão presentes. A organização e a luta dos 

agricultores são uma forma de resistência importante para a sustentabilidade, pois 

buscam soluções inovadoras que se traduzem na troca de saberes, em processos 

de aprendizagem. O saber tradicional é elemento fundamental para a agroecologia. 
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Conclusões 

Os agricultores do Brejal que se organizaram em torno da Coonatura 

começaram este processo em função da busca de um alimento mais saudável, um 

alimento sem venenos. De fato, iniciaram sua organização a partir da agroecologia. 

Considerando que inexiste uma fronteira clara que permita definir e diferenciar o 

camponês e o empresário agrícola, existem “zonas cinzentas” nas quais Toledo 

(1995) e Van Der Ploeg (2009) identificam graus de campesinidade. “A condição 

camponesa não é, definitivamente, uma condição estática. Ela representa uma linha 

através do tempo, com movimentos ascendentes e descendentes.”(VAN DER 

PLOEG, 2009, p.23).  

É possível identificar os graus de campesinidade de um grupo a partir da 

análise das formas de relacionamento dos sujeitos sociais com o agroecossistema, 

que segundo Toledo (1993) referem-se ao modo como esses sujeitos lidam com os 

recursos naturais do seu entorno e se apropriam das tecnologias pertinentes ao 

momento histórico. De acordo com Toledo (1993/1995), os seguintes pontos devem 

ser observados: qual a energia que utilizam, qual o tamanho de sua propriedade, 

qual a sua produtividade ecológico-energética, se são autossuficientes, qual a 

natureza da força de trabalho utilizada, qual a diversidade de seus cultivos, qual a 

natureza de seu conhecimento e qual a sua cosmovisão. 

A questão da organização dos agricultores é fundamental para que eles 

possam participar como sujeitos ativos do processo. A ação de sujeitos sociais 

organizados tem o papel importante de fomentar mudanças nas bases materiais das 

formações sociais. O movimento desses agricultores, como movimento de um grupo 

social que se articula em função de prover a base material de sua existência, 

pressupõe uma ação educativa crítica e dialógica, que visa à transformação do 

“status quo”. Essa discussão envolve a justiça ambiental e a social, ambas 

intrinsecamente articuladas entre si e com o processo educativo. É necessário ter 

clareza de que a educação é determinante nesse campo sociológico da cultura, dos 
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valores, do conhecimento; porém, a educação sozinha não opera essas mudanças, 

ela “contribui para”.  

Esta é uma reflexão feita por Paulo Freire em seus estudos e trabalhos: a 

educação sozinha não transforma o mundo, mas sem educação também não há 

transformação. A educação é parte substancial da profunda alteração das estruturas 

da sociedade. Mudar o mundo para Freire (1997) implica estabelecer uma relação 

dialética entre a denúncia de uma situação desumanizante e o anúncio de sua 

superação. A prática educativa é entendida por Freire (1997) como um exercício 

constante em direção ao desenvolvimento da criticidade e da autonomia de 

educadores e educandos. 

A Educação Ambiental, seguindo a linha crítica, trabalha, como nos esclarece 

Loureiro (2007b), a emancipação e a participação, de modo que todos os atores 

sociais envolvidos tenham o mesmo poder de decisão.  A escolha é feita sem tutela 

ou coerção. A Educação Ambiental Crítica, de acordo com Loureiro (2006a/b/c- 

2007a/b), por ser uma prática social, tem como premissa básica a vinculação dos 

processos ecológicos aos sociais na leitura de mundo, na forma de intervir na 

realidade e de existir na natureza.  

 Há questões que se apresentam e necessitam de aprofundamento. Estamos 

(ou não) diante da clara evidência de que esse grupo de agricultores do Brejal são 

agricultores familiares de base camponesa? Em que grau ou graus de 

campesinidade encontram-se os agricultores deste grupo? A relação com o mercado 

os corrompeu? Como este grupo percebe a moda do orgânico e o quanto se 

percebem na cadeia produtiva? Como veem seu papel nessa produção? Para quem 

produzem? Quem ganha mais com essa produção? Percebem a relação da 

transgenia com a agroquímica?  

 A proposta da Educação Ambiental Crítica é importante porque é capaz de 

fazer a discussão política da cadeia produtiva que envolve o alimento orgânico, 

explicita os conflitos e as contradições. A Educação Ambiental Crítica tem uma 

concepção política e uma proposta de intervenção pública que visa à transformação 
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dessas relações sociais.  Segundo o pensamento de Quintas (1992), não é a 

humanidade, em termos genéricos, a responsável pela degradação da natureza; 

mas uma parcela ínfima da humanidade, que possui mais e portanto pode mais. Tal 

reflexão denuncia a ideologia de um sistema econômico que vive da exploração da 

natureza, incluindo-se aí a exploração da maioria dos homens. É preciso observar 

com atenção quem é esse homem que destrói a natureza e analisar 

cuidadosamente o que está por trás desse fenômeno.  
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POTENCIALIDADES DOS PROJETOS DE APRENDIZAGEM NO 

ENSINO A DISTÂNCIA: AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

COOPERATIVO E ARTICULAÇÃO DAS QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

Aline Pinto Amorim1 

Marcia Santiago Araujo2 

Thaís Silva Rodrigues3 

 

Resumo: O presente texto traz o relato e discussão de uma experiência vivenciada 

através do desenvolvimento da metodologia Projetos de Aprendizagem com alunos 

do Curso de Bacharelado em Administração, na modalidade à distância, do 

Convênio Universidade Aberta do Brasil com a Universidade Federal do Rio Grande 

(UAB-FURG), durante o ano de 2009, nas disciplinas de Introdução à Filosofia e 

Sociologia Aplicada à Administração. Evidencia a potencialidade desta metodologia 

no que se refere à possibilidade de construção coletiva do conhecimento com a 

efetiva participação dos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem de 

forma cooperativa e também à possibilidade de articulação das questões ambientais 

aos conhecimentos teóricos vinculados às disciplinas. Apresenta as temáticas dos 

projetos desenvolvidos pelos alunos, os quais demonstram que efetivamente 

conseguiram estabelecer relações entre o conhecimento teórico, as relações com a 

sociedade e seu papel frente às problemáticas que se apresentam para uma 

atuação comprometida e cidadã como propõe os objetivos da educação e do curso. 

                                            
1 Mestre em Educação Ambiental – Universidade Federal do Rio Grande/FURG. E-mail: 
aline.pinto@hotmail.com. 
2 Doutora em Educação Ambiental - Universidade Federal do Rio Grande/FURG. E-mail: 
marcia.araujo@riogrande.ifrs.edu.br. 
3 Mestranda em Educação em Ciências - Universidade Federal do Rio Grande/FURG. E-mail: 
thaispedago@yahoo.com.br.  
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Palavras-Chaves:  Educação a Distância. Educação Ambiental. Projetos de 

Aprendizagem.  

 

As abelhas libam flores de toda espécie, mas depois fazem o 

mel que é unicamente seu.  

Michel de Montaigne. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O texto constitui-se num relato sobre o desenvolvimento da metodologia 

Projetos de Aprendizagem (PA) visando a motivar a construção de conceitos 

filosóficos e sociológicos, ao longo das atividades das disciplinas Introdução à 

Filosofia e Sociologia Aplicada à Administração, levando em conta a importância de 

se considerar o ambiente no qual estão inseridos os alunos como fonte de reflexão e 

construção da aprendizagem, a partir dos conhecimentos teóricos que envolvem as 

disciplinas. 

A experiência foi vivenciada com alunos do Curso de Bacharelado em 

Administração, na modalidade à distância, do Convênio Universidade Aberta do 

Brasil com a Universidade Federal do Rio Grande (UAB-FURG), durante o ano de 

2009. Sendo que a autora Marcia Araujo atuou como professora responsável pelas 

disciplinas e as autoras Aline Amorim e Thaís Rodrigues atuaram como professoras-

tutoras. 

O Curso de Administração na modalidade a distância está sendo oferecido 

pela primeira vez pela UAB-FURG. Como a professora responsável pelas disciplinas 

já havia trabalhado com PA na educação presencial, optou por adotar a 

metodologia, contextualizando a mesma. 
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De acordo com a pesquisa de mestrado desenvolvida por Araújo1 “o 

desenvolvimento dos PA em Filosofia conseguiu fazer emergir o que outros recursos 

metodológicos até então não haviam conseguido alcançar: promover novas formas 

de atuar no ambiente”. (ARAUJO, 2006, p. 14) 

O desenvolvimento de PA consiste em perceber os problemas que os 

educandos apontam como relevantes no seu meio, estruturar grupos para 

desenvolver os projetos, a partir das dúvidas provisórias e das certezas temporárias 

dos grupos, visando a construir uma fundamentação que oriente a resolução dos 

problemas apontados, e socializar os projetos (FAGUNDES, LAURINO e SATO, 

2006). 

Para explicitar o contexto em que a experiência se situou destacamos que a 

equipe docente das disciplinas é composta por uma professora, cinco tutores 

presenciais e cinco tutores a distância. O professor planeja as estratégias de 

aprendizagem; coordena as atividades dos tutores; gerencia o ambiente virtual da 

disciplina; acompanha os estudantes propondo atividades, esclarecendo dúvidas, 

dando retorno as atividades propostas; é o responsável pela avaliação; planeja o 

material; pesquisa e se atualiza na disciplina; problematiza teorias e metodologias 

pedagógicas; e escolhe material áudio-visual. O tutor presencial atende a turma 

durante todo o curso, desempenhando suas funções no polo, tendo como atribuição 

principal o acolhimento aos acadêmicos. O tutor a distância atua na instituição junto 

ao professor de cada disciplina; suas funções são orientar sobre temas específicos; 

auxiliar o professor na organização das aulas; interagir com os alunos; auxiliar os 

alunos na compreensão da estrutura do programa da disciplina; controlar a 

freqüência e a participação dos alunos; esclarecer as atividades pedagógicas 

propostas; assessorar na realização das mesmas; e participar das avaliações. 

                                            
1 Referimo-nos à pesquisa de mestrado “ Construindo conceitos no ensino médio para sentir, pensar e 
atuar no ambiente” realizada pela professora Marcia Araujo no PPGEA/FURG, sendo uma 
experiência com o desenvolvimento de Projetos de Aprendizagem na disciplina de Filosofia no Ensino 
Médio. 
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Portanto, percebemos que há uma diversidade de sujeitos envolvidos e que o 

processo de ensino-aprendizagem já não tem mais apenas a relação 

professor/alunos que era estabelecida no ensino tradicional. Essa diversidade de 

sujeitos, somada às possibilidades de interação pela mediação das tecnologias da 

informação e comunicação e dos ambientes virtuais de aprendizagem possibilita que 

as formas de ensinar e aprender sejam repensadas a fim de atender os objetivos da 

educação e dos cursos. 

Dentre outros objetivos, o Curso de Administração visa formar profissionais 

com capacidade de aprender – numa perspectiva de aprendizagem contínua, de 

pensar e refletir criticamente, buscando aperfeiçoamento constante como 

profissional e cidadão. 

Nesse sentido, acreditamos que a consideração de alguns princípios e 

objetivos1 da Educação Ambiental tais como a concepção do meio ambiente em sua 

totalidade; a permanente avaliação crítica do processo educativo e a abordagem 

articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais (BRASIL, 

1999) serviram de base para o planejamento, desenvolvimento e avaliação das 

atividades propostas nas referidas disciplinas.  

 

OBJETIVOS 

 

Indo ao encontro aos objetivos do Curso, a disciplina Introdução à Filosofia 

tem como objetivo oportunizar ao estudante a construção de conhecimento 

individual e coletivo, através do debate e da reflexão teórica acerca do processo de 

constituição do pensamento moderno ocidental e suas diversas abordagens. 

Enquanto a disciplina Sociologia aplicada à Administração objetiva trabalhar 

                                            
1 Os princípios e objetivos da EA podem ser encontrados na Política Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA – Lei nº 9.795/1999), além de serem explicitados e ressignificados por cada 
perspectiva teórica no campo da Educação Ambiental que devido às limitações deste texto não estão 
estamos mencionando. 



 

100 

 

fundamentos teóricos da Sociologia que possibilitem interpretar as relações sociais e 

os ambientes das organizações; desenvolver a capacidade e a habilidade de 

observar, avaliar e problematizar os valores e comportamentos sociais, de modo a 

entender a sociedade e a administração, de forma dinâmica; e desenvolver a 

percepção científica no trato das questões da sociedade da qual se faz parte.  

A avaliação das disciplinas é realizada no intuito de fazer com que os 

educandos desenvolvam competências expressas nos objetivos das mesmas e nos 

do Curso. Além das demais atividades avaliadas que foram realizadas (Fóruns, 

Blogs, Atividades de compreensão de conceitos), foram desenvolvidos PA, tendo 

como fechamento da avaliação a apresentação dos resultados dos mesmos. 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades tiveram início com diálogo estabelecido entre a professora e os 

professores-tutores à distância, nas reuniões semanais nas quais eram discutidos 

aspectos tais como conteúdos, metodologia e avaliação. A professora propôs que as 

disciplinas fossem desenvolvidas também através de PA.  

A proposta foi apresentada aos alunos nos primeiros encontros presenciais, 

nos polos, onde foram explicados, através de material previamente disponibilizado 

na plataforma virtual, os princípios da metodologia de PA, para que os mesmos 

tivessem conhecimento e se orientassem no desenvolvimento das investigações. As 

orientações oferecidas aos cursistas foram: 

- PA são projetos coletivos de investigação realizados pelos 

estudantes, construídos a partir de suas questões e vivências. São 

iniciados a partir do levantamento das certezas provisórias e das 

dúvidas temporárias e visam a atingir a comunicação do conhecimento 

construído;  
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- O tema pode ser escolhido de forma individual ou coletiva, ser de 

interesse pessoal ou profissional e estar relacionado à disciplina;  

- Os PA devem contemplar os seguintes conteúdos: introdução 

(informar sobre antecedentes do tema, sua importância, possíveis 

contribuições esperadas, objetivos do estudo e apresentação do 

desenvolvimento - tópicos que serão desenvolvidos; desenvolvimento 

(exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em 

seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema); 

conclusões (resgatar se o desenvolvimento do Tema confirmou as 

certezas, esclareceu as dúvidas e explicou o que gostariam de saber); 

referências (livros, revistas, sites, entrevistas, etc.).  

- Na avaliação dos PA serão considerados os aspectos: participação 

no desenvolvimento do Projeto; criatividade do texto; criatividade na 

apresentação; qualidade do conteúdo desenvolvido; se o conteúdo 

contempla o que foi solicitado. 

Todos os alunos foram receptivos e ficaram entusiasmados com a nova 

proposta trabalho, que era diferente das que vinham realizando. A partir desse 

momento, os professores-tutores acompanharam o trabalho e os grupos iniciaram os 

PA, escolhendo os temas e descrevendo o que já sabiam e o que gostariam de 

saber sobre o mesmo. 

Os grupos escolheram a temática de forma livre, desde que relacionada à 

disciplina, ou seja, que elas demonstrassem operar com os conceitos estudados. 

Conforme os conteúdos das disciplinas eram desenvolvidos, os estudantes os 

relacionavam com os temas que investigavam. 

O trabalho teve segmento no decorrer das atividades, com acompanhamento 

pela plataforma virtual (usando as ferramentas mensagens, fóruns e wiki), onde os 

professores-tutores acompanhavam a evolução dos projetos e orientavam sobre 

material bibliográfico, entre outras questões. 



 

102 

 

No final de cada disciplina, no dia do encontro presencial final, ocorreram as 

apresentações dos PA dos grupos em cada polo, acompanhados pelos professores- 

tutores à distância. Após esse processo, as apresentações foram discutidas com a 

professora e o processo avaliativo finalizado. 

Foram apresentados os seguintes PA, por polo e disciplina: 

POLOS / 

DICISPLINAS 

Introdução à Filosofia Sociologia aplicada à 

Administração 

Mostardas  A comercialização da Filosofia 

Analisando filosoficamente as 

relações humanas dentro das 

organizações 

A mídia na formação de opiniões 

Ética na Administração 

Cultura organizacional 

Administração na gestão familiar 

Relações sociais 

Santa Vitória do 

Palmar 

Filosofia, A propaganda e sua 

influência da vida das pessoas 

Comunicação nas organizações 

A Filosofia da cultura organizacional 

Ética na Administração (pública e 

privada) 

A Ética na publicidade 

Relações interpessoais no ambiente 

de trabalho 

Comportamento dos funcionários de 

empresas públicas e privadas 

Herança de pai pra filho – Gestão feita 

por membros de uma mesma família 

Papel das micro e pequenas empresas 

no desenvolvimento da sociedade 

O trabalho escravo no Brasil 

O sindicalismo no Brasil 

Trabalho informal no Brasil 

Santo Antônio da 

Patrulha 

Ética e responsabilidade social do 

administrador 

Ética no Brasil 

Utilizando a Ética para empreender 

com sustentabilidade 

Filosofia e responsabilidade social 

O conceito das organizações 

Sociologia das comemorações típicas; 

Cultura organizacional 

O papel das organizações nas 

sociedades modernas 

Sociologia do esporte (em especial do 

futebol) 
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POLOS / 

DICISPLINAS 

Introdução à Filosofia Sociologia aplicada à 

Administração 

Ensino Superior a Distância 

O homem, a Ética e as relações 

profissionais 

São José do 

Norte 

Existe liberdade para os 

administradores? 

Ética na administração privada e 

pública 

A ecoeficiência nas empresas 

brasileiras 

Ética e saúde: quanto vale seu bem 

estar? 

Cultura voltada para a área esportiva 

Impacto ambiental nas Organizações 

O Capital intelectual nas organizações 

Sindicalismo no Brasil 

A Sociologia aplicada e sua 

importância para as organizações 

Sociologia das organizações em São 

José do Norte 

São Lourenço do 

Sul 

Relacionamento humano 

Ética na Administração 

Coletividade: da Filosofia às vivências 

Ética no meio ambiente 

Socialização e Filosofia 

Relações humanas no trabalho; 

Trabalho infantil 

Cultura organizacional 

Ética no meio ambiente 

Trabalhar e viver na coletividade 

Tabela 1: Projetos de Aprendizagem por polo e disciplina. Fonte: Ambiente Moodle, 
disciplinas de Introdução à Filosofia e Sociologia Aplicada à administração. 

UAB/SEAD/FURG. 

De acordo com as temáticas evidenciadas na Tabela 1 podemos perceber a 

relevância e relação com as questões socioambientais que envolvem a prática dos 

futuros administradores. Temas que envolvem a complexidade do ambiente das 

organizações e suas relações com a sociedade, refletindo sobre a atuação do 

homem e suas interações com o mundo e com os outros e estabelecendo conexões 

com os conteúdos teóricos propostos ao longo das aulas. 
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É importante destacar que no decorrer da disciplina de Sociologia aplicada à 

administração, além do Projeto de Aprendizagem, foi proposto o “Projeto Nosso 

Meio”, o qual solicitava, a partir da leitura de dois textos, que envolviam as temáticas 

“pertencimento” (SÁ, 2005) e “sociedade” (ARAUJO, 2009), que fosse construído, 

em grupo, uma apresentação de slides que mostrasse as características do local 

(município) onde o grupo vivia, com destaque para: o panorama do ambiente; as 

principais Instituições; os principais complexos; os principais traços materiais; os 

principais traços não materiais; um exemplo de subcultura; um exemplo de 

contracultura; um exemplo de atitude etnocêntrica; um exemplo de fato social 

(segundo a teoria de Durkheim); um exemplo de ação social (segundo a teoria de 

Weber); um exemplo de classe social (segundo a teoria de Marx). 

Esta atividade foi muito interessante e promoveu a reflexão sobre 

problemáticas vivenciadas no local onde os alunos vivem, promovendo a 

aprendizagem a partir de relações estabelecidas por eles das temáticas propostas, 

com a mediação dos professores. 

 

RESULTADOS 

 

Foi constatado que o desenvolvimento dos PA conseguiu levar os estudantes 

a questionar, refletir e criticar as realidades que o cercam, mas que até aquele 

momento não haviam sido trabalhadas vinculadas aos conteúdos formais. 

Segundo Moran (2002) apud Mehlecke e Tarouco (2003), se aprende quando 

se vivencia, se estabelece laços entre o que estava solto, integrando em um novo 

contexto, dando significado, encontrando um novo sentido. Aprende-se pelo 

pensamento, pelo encontro com o significado, pelo interesse, pela necessidade, pelo 

desejo de conhecer, de interagir com o meio social e cultural diverso. 

Durante as disciplinas, foi observado que a relação docente-discente pode ir 

além das estabelecidas. Na metodologia PA, o contato com os estudantes foi muito 
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amplo, pois a proposta era nova e interessante para eles. A equipe docente 

incentivou os estudantes a buscar temáticas que os inquietavam e fossem 

relacionadas com os conteúdos das disciplinas.  

A orientação dos PA à distância foi realizada pela plataforma virtual, que 

oferece diversos recursos, mas o que fez a diferença foi a equipe docente ter 

estabelecido, desde o início, uma relação de respeito, cooperação e cordialidade, 

através de mensagens de boas vindas, apoio e incentivo, demonstrando interesse 

no processo de aprendizagem. 

Esses detalhes fizeram com que a equipe docente se aproximasse dos 

estudantes e que eles a vissem como pessoas capacitadas para orientá-los e como 

seres humanos. Alguns educadores colocam uma barreira entre eles e seus alunos, 

por pensarem que seus conhecimentos os fazem superiores a aqueles que não os 

têm. No desenvolvimento dos PA tal postura se torna inviável, pois todos são 

aprendentes.  

Ao longo do processo de aprendizagem tanto os estudantes como a equipe 

docente descobriram a riqueza de outras culturas e formas de pensar. A equipe 

docente conheceu histórias culturais dos locais dos polos, bem como da vivência 

dos estudantes. Isso aponta a aceitação da metodologia PA, pois os discentes 

desenvolveram projetos com entusiasmo.  

A motivação emergiu, pois os alunos estavam não só desenvolvendo as 

atividades das disciplinas, mas, sobretudo, segundo relatos dos discentes e pelo 

entusiasmo com que eles apresentaram os PA, por estarem podendo investigar algo 

que era do interesse deles. Respeitar a autonomia dos educando é papel essencial 

de todo educador (FREIRE, 1996). 

Com este trabalho foi possível perceber algumas possibilidades da 

metodologia PA, tal como a mudança dos discentes diante da motivação 

demonstrada. Eles ficaram mais motivados que no desenvolvimento das mesmas 

disciplinas no Curso de Administração presencial, que não trabalha com PA, 

segundo relato da Coordenadora do Curso. 
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[...] a educação não é um mero procedimento técnico e neutro, capaz 
de transmitir igualmente bem qualquer tipo de conteúdo. Se ela 
responder a uma motivação e a um interesse do educando, e se esta 
motivação e interesse forem estimulados, ela será bem aceita; caso 
contrário, ela será, inevitavelmente, rechaçada. (SCHWARTZMAN, 
1991). 

Com a motivação, os objetivos de ser educador podem ser encaminhados de 

forma eficiente e todos conseguem trilhar o caminho que busca a construção do 

conhecimento. Para isso os PA tiveram papel fundamental. 

 

CONCLUSÕES 

 

Após a vivência com a metodologia de PA em duas disciplinas de um Curso 

em Educação a Distância, é possível afirmar que a mesma contribuiu efetivamente 

para o desenvolvimento dos objetivos do Curso e das disciplinas, visto que os 

estudantes conseguiram demonstrar a utilização dos conceitos trabalhados no 

decorrer do desenvolvimento e da apresentação dos PA, relacionando-os com 

diversas temáticas relacionadas à sua área de atuação. 

Além do que ficou registrado nos projetos escritos, tivemos diversos 

depoimentos e manifestações positivas dos alunos em relação à metodologia PA, 

principalmente no que se refere ao prazer de aprender, à cooperação e a ausência 

de tensão promovida pela realização da avaliação através de uma prova tradicional. 

A valorização dos conhecimentos prévios, sobretudo sobre o local, sobre 

detalhes da sua própria cidade também foi muito importante, pois, pelo menos num 

primeiro momento, este será o campo de atuação dos futuros administradores para 

os quais as disciplinas tiveram sua contribuição teórico-prática, buscando articular os 

conhecimentos construídos às questões ambientais que devem ser consideradas e 

articuladas por todas as disciplinas. 

Para a equipe docente, o trabalho com PA possibilitou repensar através da 

prática o papel de mediadores do processo de ensino e aprendizagem, permitindo 
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que os estudantes fossem realmente pessoas ativas e criativas no processo de 

aprendizagem. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO-FORMAL: ADUBAÇÃO VERDE – O 

CASO DA CROTALÁRIA 

Junior Miranda Scheuer1 

Dinara Bortoli Tomasi2 

 

Resumo: O solo é um recurso finito, limitado e não renovável. O modo de produção 
agrícola, muitas vezes exploratório, exaure da terra os nutrientes necessários ao 
desenvolvimento das cultivares. Para realizar a recuperação de solos degradados, 
em especial aos cultivados com cana-de-açúcar, é que se insere a crotalária 
(Crotalaria juncea e Crotalaria spectabilis) – adubação verde – como alternativa à 
agricultura familiar por meio da Educação Ambiental (EA) não-formal. A pesquisa foi 
desenvolvida na comunidade de Rincão Vermelho, distrito de Roque Gonzales (RS), 
em que as variedades da crotalária e da cana-de-açúcar foram cultivadas num 
Latossolo argiloso, ocupando uma área de 1.071,20 m2. O delineamento 
experimental adotado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial 3x5. Cada 
parcela recebeu um tratamento distinto, caracterizando-se entre testemunha; C. 
juncea intercalar com cana; C. spectabilis intercalar com cana; C. juncea em solo nu 
e C. spectabilis em solo nu. No desenvolvimento da pesquisa, constatou-se que 
ambas as espécies da crotalária proporcionam benefícios edáficos e ambientais ao 
solo. O (A) pesquisador (a) como agente interativo da EA, se propõe a sensibilizar 
os agricultores, contribuindo na construção de saberes referentes à importância da 
adubação verde como alternativa de recuperar os solos de forma sustentável.  

 

Palavras-chave:  Educação ambiental – adubação verde – sustentabilidade  

 

INTRODUÇÃO 
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A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI 

campus São Luiz Gonzaga, por meio do corpo discente e docente desenvolveu um 

estudo de campo na área de Educação Ambiental, voltado a técnicas alternativas de 

adubação e recuperação de solos degradados e, também, aos cultivados com a 

cana-de-açúcar, no intuito de demonstrar ao contexto social, em especial aos 

agricultores de São Luiz Gonzaga e região, uma nova e eficiente prática de 

adubação verde.  

A intensa ocupação dos solos usados de forma, muitas vezes, inadequadas 

por práticas agrícolas, modificam e até destroem as características originais da 

superfície terrestre, ocasionando perdas econômicas e produtivas. Uma das 

soluções viáveis para a recuperação de solos devastados é o uso de plantas de 

cobertura, denominado de adubação verde, com maior ênfase para as leguminosas. 

Dentre as principais, destaca-se a Crotalaria sp, originária da África, cultura muito 

utilizada na adubação verde e recuperação de áreas degradadas, planta pouco 

exigente em água, com grande potencial de fixação biológica de nitrogênio e 

produção de massa verde, fácil incorporação ao solo e decomposição.  

A adubação verde é conhecida desde a antiguidade, podendo ser definida 

como a utilização de espécies vegetais com a finalidade de reciclar nutrientes do 

solo e fixar nitrogênio atmosférico quando do emprego de leguminosas (SALTON e 

MIELNICZUK, 1995; AMADO et al., 2001; PERIN et al., 2004). Consiste no plantio 

de plantas de cobertura do solo, sendo incorporadas ou não, utilizadas na forma de 

pré-plantio, consórcio ou pós-plantio de culturas anuais ou perenes. Desta operação, 

resultam alterações desejáveis no solo, em seus atributos químicos, físicos e 

biológicos. 

Para preservar o solo é importante considerar que nele habitam organismos 

vivos e, para tanto, faz-se necessário manejos corretos para preservação da 

biodiversidade, aliado a uma prática de Educação Ambiental não-formal à agricultura 

familiar. Acredita-se que a Educação Ambiental, uma vez inserida no contexto local, 

tenha uma consistência teórico-metodológica capaz de sensibilizar a comunidade, a 
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fim de propiciar a sua continuidade, acompanhada de aprimoramentos, mas sem 

interrupções, capaz de promover ações garantidoras da qualidade de vida para as 

presentes e futuras gerações, compreendendo, assim, que a natureza é um 

constructo cultural e, portanto, constitutivo do ser humano.  

Nessa perspectiva, vale lembrar a necessidade de resgatar o processo 

transformador e agregador do conhecimento na construção de um significado novo, 

ou seja, a partir de um entendimento da complexidade os seres se tornam únicos, 

como personagens e cenário: ser humano, natureza, sociedade, conhecimento e 

cultura. É indispensável uma ação educativa capaz de contribuir para a constituição 

de um cidadão consciente de suas potencialidades, comprometido com a 

performance organizacional, com a vida e com o bem-estar da sociedade, na qual 

está inserido. Segundo Lev Semenovich Vigotsky (1999, p.73), “o controle da 

natureza e o controle do comportamento estão mutuamente ligados, assim como a 

alteração provocada pelo homem sobre a natureza altera a própria natureza do 

homem”.  

Portanto, as atividades mediadas e as relações humanas, somadas às suas 

condições de existência e historicidade, desempenham um papel importante na 

constituição/formação da consciência humana. Diante do exposto, a educação não 

formal desempenha um papel importante na (re) construção do conhecimento dos 

sujeitos sociais (TOMASI, 2004), no que diz respeito à preservação dos recursos 

naturais, em especial aos solos.  

Destarte, sensibilizar os produtores e incentivá-los a utilizar e até substituir 

parte da adubação de origem química industrializada para uma fonte natural, verde, 

orgânica, que contribui para minimizar os impactos antropogênicos na forma de 

uso/ocupação dos solos. Para isso, disseminaram-se conhecimentos, através da 

pesquisa extensionista proposta pela universidade, até os filhos e “pais”, que 

exploram o bem de maior valor – terra – preservando-a e obtendo seus rendimentos 

de maneira sustentável. Assim, a agricultura familiar, baseada na economia 
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solidária, prioriza a valorização do ser humano e da natureza, não exclusivamente 

do capital.  

A educação ambiental proposta, especialmente aos agricultores, será base 

para o desenvolvimento sustentável, mantendo-se no tripé sócio-econômico-

ambiental, por meio de uma forma alternativa de adubação, utilizando-se da 

crotalária como um meio de preservar o solo e enriquecer, de maneira orgânica, as 

culturas que lá se plantam.  

As espécies da Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis e da cana, foram 

cultivadas num Latossolo argiloso, ocupando uma área de 1.071,20 m2. A partir do 

acompanhamento do experimento, ambas as espécies da crotalária e da variedade 

da cana-de-açúcar desenvolveram-se satisfatoriamente, com boa produtividade de 

massa verde/seca, para as leguminosas e, perfilhamento e produção adequado para 

a cana-de-açúcar, embasado a partir de estudos de outros pesquisadores. Ainda, 

constatou-se que, tanto a Crotalaria juncea quanto a Crotalaria spectabilis, 

acrescentaram efeitos significativos à biota do solo, o que denota a adaptabilidade à 

região, proporcionando retornos tanto ao solo, quanto ao produtor. 

 Apresenta-se, portanto, uma alternativa eficaz para sensibilizar a 

comunidade regional da necessidade de implementar técnicas capazes de aliar a 

produtividade à biodiversidade do solo. O nosso grande desafio é contribuir na 

construção de um modelo de sustentabilidade que não exaure os recursos naturais e 

respeite os limites e a capacidade dos ecossistemas, aplicando o conhecimento (re) 

construído por meio da EA não-formal para o desenvolvimento de uma produção 

agrícola sustentável.  

 

OBJETIVOS 

Durante o estudo, objetivou-se sensibilizar os produtores da necessidade de 

técnicas alternativas para a recuperação de solos degradados, através da adubação 

verde, no intuito de demonstrar no contexto social uma nova e eficiente prática de 

recuperação da biodiversidade do solo, através da adubação verde, estimulada pela 



 

112 

 

Educação Ambiental não-formal. A pesquisa explora a teoria de que, através da EA 

podemos construir conhecimentos sobre o manejo apropriado do solo, em que a 

conservação da biodiversidade pode resultar ganhos na biota e na produção 

agrícola, além de sensibilizar os produtores rurais quanto à possibilidade de 

diversificação ou substituição dos insumos químicos industrializados pela adubação 

verde. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida na comunidade de Rincão Vermelho, 

distrito de Roque Gonzales, Rio Grande do Sul, na propriedade de Fernando 

Scheuer, agricultor, cultivador de cana-de-açúcar e cooperado da COOPERCANA – 

Cooperativa dos Produtores de Cana de Porto Xavier, estabelecida há mais de 20 

anos com esta cultura e contemplada no Zoneamento Agrícola, portaria nº 54, de 16 

de abril de 2009. Faz limítrofe com os rios Uruguai (10 km) e Ijuí (15 km), 25 km do 

município de Porto Xavier e 40 km do município de Roque Gonzales, distante 30 km 

da BR 392.  

 

Figura 1. Localização geográfica do experimento 
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Fonte: UFRGS 

O experimento foi instalado num latossolo argiloso, ocupando uma área de 

1.071,20 m2 (metros quadrados), cada parcela possui 33,6 m2, medindo 8,0 m de 

comprimento e 4,2 m de largura, 2,0 m de espaçamento de cada parcela, 

considerando útil para os estudos as linhas centrais do plantio. O delineamento 

experimental adotado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial 3 x 5, com três 

repetições e cinco parcelas. Cada parcela recebeu um tratamento distinto: 

testemunha, cana sem crotalária e em solo nu; Crotalaria juncea intercalar com a 

cana; Crotalaria spectabilis intercalar com a cana; Crotalaria juncea em solo nu e 

Crotalaria spectabilis em solo nu, desenvolvendo-se a partir da fertilidade inicial do 

terreno.  

O plantio da cana-de-açúcar, variedade RB 85 5156, foi realizado no dia 31 

de julho de 2009. Antes do plantio, o solo foi subsolado e sulcado (neste caso para a 

cana), plantando-se a cana-de-açúcar com espaçamento de 1,40 m entre linhas, 

distribuindo aproximadamente 20 colmos por metro linear de área plantada. As 

sementes da crotalária foram lançadas ao solo no dia 17 de novembro de 2009 da 

seguinte forma: Crotalaria juncea – espaçamento de 0,5 m entre linhas, 25 Kg de 

sementes por Ha, densidade de 30 sementes por metro linear, com profundidade de 

semeadura entre 2 a 4 cm, conforme Salata (1997); Crotalaria spectabilis – 

espaçamento de 0,5 m entre linhas, 30 sementes por metro linear, 12 Kg de 

sementes por Ha, profundidade de semeadura entre 2 a 4 cm (FAHL et al., 1998). 
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A partir do desenvolvimento do experimento, tem-se oportunizado interações 

com agricultores, da região das Missões, que cultivam a cana-de-açúcar, com intuito 

de sensibilizá-los da importância da crotalária para a recuperação dos solos. 

RESULTADOS 

O desenvolvimento das leguminosas apresentaram rápida cobertura do solo, 

inibindo plantas invasoras e perda de terra pela erosão. A produtividade de massa 

verde das crotalárias foram muito significativas, ficando ambas semelhantes no 

cálculo final, o que evidencia a possibilidade de substituição da adubação de fonte 

química pela origem verde.  

Aos 144 dias do plantio das leguminosas (17 de novembro de 2009 - 10 de 

abril de 2010), com as plantas florescidas e iniciando a formação de vagens, foi 

realizado o corte das crotalárias, com aferição da massa verde/seca e análise foliar. 

As amostras foram submetidas à estufa por um período de três dias a 60o Celsius, 

posteriormente encaminhadas ao Departamento de Ciências Florestais da UFSM – 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria.  

Tabela1. Resultados da análise foliar (2010) 

Nutriente  C. juncea C. spectabilis 

 Kg/Há 

N 740,59 469,57 

P 45,67 31,97 

K 289,99 298,20 

Ca 360,30 278,21 

Mg 115,20 55,55 

S 34,19 20,09 

 Gramas/Ha  

B 467,50 468,32 

Cu 417,19 307,38 

Fe 3.891,67 2.108,20 

Mn 2.980,55 1.310,38 

Zn 1.019,10 806,42 
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Estes resultados são referentes ao período do ciclo vegetativo analisado, 

portanto, pode-se considerar que estes valores são significativos em relação ao 

tempo de vida da planta e, ainda, na quantificação da massa seca foi considerado os 

caules e folhas. No experimento, as cultivares se desenvolveram a partir da 

fertilidade inicial do terreno, uma vez que se pretendia avaliar a adubação verde sob 

a ótica do menor custo possível de instalação. 

A crotalaria juncea e spectabilis apresentaram significativos resultados na 

análise foliar, tanto de macro quanto de micronutrientes, sendo comparada com os 

valores encontrados por outros pesquisadores, tais como Mascarenhas et al.(1994), 

Souza et al. (2008), Wutkee Arévalo (2006) e Duarte et al.(2008). Verifica-se certa 

similaridade entre os nutrientes encontrados, diferenciando-se apenas, em relação à 

quantidade de nitrogênio e cálcio, no qual encontraram valores superiores, 

justificados pelo maior período em que as leguminosas se desenvolveram.  

Conforme Wutke e Arévalo (2006), Cáceres e Alcarde (1995) e Souza et al. 

(2008), baseado nos estudos dos mesmos,  em que a produção da massa seca da 

Crotalaria juncea e Crotalaria spectabilis corresponde, respectivamente, a 30% e 

23% da massa verde. A partir de então, calculou-se a respectiva matéria seca aos 

resultados obtidos do levantamento de campo. 

 

 

 

Tabela 2. Densidade, massa verde/seca das crotalárias 

Legumino
sa 

Densidade média 
(plantas por metro linear) 

Mas
sa verde em 
toneladas 

Mas
sa seca  

em 
toneladas 

Crotalaria 
juncea 

25,89 43 12,9 

Crotalaria 
spectabilis 

41,22 42 9,66 
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A crotalária possui uma maior proporção de fitomassa no caule, altamente 

lignificado e fibroso, a relação carbono/nitrogênio (C/N) poderá ser acima de 25, 

valor considerado próximo ao equilíbrio entre os processos de mineralização e 

imobilização (MONEGATI, 1991, p. 337). Portanto, a crotalária além de contribuir 

significativamente para a fixação biológica de nitrogênio, destaca-se na produção de 

fitomassa, podendo proporcionar prolongada cobertura do terreno, melhorando a 

fertilidade da terra. 

A Crotalaria juncea, apresentou porte médio de 3,45 metros, 25,89 plantas 

por metro quadrado, 517.800 plantas por hectare e, 43 toneladas por hectare de 

rendimento da massa verde; já a Crotalaria spectabilis porte de 1,64 metros, 41,22 

plantas por metro quadrado, 824.400 plantas por hectare e obteve um rendimento de 

massa verde de 42 toneladas por hectare. Ambas as leguminosas, após 60 dias do 

corte, ainda apresentavam poder alelopático, ou seja, inibiam o crescimento de 

outras plantas na área de abrangência das respectivas leguminosas. 

Em comparação com um estudo realizado pela FEPAGRO – Fundação 

Estadual de Pesquisa Agropecuária, Barni (2003) evidencia a produção de massa 

seca das crotalárias em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, no qual se percebe 

resultados semelhantes aos encontrados por esta pesquisa. 

A cultura da cana-de-açúcar foi cortada dia 03 de julho de 2010, decorridos 11 

meses do plantio, recolhendo material para medição dos sólidos solúveis (oBrix) e 

produtividade em massa verde. Os resultados obtidos na produção da cana-de-

açúcar foram similares aos tratamentos em questão, 89,3 toneladas/Ha. Nas 

parcelas onde se cultivou a Crotalaria juncea intercalar com a cana, obteve-se 21,7 
oBrix e nos tratamentos com a Crotalaria spectabilis intercalar com a cana e cana 

sem tratamento, o índice de oBrix foram semelhantes, 21,2.  

Após 84 dias do corte das crotalárias (03 de julho de 2010), foram recolhidas 

amostras de solo para análise de macro e micronutrientes agregados pela prática da 

adubação verde e, encaminhadas ao laboratório de análises de solo da UNIJUI – 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí. 
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Tabela3. Dados comparativos da análise do solo 

Amostra  

 

Argila  

 

MO pH 
Índice  

SMP 
P K Cu Zn Mn S Ca Mg H+Al  

CTC 

pH 7,0 
CTC efetiva  

SatCTCpH 7,0 

por bases 

 (%)   mg/dm3 cmolc/dm3 (%) 

1 53 2,6 6,6 6,7 4,2 78 14,4 8,3 3,4 3,4 7,4 4,2 2,0 13,8 11,8 85,8 

2 51 2,5 6,2 6,4 3,4 60 13,8 7,8 1,4 5,2 6,8 3,7 2,8 13,4 10,7 79,5 

3 54 2,4 6,4 6,4 <3,0 50 13,3 7,3 1,4 9,0 7,3 4,1 2,8 14,3 11,5 80,7 

4 56 2,6 6,1 6,2 <3,0 39 14,2 7,6 3,4 2,8 7,3 3,7 3,5 14,6 11,1 76,2 

5 48 2,7 6,4 6,5 <3,0 50 13,4 8,6 1,0 2,8 6,9 3,8 2,5 13,3 10,8 81,5 

6 56 2,3 5,9 6,2 3,4 43 14,9 7,3 10,1 12,9 6,0 2,0 3,5 11,6 8,1 70,1 

Alumínio e Sat CTCpH7,0 por bases igual para todas as análises, sendo valor de 0 (zero); Sódio, 
análise não realizada. 

1. Crotalaria juncea em solo nu 

2. Crotalaria spectabilis em solo nu 

3. Cana + Crotalaria juncea 

4. Cana + Crotalaria spectabilis 

5. Cana (testemunha) 

6. Testemunha (antes dos plantios) 
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Com a análise dos dados obtidos pelo laudo, as duas espécies de crotalária 

disponibilizaram macro e micronutrientes, fornecidos pela adoção da tecnologia de 

adubação verde, bem como incrementaram matéria orgânica ao solo e contribuíram 

na correção aparente da acidez. Possibilitou adição de fósforo, potássio, zinco, 

cálcio, magnésio e, um decréscimo de cobre, manganês e enxofre. 

Observam-se, também, alterações na capacidade de troca catiônica e 

saturação por bases. Os melhores resultados do solo foram obtidos onde não houve 

tratamento de forma intercalar com a cana-de-açúcar (crotalária em solo nu) e, 

quando foi cultivada apenas a cana na parcela, também se verificou valores 

disponíveis ao solo relevantes em relação às parcelas onde havia as leguminosas 

intercalar com a cana-de-açúcar. 

Conforme Caceres e Alcarde (1995, p. 16-20), é recomendado o plantio 

direto da cana-de-açúcar sobre a crotalária. O preparo convencional, com a 

incorporação dos adubos verdes, deixa o solo desnudo e favorece a erosão, 

decomposição inicial rápida e liberação de nutrientes imediata, refletindo 

negativamente na produtividade da cultura e no efeito da fertilidade do solo. 

A crotalária demonstrou ser uma eficiente técnica de adubação verde, pois 

na pesquisa confirma-se que, a cultura da cana-de-açúcar se desenvolveu dentro 

dos padrões agronômicos, o que dispensa, preliminarmente, o uso de nutrientes 

químicos que, na maioria das vezes, apenas adubam a planta em si, deixando o solo 

desprotegido. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no experimento confirmaram a possibilidade de 

cultivar a cana-de-açúcar utilizando técnicas menos agressivas ao ambiente. Ao 

apresentar os resultados, oportuniza-se aos agricultores alternativas de ação para 

promover o desenvolvimento sustentável, alicerçadas no tripé sócio-econômico-
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ambiental. A promoção da tecnologia de adubação verde prima pela 

sustentabilidade, por meio de uma forma alternativa em relação à fonte de nutrientes 

industrializados, utilizando a crotalária como um meio de preservar o solo e sua 

biodiversidade; enriquecer de maneira orgânica, as culturas que lá se plantam, em 

especial a cana-de-açúcar; reduzir os custos de produção, principalmente com os 

insumos, que oneram o pequeno produtor, sendo, portanto, adequado à agricultura 

familiar quanto à intensiva.  

Sobretudo, a prática de adubação verde proporcionou ao solo alterações 

desejáveis, em seus atributos químicos, físicos e biológicos, proporcionando a 

manutenção da fertilidade – significativos valores de macro e micronutrientes, 

matéria orgânica e correção da acidez do solo, justificando a viabilidade e a 

necessidade de estabelecer interações com agricultores, para que de uma maneira 

não formal, seja também possível promover a Educação Ambiental.  
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TEATRALIDADE HUMANA: UMA CARTOGRAFIA DOS 

MOVIMENTOS CORPORAIS E A TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE 

 

Augusto Luis Medeiros Amaral1  

 

Resumo:  O artigo, baseado em uma pesquisa-intervenção em andamento, relata a 

criação do dispositivo cênico que está sendo desenvolvido na comunidade Casa do 

Caminho (Pelotas/RS) e que, nas próximas etapas da pesquisa, será estendido a 

outras comunidades também vinculadas à Pastoral Ecumênica de Saúde Popular. A 

pesquisa trata da Teatralidade Humana - conceito filosófico em construção, nutrido 

por experimentações teatrais realizadas em laboratório - e tem a seguinte questão 

norteadora: Como a Teatralidade Humana pode contribuir com a reinvenção do meio 

ambiente e com o enriquecimento dos modos de viver? As intervenções até então 

desenvolvidas, inspiradas na sociopoética, têm indicado a necessidade de promover 

ações que fomentem a participação, a autonomia, os processos autogestivos, a 

capacidade de criar alternativas diante dos obstáculos (relacionais, emocionais, 

cognitivos, laborais, etc.), independente do ambiente em que estejamos inseridos. O 

processo cartográfico aponta para a necessidade de criarmos estratégias que 

potencializem as dimensões solidárias e tornem o humano capaz de enfrentar 

condicionamentos e dualidades, estimulando a produção de outros modos de 

existência. 

 

Introdução 

 

A Teatralidade Humana é o exercício de construção de um conceito 

filosófico nutrido por experimentações1 realizadas em laboratório, onde o humano é 

                                            
1 Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Doutorando em Educação Ambiental (PPGEA). 
augustoamaral@hotmail.com 
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entendido como corpo essencialmente teatral – sendo a teatralidade inerente a 

todos e a cada um dos corpos. Acreditamos numa arte que pode prescindir dos 

recursos técnicos e artísticos do teatro (cenário, figurino, música, iluminação, 

sonorização, etc.), mas nunca das relações humanas, do corpo ou do ambiente em 

que está inserido. 

Trata-se de uma forma de resistência a determinadas forças sociais que 

tendem a debilitar os corpos, atrofiando-os em sua qualidade de criar alternativas 

diante dos obstáculos (relacionais, emocionais, cognitivos, laborais, etc.), moldando-

os a um comportamento esperado e uma forma pré-determinada de viver. O que se 

traduz num tipo de apatia generalizada que se torna evidente na esfera do 

engajamento político, da ação comunitária e social, e da preservação ambiental. 

Este texto parte de algumas reflexões em torno do conceito tradicional de 

teatro. Quando falamos em Teatralidade Humana estamos nos referindo a uma 

forma de resistência a ideia comum de teatro que pressupõe um lugar aonde as 

pessoas vão para ver, para assistir a representação de uma peça. Sendo este um 

ambiente delimitado que impõe uma clara separação entre quem acompanha 

visualmente (na platéia) e quem atua (no tablado). 

A noção de teatro apresentada aqui também se faz valer da estrutura cênica, 

mas seu objetivo maior é romper com as dualidades. Quando as atividades de 

produção assim exigem e com propósitos específicos, distinguimos atores de não 

atores e separamos o palco da platéia. Fazemos isto para que, logo em seguida, 

possamos analisar o que foi vivido e encontrar uma maneira de romper com as 

dicotomias. 

                                                                                                                                        
1 François Zourabichvili, no livro O Vocabulário de Deleuze, esclarece a concepção de 
experimentação adotada neste texto. Ele afirma que o pensamento remete à experimentação e que 
essa “decisão comporta pelo menos três corolários: 1) pensar não é representar (não se busca uma 
adequação a uma suposta realidade objetiva, mas um efeito real que relance a vida e o pensamento, 
desloque o que está em jogo para eles, os relance mais longe e alhures); 2) não há começo real 
senão no meio, ali onde a palavra ‘gênese’ readquire plenamente seu valor etimológico de ‘devir’, 
sem relação com uma origem; 3) se todo encontro é ‘possível’ no sentido em que não há razão para 
desqualificar a priori certos caminhos e não outros, todo encontro nem por isso é selecionado pela 
experiência (certas montagens, certos acoplamentos não produzem nem mudam nada)”. 
(ZOURABICHVILI, 2004, p.43/44). 
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Entendemos o corpo como lugar de onde emerge e se perpetua o próprio 

teatro. O corpo é teatral, todos nós somos teatrais, e esta realidade se torna cada 

vez mais palpável na medida em que conduzimos a vida, em nosso cotidiano, como 

um acontecimento único, peculiar. A Teatralidade Humana se aproxima da Estética 

da Existência de Foucault (1985, 2004) toda vez que faz emergir um estilo próprio, 

indicando a experiência de viver como realização de uma obra de arte pessoal. 

Colocamos em questão as concepções de teatro que, nos seus 

fundamentos, tenham como objetivo produzir algo espetacular, num ambiente 

grandioso... que faça o público refletir. Também colocamos em dúvida um teatro que 

subsiste da contemplação de um público inerte corporalmente, que não abre mão do 

olhar atento de cada espectador isolado em sua individualidade, em seu mundo 

interno de reflexões, enquanto assiste ao espetáculo.  

Nossa compreensão de teatro diz respeito ao encontro humano, que 

pressupõe conflitos, trocas, disputas, intercâmbio. Implica participação direta de 

todos, ação, movimento corporal, enfim, distribuição do poder de atuar entre atores e 

não atores. A Teatralidade Humana defende um teatro popular ao alcance de todos, 

um teatro do povo e para o povo, que seja capaz de promover a reinvenção dos 

corpos, permitindo o surgimento do novo e a transformação da vida. 

Acreditamos num teatro maleável que se reconfigura a cada nova 

cartografia, um tipo de arte impulsionada por tudo àquilo que emerge da realidade 

vivida. Colocamos em dúvida as manifestações teatrais que impeçam o encontro 

humano, que reduzam o tato, o contato, a expressão e a interação dos corpos. 

Buscamos uma arte provocativa, que faça pensar e agir, que promova a criação de 

outros mundos, novas possibilidades de existência. 

A Teatralidade Humana abre mão do lugar da representação em favor do 

lugar da apresentação. Esta é uma forma de teatro que segue o curso da vida, as 

intensidades do agora, as forças do presente. Deste ponto de vista, não faz sentido 

que um corpo represente outro corpo, pois entendemos que cada um de nós precisa 

apresentar a si mesmo, mostrar-se, evidenciando devires e entrelugares. 
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Entendemos que uma sociedade baseada em representações, habituada a 

manipular um conjunto de máscaras que se intercalam sobre o mesmo rosto, acaba 

comprometendo a capacidade de seus cidadãos pensarem e agirem por conta 

própria, de transformarem positivamente o ambiente do qual fazem parte. 

Este é um teatro digno de quem não pré-julga, mas que se coloca no fluxo 

dos acontecimentos afirmando a potência produtiva do acaso, atualizando 

virtualidades... deflagrando a diferença1. Um teatro que pode nos auxiliar a entender 

e a experimentar novas formas de estar na vida, expressando nossas ideias e 

valores, sem deixar que a sedução da massificação nos torne escravos de nossas 

próprias máscaras. 

 

Objetivos 

 

As experimentações têm o objetivo de fazer surgir modos de vida mais 

conectados com as forças do cosmos, onde cultura e natureza deixam de ser vistas 

como coisas separadas e o corpo humano é compreendido como fruto de um 

complexo processo de interação com o meio – transformando e sendo transformado 

pelo ambiente em que está inserido. 

Este texto resulta de um processo de pesquisa que se inicia em 2005 

durante o curso de especialização culminando com a escrita do trabalho de 

conclusão intitulado “A Memória Corporal do ‘Piratas de Rua’: diversidade, 

resistência e mutação” (2007), quando fiz os primeiros apontamentos sobre a 

complexidade corporal do humano. 

                                            
1 “Por que o pensamento de Deleuze invoca o virtual? O virtual é a insistência do que não é dado. 
Apenas o atual é dado, inclusive sob a forma do possível, isto é, da alternativa como lei de divisão do 
real que atribui de imediato minha experiência a um certo campo de possíveis. Mas o fato de que o 
virtual não seja dado não quer dizer que o seja alhures ou por um outro: tal seria o outro sentido do 
possível como mundo expresso por outrem, isto é, como ponto de vista - perceptivo, intelectual, vital 
diferente do meu; ou ainda o possível sob a forma transcendente do necessário ou de um ponto de 
vista ubiqüitário totalizante, que é representado ocupado por um Deus contemplando o infinito atual 
das verdades eternas, à maneira do racionalismo clássico, ou como falta perpétua e ausência, à 
maneira estruturalista”. (ZOURABICHVILI, 2004, p.51). 
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Trata-se de um esforço na tentativa de restaurar a dimensão artística do 

processo de aprendizagem, estimulando a criatividade e a capacidade de interação 

dos corpos, potencializando as diversas formas de expressão humana, ativando 

nossas esferas intuitivas, inventivas, afetivas. 

A contribuição metodológica deste artigo é embasada em um trabalho 

voluntário que está sendo realizado na comunidade Casa do Caminho – 

Organização Não Governamental (ONG) vinculada à Pastoral Ecumênica de Saúde 

Popular. 

O campo de intervenção1 onde a Casa do Caminho opera, caracteriza-se 

pela ação colaborativa em rede solidária. Há treze anos o trabalho participativo, 

articulado por Marcolina Tacca – conhecida como irmã Assunta – vem permitindo 

que camadas mais pobres da sociedade sejam atendidas gratuitamente. A ação em 

rede consiste, fundamentalmente, no tratamento dos doentes e em orientações 

sobre saúde2. “É preciso ensinar as pessoas sobre sua própria ecologia”, esclarece 

Assunta (Anotação extraída do diário de campo). 

O conceito de Teatralidade Humana está sendo cunhado neste cenário, 

onde a questão que orienta esta pesquisa está sendo assim colocada: Como a 

Teatralidade Humana pode contribuir com a reinvenção do meio ambiente e com o 

enriquecimento dos modos de viver? 

Objetivando enfrentar tal questão, experimento uma linguagem teatral com 

estética própria, híbrida, resultante da troca de experiências entre os integrantes do 

grupo-pesquisador3.  

                                            
1 É o “perímetro que delimitará o espaço dentro do qual se planejarão e executarão estratégias, 
logísticas, táticas e técnicas que, por sua vez, deverão operar neste âmbito específico para 
transformá-lo de acordo com as metas propostas. Está em estreita dependência do campo de 
análise, desde o qual será compreendido, pensado. Só se intervém quando se compreende, sendo 
que posteriormente se compreende à medida que se intervém”. (BAREMBLITT, 1992, p. 140) 
2 Os voluntários utilizam práticas alternativas à medicina tradicional, envolvendo a produção artesanal 
de homeopatias e fitoterápicos, essências florais e xaropes, bem como a aplicação de reiki, 
massoterapia, medição de glicose e pressão arterial, jin shin jyutsu, massagem haitiana, entre outras 
práticas na área da saúde. 

3 A instituição do grupo-pesquisador como autor da pesquisa é um aspecto essencial da metodologia 
adota neste texto. O grupo-pesquisador é um grupo híbrido, formado por pessoas vinculadas direta 
ou indiretamente a Casa do Caminho, constituindo-se da seguinte forma: Copesquisadores: duas 
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Também são objetivos da pesquisa: 1) pensar a saúde humana do ponto de 

vista das possibilidades de intercâmbio cultura-natureza; 2) experimentar novas 

fronteiras entre o teatro e a vida; e 3) contribuir com iniciativas voluntárias e de 

intervenção sócio-ambiental. 

A Teatralidade Humana é desenvolvida em torno do trabalho coletivo 

organizado em grupo e da valorização dos processos de formação de seus agentes, 

colocando em questão os limites do universo da educação formal e não formal. 

Trata-se de uma cartografia dos limites e possibilidades da ação humana – 

dos deslocamentos efetivados no tempo e no espaço, um mapa dos movimentos 

realizados pelos corpos enquanto transformam o ambiente em que estão inseridos. 

Uma cartografia das buscas, das tentativas, de erros e acertos, da produção de 

modos de vida inspirados em valores ético-estéticos (GUATTARI, 1990). 

 

Metodologia 

 

Durante o primeiro semestre de 2010, iniciaram-se as oficinas teatrais com o 

grupo-pesquisador, onde atuo como facilitador1. O processo está sendo registrado 

                                                                                                                                        
psicólogas, três estagiárias do curso de graduação em psicologia, uma estudante do curso de 
graduação em enfermagem, uma jornalista e estudante do curso de graduação em letras, dois 
artistas plásticos, dois artistas visuais, uma estudante do curso de graduação em arquitetura e 
urbanismo, um ator e um professor de filosofia; Facilitador: sociólogo; e Cofacilitadores: esta é uma 
função itinerante que é sempre ocupada por um dos copesquisadores. Segundo Gauthier, “não se 
trata de um grupo que pesquisa, mas de um ser coletivo, que se institui no início da pesquisa como 
grupo-sujeito do seu devir. Gostamos de dizer que ele age na pesquisa como se fosse um único 
pensador, percorrido de caminhos diversos, às vezes contrários, que se encontram, tecem juntos ou 
divergem” (GAUTHIER, 2009, p.17). 
1 “É um membro de destaque do grupo-pesquisador! O ou a pesquisador(a) profissional, 
acadêmico(a) ou oficial, como quiser. Seu papel é importante, pois aprendeu a discrição, ou seja, não 
interferir na produção do pensamento dos demais membros do grupo, ou melhor (pois mesmo o 
silêncio é uma forma de interação!), interferir de maneira mínima e metódica. Como? Ao saber trazer 
as condições para que se institua um coletivo responsável e autogerido, onde as relações de poder, 
saber e desejo sejam as mais visíveis e compartilhadas possíveis; ao saber implantar técnicas 
artísticas de produção de dados; ao saber estudar os dados produzidos, procurando o inconsciente 
do grupo-pesquisador; ao saber organizar a análise crítica, no seio do grupo, tanto desses dados 
como do estudo elaborado por ele próprio. Ao saber desbloquear situações de fuga frente à exigência 
do conhecimento... De fato, é bom que participem dois ou duas facilitadores/as, pois não é simples, 
ao mesmo tempo, cuidar do bom desenvolvimento da pesquisa e observar o que acontece no grupo-
pesquisador”. (GAUTHIER, 2009, p.07). 
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no Relatório de Atividades, que faz parte do diário de itinerância1, e contém os 

principais dados que irão compor a pesquisa. Este relatório apresenta resultados 

parciais do trabalho de campo que anima a pesquisa. 

As oficinas realizadas no Laboratório de Experimentações Cênicas mostram 

os próprios membros do grupo-pesquisador operando alternadamente como atores e 

expectadores: quem atua depois observa e vice-versa.  Espera-se que realizem uma 

caminhada que lhes permita transformar ideias em ações sócio-ambientais em favor 

da vida. 

Nosso objetivo é estimular e potencializar a criação de novos valores na 

medida em que outros modos de vida são experimentados através de exercícios 

pré-expressivos, técnicas de expressão corporal, jogos interativos, oficinas de 

criação, improvisações, e hibridismos mesclando artes cênicas, plásticas e visuais. 

Trata-se de exercícios teatrais que favorecem o conhecimento do corpo 

através do movimento físico, muscular, respiratório, motor, bem como jogos teatrais 

que estimulam a comunicação, a interação e a expressividade. 

As intervenções objetivam acionar o potencial criativo do grupo-pesquisador, 

afirmando a história do presente, passível de ser transformada e melhorada a cada 

encontro através das práticas autogestionadas, do trabalho solidário e cooperativo. 

A proposta de intervenção preconiza a criação de um mosaico através da 

metodologia sociopoética de Jacques Gauthier (2009), a partir dos processos de 

                                            
1 Este é “o diário institucional, que René Barbier (2006) chama com felicidade de ‘diário de 
itinerância’, ou seja, de caminho onde podemos nos perder e nos re-encontrar. É bom propor um 
grande caderno onde todos e todas, inclusive os facilitadores, podem escrever, colar, desenhar... 
tudo o que eles querem, em qualquer momento das sessões (poemas, sonhos, elementos teóricos, 
interrogações...). A experiência mostra a necessidade de insistir, propor pacientemente a escrita no 
diário coletivo, pois as pessoas não estão acostumadas com essa prática. Insistir também para que 
se escrevam conteúdos críticos, desde que a crítica não for direcionada a uma pessoa em particular e 
sim ao grupo-pesquisador, ao andamento da pesquisa, ao trabalho coletivo. Em grupos que adotam o 
diário de itinerância com dedicação, esse se constitui em potente analisador da pesquisa e contribui 
na geração de conhecimentos novos. O diário de itinerância é lido e livremente comentado pelos 
copesquisadores (é bom que os facilitadores não façam comentários, para não instituírem uma 
relação de poder desnecessária, ou se fizerem, apenas para incentivar ou apontar a importância dos 
conteúdos trazidos). Pessoalmente, gosto de cuidar especificamente de sua leitura coletiva no início 
da cada sessão, pois freqüentemente, os membros do grupo-pesquisador alimentam-no ao chegarem 
à sessão”. (GAUTHIER, 2009, p.12). 
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diferenciação do grupo-pesquisador: na partilha, nas trocas, enquanto 

estabelecemos diálogos possíveis entre os diferentes. 

A sociopoética defende os laços de dependência mútua entre o que é 

chamado de objeto e de sujeito da pesquisa, pressupondo a inserção de variadas 

formas de racionalidade e a possibilidade de que outras fontes de conhecimento, 

não racionais e sim emocionais, intuitivas, sensíveis, imaginativas e motrizes, entrem 

em jogo na organização da pesquisa e na intervenção propriamente dita. Gauthier 

especifica os principais elementos da sociopoética quando afirma que: 

a sociopoética tem razão de colocar o grupo-pesquisador em 

situação não normal, ou seja, de energizá-lo pelo relaxamento, pela 

produção de dados de tipo artístico que mexem com o inconsciente e 

todas as capacidades de conhecer do corpo, de procurar 

apaixonadamente as diferenças, diferenciações e divergências, de 

criar um ambiente amoroso que acolha opressões e violências 

recalcadas, de lutar pela igualdade, tão rara, na expressão e, ainda 

mais rara, na construção do saber. De fato, pelo relaxamento 

equilibramos e potencializamos nossas energias, a fim de podermos 

viver estados muito distantes do equilíbrio. Pensamos com o corpo 

inteiro, para disponibilizar a razão, ordinariamente presa em 

equilíbrios pré-fabricados pela sociedade, a vivenciar fortes tensões 

e desequilíbrios. Construímos assim o espaço-tempo de pesquisa 

adequado para que possam surgir acontecimentos inesperados, 

eventos criadores que abram para dimensões desconhecidas... como 

aconteceram muitos na história do Universo, ritmada por mudanças 

de escala que tornaram possíveis o surgimento da vida, das 

sociedades, do cérebro humano extremamente complexo e 

individualizado. (GAUTHIER, 2009, p.26). 

 

Os sociopoetas buscam incessantemente a interação dialógica, colocando em 

jogo certas capacidades criadoras que mobilizam o corpo inteiro e revelam fontes 

não conscientes de conhecimento. Pretendem pensar com o corpo-todo-incluso ao 

equilibrarem as potências da razão pelas da emoção, das sensações, da intuição, da 
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gestualidade, da imaginação. Saberes que não se expressam com palavras, por 

terem sido recalcados nos nossos músculos e nervos por opressões diversas ou por 

pertencerem à ordem do silêncio, do sagrado ou da dança. 

O grupo-pesquisador prepara-se, a cada novo encontro, para atuar 

preventivamente na perspectiva da saúde mental, social e ambiental – conforme 

preconiza a Ecosofia de Guattari (1990). 

Neste momento, a pesquisa está sendo elaborada com a utilização dos dados 

produzidos durante as intervenções, depoimentos espontâneos, emails trocados 

entre os pesquisadores, fotos e filmagens das intervenções, anotações do diário de 

itinerância e do diário de campo, e gravações dos encontros do grupo-pesquisador. 

O aporte da Análise Institucional Socioanalítica vem fornecendo subsídios 

teóricos para a criação do dispositivo1 cênico que anima a Teatralidade Humana, 

orientando minha pesquisa de doutorado cuja conclusão está prevista para 

dezembro de 2013. A estratégia adotada para que os objetivos propostos sejam 

atingidos está dividida em três etapas sucessivas e complementares:  

 

1ª Etapa (1º semestre de 2010) – Realização das primeiras 
intervenções com o objetivo de iniciar o processo de criação do 
dispositivo cênico; 2ª Etapa (2º semestre de 2010) – Continuação do 
processo de criação do dispositivo cênico durante as intervenções 
com as pessoas encaminhadas pela equipe de psicólogas2 da Casa 
do Caminho; e 3ª Etapa (1º semestre de 2011) – Realização das 
intervenções com apenadas em regime fechado no Presídio 
Municipal de Pelotas – comunidade Passo a Passo, vinculada à 
Pastoral Ecumênica de Saúde Popular. 

 

Essa será a estratégia utilizada para que, na terceira etapa, o dispositivo 

cênico esteja suficientemente amadurecido e possa ser usado no presídio – espaço 

                                            
1 Conceito desenvolvido pelo filósofo Gilles Deleuze no capítulo O que é um dispositivo? do livro O 
mistério de Ariana (2005). 

2 Durante o atendimento clínico individual as psicólogas perceberam a necessidade de fazermos um 
trabalho em grupo com um tipo específico de clientela: mulheres com “ninhos vazios”. São mulheres 
em que os filhos saíram de casa, com problemas conjugais, separadas de seus companheiros, enfim, 
mulheres com problemas relacionados à solidão e ao sofrimento em seu próprio território existencial. 
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privilegiado do ponto de vista do campo empírico que fundamentará a tese, tendo 

em vista a situação de privação de liberdade em que vivem as apenadas.  

A questão da liberdade é uma das temáticas que impulsiona a Teatralidade 

Humana, funciona como uma inesgotável fonte de problematização que nutre a 

pesquisa. Precisa ser aprofunda para se tornar capaz de subsidiar as reflexões em 

torno da autonomia, da espontaneidade, da solidariedade, etc. Questões centrais na 

tentativa de colocar o pensamento em movimento, como autêntica máquina de 

guerra nômade1. 

Tanto na proposição jurídica quanto em nossos imaginários repousa a ideia 

de que no presídio habitam as pessoas indesejáveis e degeneradas, àquelas com 

propensão ao mal. Foram aprisionadas para serem punidas, reeducadas, e 

reintroduzidas na vida social. Em sua tese Sobre a Prisão Foucault (1999) afirma 

que os presídios estiveram, desde a origem, ligados a um projeto de transformação 

dos indivíduos. 

A história da repressão, analisada por Foucault, evidencia uma importante 

separação, um rigoroso delimitador de fronteiras imposto pelas prisões. Este 

dispositivo de controle das populações pressupõe que do lado de fora vivam os 

libertos, as pessoas do bem, aquelas que conduzem suas vidas adequadamente 

sem ferir a moral nem o Direito.  

O processo de intervenção coloca em dúvida esta dicotomia anunciando um 

humano que vive sob as nuanças do bem e do mal. Pretende gerar um aprendizado 

que permita que lidemos com nossos aspectos mais obscuros, sem negá-los nem 

recalcá-los. Irá nos ensinar que luz e escuridão são vetores, forças que, combinadas 

adequadamente, farão irradiar devires e belezas... enquanto enfrentamos nossos 

aspectos mais sombrios. O medo da escuridão pode fazer sucumbir, mas também 

                                            
1 Deleuze e Guattari diferenciam o espaço nômade do espaço sedentário e falam da ação da 
máquina de guerra nômade: “o espaço sedentário é estriado, por muros, cercados e caminhos entre 
os cercados, enquanto o espaço nômade é liso, marcado apenas por ‘traços’ que se apagam e se 
deslocam com o trajeto. (...) E cada vez que há uma operação contra o Estado, indisciplina, motim, 
guerrilha ou revolução enquanto ato, dir-se-ia que uma máquina de guerra ressuscita, que um novo 
potencial nomádico aparece, com reconstituição de um espaço liso ou de uma maneira de estar no 
espaço como se fosse liso” (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.51 e 60). 
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nos permite crescer, concede-nos uma percepção mais aguda das intensidades da 

iluminação. 

Na medida em que o campo de problematização se configura, venho me 

deparando com uma concepção de conhecimento que desarticula a dicotomia 

“ciências da natureza” e “ciências da sociedade”. Na verdade, a pesquisa também 

coloca em questão outros dualismos historicamente constituídos: sujeito/objeto, 

teoria/prática, indivíduo/coletivo, observador/observado, opressor/oprimido, etc. 

 

Resultados e conclusões 

As intervenções objetivam dar continuidade ao conceito que começou a ser 

desenvolvido em minha dissertação de mestrado: “O Corpo como Palco da 

Teatralidade Humana: marcas na formação acadêmica” (2009). Na pesquisa de 

doutorado1 a Teatralidade Humana transforma-se, bifurca, recompondo-se na 

perspectiva dos processos cognitivos e estético-ambientais. 

As três etapas da pesquisa, sucessivas e complementares, fornecerão 

subsídios para que o conceito da Teatralidade Humana continue sendo 

aprofundado, na medida em que são realizadas outras experimentações na 

perspectiva da Educação Ambiental com o dispositivo que venho qualificando nos 

últimos quinze anos em diferentes momentos e espaços2 – boa parte desse 

processo ficou registrado em minha dissertação de mestrado.  

Os resultados da pesquisa são parciais e mostram um momento do 

processo cartográfico, com suas estratégias e táticas3, com a intenção de tentar 

provocar diminutas interferências em pontos específicos da engrenagem 

capitalística. Meu desejo é que essas pequenas distorções, de alguma forma, 

potencializem a criatividade, a autoconfiança, a solidariedade e os processos auto-

                                            
1 Tese orientada pelo Prof. Dr. Alfredo Guillermo Martin Gentini e co-orientada pelo Prof. Dr. Jacques 
Gauthier. 
2 As experimentações foram realizadas nos seguintes espaços: na Embratel S/A; no Instituto de 
Ciências Humanas – UFPel, durante a pesquisa no curso de especialização; e na Escola Superior de 
Educação Física – UFPel,  na pesquisa do curso de mestrado. 
3 “Táticas são pequenos segmentos que compõem a estratégia. É o momento de seleção de recursos 
a serem empregados na etapa imediata, remetendo-se sempre ao panorama maior delineado pela 
estratégia”. (BAREMBLITT, 1992, p.170). 
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gestivos, favorecendo o surgimento de novos hábitos, expressões, ações, 

linguagens, técnicas, etc. Para que nos ternemos suficientemente fortes para 

assumirmos o protagonismo de nossas próprias vidas. 

Conforme Foucault propõe, é preciso analisar as peculiaridades dos grandes 

dispositivos de controle que surgem na modernidade, como a escola, a 

penitenciária, os manicômios e outras instituições disciplinares. Ele nos ínsita a 

entender como proliferam as tecnologias a serviço da submissão dos corpos, quais 

são as estratégias de perpetuação do poder, as novas maneiras de constituir as 

subjetividades humanas – na perspectiva de aumentar as margens de lucro, de 

gerar mais concentração de riqueza e de poder. 

Ao colocarmos o corpo como objeto de análise é necessário avançar em 

uma abordagem mais ampla, transdisciplinar, multicentrada. O dispositivo cênico 

revela limites e possibilidades no que diz respeito ao corpo humano: corpos-

mutantes com extraordinária capacidade de adaptação ao ambiente em que está 

inserido. Sua maior contribuição é como forma de resistência indicando que a 

verdade não está fixada de uma vez por todas, não é definitiva nem universal. 

As intervenções colocam em crise formas instituídas e suas verdades 

irrefutáveis, tudo aquilo que é produzido pela cultura e que é tomado como natural, 

ou seja, como algo que “sempre foi e sempre será assim” – inclusive o próprio corpo. 

Tudo leva a crer que é necessário perseverar, colocar a dinâmica 

espontânea dos corpos no fluxo dos acontecimentos, transitar no limiar do inumano, 

experimentar as intensidades do processo, deslocar-se de um ponto singular a 

outro. Isso tem nos feito perceber que o extraordinário da vida está contido no 

ordinário e vice-versa, que o sobrenatural contém e está contido no natural. 

Na última etapa, que será realizada no Presídio Municipal de Pelotas, 

examinarei a contenção dos corpos, corpos que romperam com as engrenagens 

sociais. Analisarei a forma particular com que colocaram normas, leis e regras em 

xeque. Enfim, avaliarei a condição de liberdade no interior do presídio e as 

possibilidades de transformação da vida por dentro da clausura. 
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FILOSOFIA DA/NA AMÉRICA LATINA: HORIZONTES PARA A 

“LIBERTAÇÃO AMBIENTAL” 

 

César Augusto Soares da Costa1 

 

Resumo: Este trabalho é uma reflexão acerca dos fundamentos e da importância do 
pensamento filosófico latino americano como premissa ao debate ambiental crítico. 
As interpretações dirigem-se às questões do conceito de libertação e 
desenvolvimento enquanto práxis latino-americana e suas implicações para a 
reflexão ambiental que de modo que colaborem no exame de nossas práticas 
sociais. Somente assim, procuramos demarcar uma nova percepção filosófica de 
cunho latino-americano que leva em conta a dimensão ambiental no empenho da 
cidadania libertadora tendo como fundamento os autores Leopoldo Zea e Enrique 
Dussel.  

Palavras-chave:  Debate ambiental, cidadania libertadora, libertação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A palavra desenvolvimento2 entrou em uso depois da Segunda Guerra 

Mundial. Ela deixava clara a divisão que havia no mundo entre os países 

                                            
1 Sociólogo e Pesquisador. Doutorando em Educação Ambiental/FURG. Bolsista do CNPq, Membro 
do grupo de Pesquisa Laboratórios de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade (UFRJ). 
E-mail: csc193@hotmail.com     
2 O governo Kubitschek (1955-1961), com seu famoso lema Cinqüenta anos em cinco representa a 
fase mais importante do espírito desenvolvimentista entre nós. Mas não percamos de vista que o 
antecipara a modernização principiada em 1930 com o primeiro governo Vargas (1930-1945), e 
impulsionada pelo segundo governo Vargas (1951-1954). O desenvolvimento continuará em voga 
durante o regime militar iniciado em 1964, arrefecendo a partir dos anos 80 à medida em que os 
efeitos da crise econômico-social se fizeram sentir. Mesmo assim, a palavra nunca chegou a um 
completo desuso, voltando sempre de novo a ser utilizada. (. . .) A visão desenvolvimentista vigorou 
no decorrer de um período extremamente rico de nossa história. Estava em vigor a democracia 
constitucional. O quadro político-partidário ganhava consistência e se definia. O movimento estudantil 
dava provas de vitalidade. As organizações populares davam seus primeiros passos. Debatiam-se as 
reformas de base. Melhoravam as condições de vida do povo. Ao lado dos aspectos positivos, não 
faltavam os negativos como a repetição constante de crises políticas, a agitação irresponsável, a 
insensibilidade das elites para as mudanças necessárias, a radicalização a impedir um consenso 
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desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, ao mesmo tempo em que tratava das 

condições de superação desta divisão, de forma que toda a humanidade viesse a 

desfrutar de condições de vida mais dignas. Confundia-se desenvolvimento com 

crescimento econômico. O objetivo consistia, no crescimento da riqueza, em 

decorrência do qual o bem estar alcançaria todos. Os evidentes limites desta 

concepção junto com uma antropologia mais exata na compreensão da condição do 

homem fizeram com que o desenvolvimento passasse a ser considerado um 

processo social mais amplo. Além do aumento da riqueza e da melhoria nas 

condições de vida, as demais esferas da sociedade deveriam ser atingidas. Um 

passo mais adiante, e se alcançou à perspectiva humanística de desenvolvimento 

entendido como “reciprocidade de serviços” em vista da “reciprocidade de 

consciências” (GUTIERREZ, 1985).  

Em 1964 o regime militar instaurado no Brasil conheceu duas fases, uma 

mais liberal e outra mais ditatorial, segundo a corrente que prevalecia. É 

interessante observar, que não houve um ditador, sendo preservada a rotatividade 

do poder. Os militares tentaram realizar um projeto desenvolvimento para o país, 

mas razões de ordem política, social e econômica fizeram com que malograsse, não 

embora a modernização alcançada por outros setores. O entusiasmo pelo 

desenvolvimento diminuiu sem chegar, no entanto, a desaparecer.  

A palavra libertação começou a ser utilizada pela “teoria da dependência”. 

Em sua análise, tal teoria concluíra que depois da Segunda Guerra, o continente 

latino-americano crescera na economia, mas a vida de seu povo não tinha 

melhorado. O crescimento não acarretara a independência na economia, de maneira 

que a América Latina continuava a não participar da economia mundial em 

condições iguais com outras regiões. Assim sua população continuava pobre e seu 

papel, subalterno. A passagem do subdesenvolvimento para o desenvolvimento não 

resultaria de uma evolução gradual, mas requeria uma ruptura, uma libertação.  “Em 

tal perspectiva, falar de processo de libertação começa a parecer mais adequado e 

mais rico de conteúdo humano. Libertação exprime, com efeito, o ineludível 

                                                                                                                                        
mínimo sobre questões fundamentais. Estes e outros fatores levaram ao golpe de Estado de março 
de 1964.  
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momento de ruptura, alheio ao uso corrente do termo desenvolvimento” 

(GUTIERREZ, 1985). Partindo destas premissas introdutórias, seria relevante atribuir 

a categoria ambiental o conceito de desenvolvimento? Ou não seria mais 

conveniente atribuirmos à categoria libertação? Sendo assim, tomamos como 

caminho seguir a provocação da segunda questão, pois libertação nos parece mais 

viável para os rumos ambientais que pretendemos apontar neste trabalho.   

 

 

OBJETIVOS 

 

A intenção do trabalho é realizar uma aproximação entre o significado e 

relevância do pensamento filosófico da América Latina, entendida como Filosofia da 

Libertação encabeçada nos expoentes Leopoldo Zea e Enrique Dussel e suas 

contribuições para a reflexão ambiental, uma vez que, esta ligação é necessária e 

atual.    

 

METODOLOGIA  

 

Examinaremos a contribuição do tema à luz da pesquisa bibliográfica e do 

exame histórico-crítico.  

 

RESULTADOS 

 

Adentrando o nosso debate acerca da problemática libertadora, precisamos 

entender um conceito amplamente usado: o conceito de exclusão. Mas ainda cabe a 

seguinte pergunta: excluídos de que? Neste sentido, permanecem as relações de 

interdependência com o restante da humanidade e com todos seres da natureza. 

Tais pessoas não estão excluídas do alcance dos meios de comunicação de massa 
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que socializa o pensamento dominante e o padrão do consumo. Os pobres latino-

americanos também possuem os desejos de consumo da em grande parte 

prometidos pela comunicação, mesmo que elas não tenham condições de satisfação 

dos mesmos via mercado.   

Atualmente com a hegemonia da ideologia liberal no processo de 

globalização econômica, esse modelo de Estado provedor foi sendo deslegitimado 

por processos de ajustes e cortes próprios do imperativo mundial do mercado 

financeiro (ASSMANN, 2000). Tal mudança no conceito de Estado foi acompanhada 

pela crescente apatia da população frente os processos decisórios e criando seres 

apolíticos e insensíveis frente a questão da sensibilidade social e ambiental. O 

equívoco na percepção da realidade, a falta de uma educação baseada no princípio 

sistêmico de mundo, colaboram ainda mais, na manutenção social e sendo 

inaceitável do ponto de vista ético com implicações ao debate ambiental.   

Uma aproximação entre exclusão e reconhecimento da solidariedade como 

ponto de partida para uma redefinição para uma práxis ambiental, requer uma 

reconfiguração em vislumbrar um método que sirva de abordagem na realidade. Tal 

abordagem da categoria exclusão, também envolve percepções da exclusão 

ambiental fruto de sistema colonizador, dominante e perverso onde por muitos 

séculos alija o povo latino-americano de sua real condição (ASSMANN, 2000).  

Assim, uma abordagem latino-americana vai descobrindo sua atualidade e 

também sua perspectiva, lugar e tempo neste esforço de diálogo e aproximação. 

Somos capazes de descobrir um aspecto fundamental: a existência de muitos 

mundos diferentes dentro do nosso mundo: a “outridade latino-americana” 

(DUSSEL, 1986), dentro da nossa realidade. É reconhecendo a pluralidade na 

realidade que aprendemos a reconhecer a pluralidade de interpretações, a respeitar 

os diferentes pontos de partida para a compreensão ambiental. Em nosso 

entendimento, optamos por valorizar o foco de análise partindo do enfoque da 

filosofia libertadora latino-americana, por reconhecermos a importância que ela 

ocupa, enquanto práxis como orientação e efetividade histórica em nosso 

continente.  
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As Filosofias da libertação surgiram no final dos anos sessenta e início dos 

anos setenta, devido à negação de direitos humanos, falta de democracia, violências 

sociais e marginalização da sociedade latino-americana. Até então, a filosofia era 

vista como uma totalidade universal, onde os problemas levantados seriam os 

mesmos para todo o planeta.  

A “filosofia da libertação” da qual Dussel se constitui expoente é o resultado 

de um acúmulo coletivo de reflexões sobre várias questões sociais, econômicas e 

culturais a partir de diversos autores situados em diversas regiões da América 

Latina:  

É importante, entretanto, afirmar que embora vários autores tenham 
seus nomes associados à paternidade da filosofia da libertação, 
sendo indicados em maior ou menor medida nesta condição em 
razão de algum trabalho remoto que verse sobre temas pertinentes, 
tal filosofia, contudo, não é obra de um autor ou fruto de uma 
determinada síntese. Antes, pelo contrário, ela é o resultado de um 
acúmulo coletivo em várias regiões da América Latina e da África. 
Destaque-se também que as trajetórias intelectuais e vitais de 
Leopoldo Zea, Salazar Bondy, Enrique Dussel (...) e tantos outros 
que elaboraram filosoficamente sobre temas pertinentes à práxis de 
libertação, não são análogos (MANCE, 2000, p. 35).   

 

Entre esses pensadores, destaca-se a filosofia da libertação de Enrique 

Dussel, uma das mais importantes, sendo um movimento filosófico em processo de 

construção, possuindo bases na análise do contexto histórico, econômico, cultural e 

político da América Latina. Atualmente, ela não é aplicada apenas à América Latina, 

mas a todos os países ou regiões do mundo afetadas com a exploração colonial 

imperialista, o que não permite um pleno desenvolvimento, e assim, deixando-os 

dependentes de tecnologia, economia, cultura e, por assim dizer, impossibilitando-os 

de mudanças sociais. 

O eixo norteador do pensamento dusseliano pode ser delineado nos 

seguintes pontos: A América Latina como a referência fundamental de sua reflexão, 

Conceber a libertação como a práxis fundamental e, descobrir o outro como pobre. 

(LONDOÑO, 1996, p. 47). Portanto, a teoria da libertação é uma tentativa de um 

fazer filosófico que parte da América Latina rumo à universalidade com 

peculiaridades regionais, cuja ancoragem em Dussel busca na categoria da 
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alteridade, o outro (o pobre).  

Outro pensador Leopoldo Zea possui inegável contribuição. Na obra “La 

filosofía como compromiso”, Zea1 procura as razões da atividade filosófica (MEDIN, 

1986). Ele observa que a filosofia não é uma ocupação gratuita e acessória. De fato, 

quando e enquanto se sente a necessidade da filosofia, sente-se a exigência de 

responder aos problemas que se nos impõe o ambiente em que vivemos. O homem 

está inserido no mundo e ali é forçado a agir, assumindo-se a cada instante, com a 

responsabilidade de enfrentar escolhas sempre novas. Com sua atividade, o homem 

envolve os outros e, por sua vez, é envolvido por eles. Na verdade, a vida humana é 

um entrelaçar de empenhos e responsabilidades recíprocas. Nesta situação, o 

filósofo é um homem que tem maior consciência desta sua condição empenhada. 

Diante desta condição, o filósofo não se limita a assumir a própria responsabilidade 

como indivíduo, mas procura assumi-la como se ele encarnasse a humanidade. A 

resposta que o filósofo pretende oferecer “para todos os problemas” e “para 

qualquer situação humana”, de fato, é dada a partir da emergência de “seus” 

problemas, na realidade da “sua” situação. O filósofo deve perseguir o universal, 

mas através do particular. Diante disto, Zea enfrenta a questão da filosofia a partir 

da realidade de mexicano e latino-americano (SCHUTTE, 1993). 

Na obra “América como conciencia”, Zea pergunta-se de que modo o filósofo 

latino-americano desenvolveu sua tarefa como pensador. Para responder, o autor 

recorda como os europeus consideraram a América. A opinião deles pode ser 

resumida na celebre frase de Hegel na “Filosofia da História”, afirmando que a 

América é o país do futuro. Se é o país do futuro, diz Zea, então atualmente a  

América é pura potencialidade, ou seja, é “sem” história. Ora, sendo o homem um 

                                            
1 Nascido em 1912, Leopoldo Zea é o principal representante do grupo de pensadores mexicanos 
“americanistas”, assim chamado por se ocupar, com base em Ortega y Gasset (+1955), do problema 
da América Latina e de seu lugar na história da cultura universal. Discípulo de Antônio Caso (+1946), 
admirador de Samuel Ramos (+1959), Zea foi influenciado fortemente por José Gaos (+1969), do 
grupo de Ortega, exilado no México. Zea é influenciado por Ortega y Gasset através de J. Gaos e de 
S. Ramos. De Ortega aceita a concepção histórica da humanidade e da cultura, concepção que 
implica na capacidade criadora do homem. Assim, a importância que Zea dá à história da cultura, 
leva-o a pesquisar a mentalidade do povo mexicano através de sua filosofia. Sua obra é premissa e a 
base de apoio para pesquisar o significado e o destino da América. 
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ser essencialmente histórico, ao negar a historicidade ao americano, nega-se-lhe a 

humanidade. O que é grave, acrescenta Zea, é que esta posição foi assumida pelos 

próprios latino-americanos. De fato, após a independência, eles creram poder 

projetar-se para o próprio futuro, negando e desprezando seu passado. Mas, 

negando o passado, teimam em viver a utopia européia (e, posteriormente, norte-

americana), rejeitando o que lhes era próprio, o seu “ser” latino-americano. Deste 

modo, os problemas não foram resolvidos e até se agravaram. Frente a isso, Zea 

conclama os latino-americanos a tomarem consciência de sua identidade, do seu 

ser. Somente deste modo poder-se-á criar uma cultura que não seja européia. Zea, 

contudo, alerta que não se trata de um fechamento em si. O que é preciso é reagir, a 

modo próprio, às idéias dos outros, afirmando a própria originalidade. O europeu 

soube fazê-lo. Isto faltou ao latino-americano. Este apenas se esforçou por repetir e 

copiar servilmente os frutos da cultura européia, em vez de copiar o espírito que os 

produziu.  

Em “América en la historia”, Zea pergunta-se pela possibilidade latino-

americana de participar da Cultura Ocidental, sem ser puramente imitativo. O autor, 

então, distingue a América de origem anglo-saxônica e a de origem latina, afirmando 

que a primeira assimilou de tal forma a cultura ocidental moderna, que se fez 

continuadora da mesma. Enquanto isso, o americano de origem latina encontrou o 

problema da tradição católica. De fato, a Espanha transplantou para a América um 

cristianismo que, no resto da Europa, estava desaparecendo. Desta forma, a 

América Latina ficou à margem da história. Então, à certa altura, ela se encontrou 

defronte ao enorme progresso do mundo ocidental e caiu na ilusão de poder faze-lo 

seu, rejeitando seu próprio passado colonial. Contudo, para Zea, o passado somente 

deve ser negado de um modo tal que, ao mesmo tempo, seja conservado. Melhor 

dito, na assimilação do novo, não se deve amputar o passado. Enquanto a Europa 

moderna entende seu passado como útil, o latino-americano se projeta para o futuro 

e este seu projetar-se fica no estado utopístico, porque não tem raízes no passado.  

Afirmando que a história é uma descoberta ocidental, inicialmente cristã, Zea 

entende que ela encontrou sua máxima expressão no mundo moderno. Mais ainda, 

o mundo moderno europeu inseriu na concepção de história a idéia de “progresso”. 
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Esta idéia, aparentemente, parece abranger todos os homens, sem distinção de 

classe ou raça: todos podem progredir. Ora, na idéia de progresso, deifica-se a 

atividade criadora do homem. Na prática, porém, é a Europa que se projeta como a 

única protagonista da história.  

Um dos títulos para legitimar esta situação é o sistema liberal. O liberalismo 

é mais uma mentalidade do que uma doutrina. É uma mentalidade na qual a idéia de 

liberdade, fundida com a de progresso, une-se, por sua vez, com a legitimidade da 

expansão e do domínio. Assim, o colonialismo encontra no liberalismo o clima 

adaptado ao seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, à sua justificação. Como no 

caso do progresso, também na idéia de liberalismo a igualdade é teoricamente 

afirmada, diz Zea, mas negada na prática. Há homens e povos colocados ao nível 

de subordinados, quando não, até mesmo, considerados sub-humanos, destinados 

a uma perpétua servidão (SARTI, 1976).  

Apesar disso, Zea reconhece que este racismo e imperialismo econômico-

político e cultural não impediram que o Ocidente tenha assumido um significado de 

validade e alcance universal. A expansão do Ocidente pôs fim aos arquipélagos 

culturais. A técnica, que ele impôs junto com sua economia, torna impossível o 

isolamento. O Ocidente converteu-se em mestre do mundo. Os próprios 

representantes mais autorizados do Ocidente tomaram consciência de que a cultura 

não é mais exclusiva do europeu. Deste modo, o ocidental tornou-se, por um lado, 

um homem entre os homens e, por outro, desenvolveu um papel fundamental na 

história, ou seja, fez com que os outros homens tomassem consciência de sua 

humanidade. Zea afirma que a origem desta consciência é ocidental e é desta 

perspectiva que o Ocidente se universalizou. O autor, então, mostra as relações que 

travaram entre si a Rússia, a Espanha, a Europa, a América Latina e a América 

Anglo-Saxônica. O autor retoma, depois, o tema inicial: o da preocupação da 

originalidade dos latino-americanos, enquanto experimentam um sentimento de 

marginalidade histórica e cultural. Exatamente esta marginalidade começa a 

aparecer hoje como uma condição não de modo negativa. Pode-se sistematizar em 

bases histórico-culturais o conjunto de sentimentos dos latino-americanos quanto à 

sua posição na história do mundo.  
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Em “El pensamiento latinoamericano”, Zea retoma alguns destes temas, 

para culminar numa reflexão sobre a filosofia como dominação e como libertação, 

prenunciando a chamada Filosofia da Libertação.  

 

CONCLUSÕES  

 

Assinalamos que a Filosofia da Libertação contribui no sentido próprio da 

alteridade interpretante e crítica como imperativo à questão ambiental. Pois, 

entendemos a libertação e a práxis ecológica como intimamente ligadas e ambas 

possuem o elo: partem de duas chagas que sangram: a primeira é a chaga da 

pobreza na América Latina, e a segunda, a da agressão da terra ameaçada pela 

depredação realizada a partir do desenvolvimento montado pelas sociedades 

contemporâneas. Também ambas visam à libertação: uma, dos pobres, a partir 

deles mesmos como sujeitos históricos organizados, que assumem a sua luta; a 

outra, a da Terra, mediante uma nova aliança do ser humano com ele e com o tipo 

de desenvolvimento que respeite os diferentes ecossistemas e uma boa qualidade 

de vida dos seus cidadãos (BOFF, 1996).  

Assim, uma filosofia da libertação deve assumir o discurso ambiental em 

nome da nova cosmologia, ou seja, compreender a visão do Planeta Terra como um 

grande organismo vivo e articulado com o universo inteiro, uma vez que, o ser 

humano foi criado para o universo e não vice-versa, para realizar uma etapa mais 

alta e complexa da consciência social.  

Portanto, pensamos que não apenas os pobres e oprimidos dever ser 

libertados, mas todos os seres humanos que habitam a Terra e que são excluídos 

por um modelo de vivência que escraviza o valor de cada pessoa e não exalta 

dignamente. Na concepção de Boff: “O desafio será conseguir que os seres 

humanos se entendam como uma grande família terrenal junto com as outras 

espécies e que redescubram seu caminho de volta à comunidades dos seres 

viventes, à comunidade planetária e cósmica” (1996: 176).  
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Essa forma de pensar a questão ecológica não quer apenas meio ambiente, 

e sim o ambiente inteiro. Pois o ser humano e a sociedade dentro da natureza são 

partes diferentes dentro dela. Preocupar-se, não apenas com a beleza das cidades, 

das praças, mas priorizar o saneamento básico, uma boa rede de escolar, de 

serviços públicos, de assistência social mais digna ao ser humano são tarefas 

urgentes (BOFF, 1999). A injustiça social significa violência ao ser mais complexo e 

singular, que é a pessoa humana, e ela é parte integrante dessa natureza. A 

ecologia social propõe um desenvolvimento sustentável que atenda às necessidades 

das pessoas, sem prejudicar o planeta, e visa melhorar as condições futuras 

enquanto humanidade.  

No imaginário da sociedade moderna, o desenvolvimento é movido dentro 

de dois pólos: o infinito dos recursos naturais e o infinito do desenvolvimento rumo 

ao futuro. Mas sendo assim, os recursos não são ilimitados na sua maioria; estão 

sendo postos em degradação e podem tornar-se incertos no futuro da história. As 

sociedades sempre organizam suas relações com o meio, no sentido de garantir a 

produção e reprodução da vida. Carecemos de uma sociedade sustentável que 

encontre o desenvolvimento viável para as necessidades de todos. Aqui estão os 

limites para uma ecologia mais humana e social no quadro atual. Estruturalmente, 

surge de modo relevante e indispensável quanto a dimensão “revolucionária”; a 

situação de degradação da humanidade frente ao ambiente em que habitamos, mas 

também problemática perante as desigualdades sociais geradas pelo sistema-

mundo e no mau uso dos recursos que a sociedade dispõe.   

Ante os aspectos de ouvir a palavra do “outro” e da natureza até a adequada 

interpretação, podemos perceber que o momento ético é essencial para o debate. 

Somente pelo compromisso existencial, pela práxis libertadora, podemos nos tornar 

servir ao mundo, podemos aceder à sua interpretação real.  

Assim, a filosofia latino-americana denota seu viés questionador e 

contestador porque exige o reexame da teoria e a crítica da sua prática (COSTA, 

2010). Se for verdade que a teoria nasce da prática e com ela se desenvolve 

dialeticamente, o modo de refletir encontrará a serviço daqueles que são espoliados 

pelos meios de produção vigentes, estabelecendo com eles, sua autocrítica. Tanto 
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Zea e Dussel em suas reflexões, orientam sua prática afirmando que a libertação (no 

sentido social) é antes de tudo uma tarefa ética, nos colocando á serviço do outro, e 

auxiliando em sua libertação social e política. Suas teorias são eminentemente 

práticas, à medida que é preciso libertar o ser humano da exclusão, pois refletir é um 

ato segundo. Tal aspecto serve para nos inserirmos numa visão ampla e 

emancipatória do ser humano a partir de sua condição real de existência. Pois a 

práxis transformadora é, portanto, aquela que fornece e dá condições ao processo 

social para superar seus antagonismos sociais entre seus sujeitos, visando a 

redefinição de lógicas excludentes que definem a sociedade capitalista. 

A filosofia libertadora assim entendida é uma pedagógica para a 

problemática ambiental. Pois o filósofo em nosso caso (o educador) para ser mestre 

deve começar por ser discípulo, uma vez que, a libertação da totalidade fechada, 

nada pode interpretar (DUSSEL, 1986). Assim, filosofia latino-americana é o pensar 

que sabe escutar a voz do oprimido (“o outro”) dentro do ambiente e que sabe 

comprometer-se com o movimento ou com a mobilização da sua libertação. Logo, a 

filosofia devolve ao “outro” (entendido como parte do ambiente) sua revelação 

crítica, re-criadora e interpelante. O pensar filosófico como libertação latino-

americana, é um grito, um clamor, é a exortação do educador que faz reincidir sobre 

o discípulo a contrariedade que antes havia recebido; agora como inquietação 

criativa! Radical! A filosofia latino-americana que tende a interpretação da voz latino-

americana é um momento novo na história da filosofia humana, por trazer até nós a 

interpretação radical da categoria “outro” uma exigência ética à categoria ambiental.   
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É POSSÍVEL A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

Fabio Dziekaniak* 

 

Resumo:  Este trabalho tem por objetivo refletir sobre possibilidades de trabalhar 
com a interdisciplinaridade na educação de jovens e adultos (EJA), dialogando com 
autores que trazem contribuições a partir de observações e experiências vivenciadas 
durante o estágio do curso de Pedagogia Anos Iniciais realizado em uma escola da 
rede Estadual de ensino da cidade de Rio Grande/RS no primeiro semestre do ano 
de 2008. A relação dialógica leva em consideração a história da educação de jovens 
e adultos e a prática pedagógica desenvolvida na escola ao apresentar a influência 
do trabalho interdisciplinar no processo de aprendizagem dos alunos, bem como 
seus reflexos na formação crítica destes como cidadãos. A concepção de currículo e 
estratégias de trabalho voltadas para a interdisciplinaridade de conhecimentos na 
organização pedagógica planejada pela escola também são levados em 
consideração ao decorrer deste trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como enfoque principal analisar a prática pedagógica 

na educação de jovens e adultos da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Marechal Luiz Emilio Mallet levantando possibilidades de se desenvolver um 

trabalho interdisciplinar que contribua para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento de sujeitos críticos. A partir de observações das práticas docentes 

dos professores que atuam em tal modalidade de ensino dessa escola, percebe-se 

que o ensino das disciplinas na EJA é fragmentado e, além disso, o ensino da língua 

portuguesa e de matemática é priorizado sem levar em consideração ensinamentos 

de ciências e estudos sociais. O trabalho de observação e foi realizado nas turmas 

multi-seriadas de terceira e quarta séries e fez com que despertasse a curiosidade 

de identificar possibilidades para tornar o ensino interdisciplinar abordando todos os 

conteúdos estipulados currículo da mesma, mas sem deixar de levar em 

consideração as questões sociais que envolvem a estadia desses alunos na escola. 
                                            
* Universidade Federal do Rio Grande – fabitodz@gmail.com. 
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Neste trabalho usam-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de 

campo. 

Para entender um pouco sobre a realidade que se apresenta no cotidiano 

dessa escola é importante dialogar sobre a história da EJA no Brasil, que é 

caracterizada pelo descompromisso do governo sobre as ações pensadas e 

desenvolvidas ao longo do tempo. 

A história da EJA segundo Soares (2002) diz que os projetos para Educação 

de Jovens e Adultos no Brasil são muito recentes nos planos governamentais dos 

governos federais, estaduais e municipais. Fato analisado a partir do panorama 

histórico da EJA em nosso país: 

− 1947 Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos para o Meio Rural; 

− 1952 Campanha Nacional de Educação Rural; 

− A partir de 1960: 

− 1963 extinção das duas campanhas: 

− Vinculação do analfabetismo com marginalidade; 

− Adultos comparados psicologicamente com crianças; 

− Movimentos de educação e cultura popular – Movimento de Cultura 

Popular – Recife 1960; Centros de Cultura Popular da União Nacional dos 

Estudantes – 1961; Movimento de Educação de Base (MEB); Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

− Paulo Freire – concepções de educação socialmente compromissada; 

− 1963 – Plano Nacional de Alfabetização – programas de alfabetização por todo 

país orientados pelo sistema de Paulo Freire. 

− 1964 Golpe de Estado – Interrupção dos Planos por caracterizar ameaça aos 

novos governantes. 

− Regime Militar; 

− Cruzada ABC – 1965 – 1967; 



 

 149

− MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização – 1967 – Até 1970 

era uma fundação com recursos próprios. A partir de 70 tinha recursos 

vindos da Loteria Federal e do Imposto de Renda. Os municípios se 

encarregavam de aplicar as atividades. Os materiais utilizados na 

época de Paulo Freire foram trocados para não comprometer o ensino. 

− PEI – Programa de Educação Integrada; 

− Exames supletivos – grande procura após a criação do 1º grau de 8 

anos. 

− CES – Centro de Ensino Supletivo – solução para quem queria concluir 

o 1º grau com maior aproveitamento. 

− 1970 – A partir deste período a população começa a se organizar para evitar a 

repressão e o autoritarismo do governo. 

− 1980 – 1985 – III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto. 

A história mostra que foram muitas as iniciativas que os governos brasileiros 

tiveram para tentar terminar com o analfabetismo no país, porém a suposta 

erradicação não era em benefício do povo, pois os programas que eram utilizados 

para alfabetizar eram extremamente ineficientes, transmitindo apenas os aspectos 

mecânicos da alfabetização, sem considerar os aspectos críticos que realmente 

interessavam, pois estes precisavam ser controlados pelo governo, principalmente 

no regime militar, para que não houvessem questionamentos a respeito das ações 

do próprio governo. Esses benefícios eram a favor do governo que precisava 

garantir que o povo tivesse uma porcentagem mínima de analfabetos para poder 

contar com o auxílio dos recursos internacionais. O interesse pela erradicação era 

apenas político e até hoje vemos este interesse na grande maioria das escolas do 

país, pois disciplinas como sociologia e filosofia foram retiradas por um tempo 

considerável do programa escolar exatamente para não exercitar nos alunos a 

prática do questionamento.  

A partir da Constituição Federal de 1988 foi criado o ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente onde inúmeras referências dos jovens e adultos estão 
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descritas. A EJA contém em si muitas destas considerações. Nela estabeleceu-se o 

direito a Educação de Jovens e Adultos no ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

principalmente para aqueles que não obtiveram a educação em idade apropriada. 

Porém, nesta constituição faziam referência apenas ao direito da educação de 

jovens e adultos, sem mencionar nenhuma política educacional própria para a EJA. 

A política educacional da EJA só obteve uma proposta pedagógica com regimentos 

exclusivos na LDB 9394/1996.  

 

A ORGANIZAÇÃO E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EJA 

 

Foi através da LDB com seu caráter obrigatório do ensino fundamental e 

médio que foi baseada a EJA, oferecendo oportunidades aos alunos que saíram da 

escola para o mercado de trabalho por problemas sociais, econômicos, familiares e 

outros, e retornaram às instituições escolares na educação de jovens e adultos 

buscando formação na educação básica. A heterogeneidade do público da EJA 

merece atenção cuidadosa. O turno no qual o mesmo geralmente é oferecido 

também merece um cuidado especial, ou seja, noturno. A EJA também pode ser 

organizada através de módulos com horários flexíveis e combinações entre ensino 

presencial e não-presencial. Deve-se levar em conta, nestas modalidades, as faixas 

etárias envolvidas nesse processo, pois muitas vezes o ensino não tem o mesmo 

significado para todas e o zelar pela aprendizagem, tal como está disposto no art 13, 

III da LDB, ganha grande relevância.   

Segundo Soares (2002, p.34), 

[...]a atual legislação incorpora diversas discussões que caracterizam 

o debate sobre a educação de adultos no Brasil na atualidade, na 

medida em que é exatamente neste contexto de efervescência e 

explosão da área do EJA no Brasil, observando sobre tudo na 

década de 1990, que cedeu a elaboração das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 
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Desta forma pode-se entender o porquê de até então muitas experiências no 

ensino de jovens e adultos não apresentarem bons resultados no processo de 

ensino aprendizagem dos alunos. Na escola observada os alunos têm muita 

resistência para aceitar uma proposta diferenciada, pois trazem consigo a 

mentalidade de que o estudo é separado, considerando a interligação das disciplinas 

umas com as outras e ainda com a realidade perda de tempo, porque estão ali para 

aprender a ler e escrever através da forma tradicional e fragmentada. Já os 

professores, por saberem que os alunos são resistentes e também por estarem 

acomodados com esta realidade não valorizam o ensino interdisciplinar, pois ele 

requer um esforço maior, tanto na elaboração das aulas quanto na aplicação, 

fazendo com que o envolvimento entre professor, aluno e disciplina vá além do 

simples entendimento do conteúdo que está sendo trabalhado no momento.  Visto 

isso, é de suma importância desenvolver um projeto pedagógico embasado na 

interdisciplinaridade como alternativa para modificar essa situação de crise na 

qualidade da EJA. 

Para trabalhar com interdisciplinaridade é necessário saber como ela 

funciona, em que consiste o trabalho interdisciplinar e como desenvolver a aula para 

que ela tenha essa caracterização. Carvalho (1998) diz que “a interdisciplinaridade 

traduz o desejo de superar as formas de aprender e de transformar o mundo, 

marcadas pela fragmentação do conhecimento organizado nas chamadas 

disciplinas”, isolando o conhecimento do todo para ser analisado a fundo a partir de 

suas mais profundas peculiaridades. Como em cada área existem milhares de 

vertentes a serem estudadas, as disciplinas foram se fragmentando de uma tal 

forma que não se conseguiu mais enxergar o todo e somente as partes. As críticas 

desenvolvidas por Carvalho (1998) expressam uma postura marcada pela 

racionalidade humana criada a partir da transformação do mundo em objeto e com 

ele o engessamento da cultura e do saber, temendo a contradição e 

consequentemente a presença do erro. O reducionismo que está impregnado no 

pensamento disciplinar também é levando em consideração por Carvalho (1998), 

que toma as palavras de Leonardo Boff ao dizer que partir do complexo ao simples é 

não levar em consideração a cadeia de relações que gera o movimento natural e 
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social que nos é apresentado, ganhando, assim, no detalhe, mas perdendo na 

totalidade. 

Desta forma, faz-se necessário estudar novamente a organização das 

disciplinas para um trabalho que vincule o contexto escolar com a realidade. Uma 

educação interdisciplinar, de acordo com Luck (1994), é aquela em que a reflexão é 

a base de tudo;  através dela é que desencadeamos os processos de ensino 

aprendizagem na sala de aula; Freire (1996) destaca que a utilização de temas 

geradores na intenção de relacionar a experiência dos alunos com a teoria a ser 

aplicada também caracteriza esta educação, pois a valorização da bagagem dos 

alunos tem grande importância para um melhor rendimento das aulas. Para 

Carvalho (1998) o exercício de uma consciência crítica que faça com que o 

educando esteja em constante processo de contradição e reflexão é exatamente o 

caminho pelo qual percorre a interdisciplinaridade; esta consciência deve ser 

formada a partir do diálogo e da superação dos aprendizados, do reconhecimento de 

si próprio e de seus semelhantes, considerando que cada qual tem e pode, acima de 

tudo, expressar sua opinião para intervir na sociedade.  

Visto isso, percebe-se que desenvolver práticas interdisciplinares é 

extremamente importante para que o aluno identifique tanto no meio escolar, quanto 

no meio socioambiental as diversas manifestações de repressão que lhes são 

impostas pela sociedade, para que assim possam superá-las. Conforme Luck 

(1994), um trabalho que envolva a realidade do jovem e adulto com o conteúdo 

escolar é um trabalho interdisciplinar. Também nas idéias de Luck (1994, p. 31), 

[...] torna-se necessário e possível, neste quadro da realidade, 

trabalhar a interdisciplinaridade como um processo que leve em 

consideração a cultura vigente e a sua transformação, como 

condição fundamental para que promova os princípios 

interdisciplinares. 

 

Luck (1994) diz ainda que para desenvolver um trabalho interdisciplinar é 

necessário que o grupo esteja ciente da proposta e que entenda que este conceito 
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de ensino/aprendizagem é eficaz, pois permite uma visão globalizada do cotidiano e 

da prática dos aprendizados que se desenvolvem durante as aulas. 

Neste sentido, identifica-se nesta escola frequentes situações em que os 

alunos evadem por conta da falta de esclarecimentos e de atividades sem 

planejamento elaboradas pelos professores, o que resulta em uma desmotivação 

geral das turmas. Isto mostra que os professores e alunos não entendem o 

significado do trabalho interdisciplinar. Luck (1994, p. 65) afirma que  

[...] os professores, no esforço de levar seus alunos a aprender o 

fazem de maneira a dar importância ao conteúdo em si e não à sua 

interligação com a situação da qual emerge, gerando a já clássica 

dissociação entre teoria e prática: “o que se aprende na escola não 

tem nada a ver com a realidade”, é o entendimento comum de 

pessoas que, saindo dos bancos escolares assumem uma 

responsabilidade profissional. 

 

Sabe-se também que muitos jovens deixam de estudar na idade regular dos 

anos iniciais, pois ingressam no mercado de trabalho mais cedo, especialmente nos 

casos em que as famílias são mais pobres. Logo, pode-se dizer que para esses 

jovens e adultos as responsabilidades da vida adulta chegaram mais cedo, 

acabando com o sonho de terminar os estudos, ter um emprego, não ser mais 

dependentes de seus pais e construir suas próprias famílias. Os educadores, neste 

contexto escolar, devem ter em mente que os alunos são pessoas com outras 

ocupações e preocupações e muitas vezes estão ali para esquecer um pouco os 

problemas particulares. Por isso, cabe ao professor saber direcionar sua prática 

educativa e agregar a afetividade expressada por Freire (1996) ao mundo destes 

alunos, fazendo deles e de suas curiosidades e experiências o ponto de partida para 

seus planejamentos, caso contrário, continuará aumentando o índice de evasão e 

desistência na escola. Assim Miranda (2003, p.113) aponta que: 

[...] a ânsia pelo aprendizado para a aplicação imediata, traz consigo 

uma vasta experiência, resultado do labor cotidiano e da vida que 

enfrenta acanetada de fadiga e vontade de vencer. Todavia, ao 
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deparar-se com as dificuldades no aprendizado (quer sejam 

pessoais, ou metodológicas), muitos desistem, por isso, atualmente é 

elevado o índice de evasão e desistência na EJA. 

 

O abandono do curso foi constatado na escola onde foi realizada a pesquisa, 

pois nos cadernos de chamada das turmas de EJA no início do ano letivo estavam 

matriculados trinta alunos, e que com o passar do tempo foram desistindo restando 

na média de vinte. Acredita-se que muitos desistem pela metodologia de ensino, 

outros realizam a matrícula apenas para terem um comprovante para o emprego de 

que estão estudando, alguns pela falta de autoestima e por não acreditarem que 

podem realmente aprender depois de tanto tempo sem estudar, não passando de 

uma perda de tempo estar ali.  

Ademais, pode-se afirmar que a falta de material apropriado para EJA se 

torna mais um obstáculo para ser superado pelo educador, pois sabe-se que na 

grande maioria das escolas há uma falta de estimulo dos órgãos responsáveis pela 

educação, e isto leva os professores da escola a darem desculpas de que por este 

motivo trabalham com livros didáticos infantis, não se dando ao trabalho de 

pesquisar e preparar uma aula apropriada para sua turma, induzindo a infantilização 

das aulas. Conforme afirma André Lázaro1(LOURENÇO, 2008, [em linha]): 

 

“A tendência dos sistemas de ensino é fazer uma mera reprodução 

daquilo que é o ambiente da educação regular de crianças e jovens 

e, com isso, acabamos infantilizando um pouco os nossos jovens e 

adultos e fazendo com que haja uma taxa de evasão muito elevada”. 

 

Assim, cabe ao corpo docente e à coordenação pedagógica da escola 

repensar o currículo que está sendo utilizado em tal modalidade de ensino 

quebrando paradigmas e superando a fragmentação marcada pela divisão das áreas 

                                            
1. Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) do Ministério da 
Educação (MEC). 
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de saber em disciplinas. A utilização de filmes, atividades que envolvam a 

comunidade e a diversidade de leituras em sala de aula são possibilidades 

estratégicas que possibilitam um trabalho interdisciplinar considerando todas as 

áreas do conhecimento através de diálogos profícuos acerca das temáticas que se 

propõe a trabalhar. As atividades devem satisfazer as necessidades e interesses de 

todos os alunos, pois quando trabalhamos com adultos os interesses são diversos e 

os conteúdos dos textos devem acompanhar esta diversidade. Se isto não ocorre a 

leitura passa a ser ligada a tarefas e exigências da escola, substituindo o prazer de 

conhecer algo diferente por uma obrigação.  

Silva (2010) ao analisar as concepções de currículo expressas por Freire no 

livro Pedagogia do Oprimido reforça que, embora ele não tenha aprofundado seus 

estudos nas questões curriculares, traz ensinamentos que contribuem muito para o 

entendimento de como deve-se organizar o currículo na perspectiva interdisciplinar. 

Silva diz ainda que “o que ele (Freire) destaca é a participação dos educandos nas 

várias etapas da construção desse currículo programático” que deve ser buscado 

conjuntamente na realidade e no mundo que Freire diz ser parte do objeto do 

conhecimento intersujbetivo. 

Por isso, esta nova prática não pode ser realizada individualmente, pois para 

caber na interdisciplinaridade o planejamento deve acontecer participativamente em 

que diferentes sujeitos, de diferentes grupos dialogam sobre diferentes situações, 

diferentes lugares, contextos, tempos e tornam a aprendizagem uma teia de 

conhecimentos trazendo à tona o complexo que é viver em sociedade. Sociedade 

esta que parece estar distante dos jovens e adultos que se sentem excluídos e 

muitas vezes marginalizados por suas situações de vida. Não cabe aqui dialogar 

especificamente sobre a condição social dos alunos desta escola, porém cabe 

ressaltar que o trabalho interdisciplinar tem como objetivo atingir os mais ínfimos 

sentimentos dos alunos demonstrando que a maior valorização não está no 

conteúdo isolado de português, matemática ou outra área qualquer, mas sim nas 

possibilidades de transformação social que se abrem a partir da convivência em sala 

de aula, do compartilhar experiências, do conhecer as relações de poder impostas 

verticalmente e perceber que existe uma possibilidade de mudar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão realizada a partir das concepções de interdisciplinaridade 

demonstra que a realidade do aluno e o trabalho em sala de aula podem servir de 

embasamento para a construção de uma metodologia de ensino que possa 

desenvolver valores pessoais, conhecimentos sobre seus cotidianos e 

principalmente articular o conjunto de disciplinas considerando o aprendizado como 

único dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

As concepções de interdisciplinaridade expostas neste trabalho vão em 

busca da libertação e da conscientização de que a educação deve abrir caminhos 

para desenvolver a criticidade e participação ativa em sociedade, pensando que na 

educação de jovens e adultos o foco precisa estar direcionado para o 

esclarecimento sobre a necessidade de superação da condição de exclusão em que 

vivem os jovens e adultos da escola. 

A coordenação pedagógica e equipe docente precisam estar dispostas a 

estudar para que possam realizar as mudanças necessárias no planejamento e 

desenvolvimento das atividades que se trabalha na escola. Conhecer a realidade 

dos alunos e da comunidade em que a escola está inserida também é um fator 

decisivo para o processo de ensino aprendizagem. 

Assim, atividades de formação continuada e o constante diálogo sobre o 

planejamento e currículo da escola são o caminho para que se desenvolva o 

trabalho interdisciplinar, pois como foi dito ao longo deste artigo, a realização precisa 

acontecer em conjunto e não individualmente. Pensar em atividades integradoras e 

respeitar a diversidade existente em qualquer ambiente aceitando e respeitando 

opiniões é condição para que se alcance o desenvolvimento de cidadãos capazes 

de refletir sobre seus direitos e deveres socioambientais, além de contribuir para a 

permanência desses jovens e adultos na escola. 
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ECOALFABETIZAÇÃO E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NO JARDIM BOTÂNICO DA UFSM 

Simone da Rosa Messina1 

Venice Terezinha Grings2 

 

Resumo: A Ecoalfabetização é considerada como a leitura e interpretação da 
natureza que permite ver o homem como parte integrante da teia da vida (CAPRA 
2002). Tal abordagem configura-se numa grande contribuição para a prática da 
educação ambiental, tanto em espaços formais quanto informais de educação, como 
os jardins botânicos. Este trabalho oferece aos monitores de educação ambiental do 
Jardim Botânico da UFSM novas estratégias para monitoria de visitas escolares. A 
metodologia do trabalho consistiu no levantamento e na elaboração de práticas de 
educação ambiental utilizando-se bibliografias eletrônicas e impressas, levando em 
conta os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Os roteiros compreenderam 
práticas de educação ambiental para a educação infantil e para o ensino 
fundamental. Destas, foram selecionadas práticas para implementação como 
exemplificação de uso no Jardim Botânico, com estudantes de uma escola particular 
de Santa Maria, RS. Os resultados demonstraram que tais práticas facilitaram o 
trabalho de educação ambiental dos monitores no Jardim Botânico da UFSM, e 
também deram maior sentido ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos 
que participaram da experiência. 

  

Palavras-chaves:  práticas de educação ambiental, ecoalfabetização, jardim 
botânico 

 

INTRODUÇÃO 

 

As áreas naturais oferecem diversas possibilidades para o desenvolvimento 

de práticas de educação ambiental. Neste contexto, os jardins botânicos são áreas 

protegidas que servem à educação, à cultura, ao lazer e à conservação do meio 

ambiente.  

                                            
1 simessina@gmail.com, Lic. Biologia, Esp. Educação Ambiental (UFSM) 
2 vgrings@hotmail.com, Drª em Educação (UFRGS), Pedagoga da Unidade de apoio pedagógico 
(UAP-UFSM) 
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No Jardim Botânico da UFSM, a Alfabetização Ecológica, como “leitura e 

interpretação do ambiente”, surgiu como tema de projeto de extensão, desde 2007, 

para servir a demanda de visitas das escolas do ensino básico de Santa Maria e 

região.  A Alfabetização Ecológica (CAPRA, 2002) propõe uma educação pautada 

na satisfação das necessidades humanas sem prejudicar as próximas gerações, a 

qual começa pela compreensão dos princípios básicos que regem a vida na Terra. 

Para Pelicioni et al (2007), “Não existe educação ambiental se ela não se 

efetivar na prática, na vida, no cotidiano das pessoas, se ela não transformar 

primeiro as pessoas e depois os espaços a partir das necessidades sentidas. 

A principal justificativa deste trabalho foi a necessidade de ampliar a 

proposta de educação ambiental no Jardim Botânico da UFSM e apresentar aos 

monitores de educação ambiental, um guia de trabalho, apresentando práticas de 

educação ambiental de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Considerando que a sensibilização e o desenvolvimento de competências e atitudes 

são alguns dos objetivos da Educação Ambiental, as práticas de educação 

ambiental configuram-se como estratégias pedagógicas produtivas para o 

desenvolvimento de projetos educativos. Dentre as práticas de educação ambiental 

estão os jogos cooperativos, as dinâmicas de grupo realizadas a partir de temas 

ambientais e as trilhas ecológicas. Este trabalho foi desenvolvido como monografia 

da Especialização em Educação Ambiental (PPGEA-UFSM), defendida em 

dezembro de 2010. 

 

OBJETIVOS 

 

Todos os anos os jardins botânicos brasileiros são visitados por centenas de 

estudantes que buscam conhecer mais sobre a diversidade biológica existente neste 

local. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi desenvolver práticas de educação 

ambiental para a monitoria de visitas escolares, educação infantil e ensino 

fundamental, ao Jardim Botânico da UFSM sob a perspectiva da Ecoalfabetização. 

Além disso, o trabalho também visa a observação crítica e reflexiva das relações 
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entre os seres vivos na natureza, assim como oferecer estratégias de ensino, via 

práticas de educação ambiental, aos professores da educação infantil e ensino 

fundamental. 

  

METODOLOGIA 

 

Para a pesquisa, foi adotada a abordagem qualitativa, utilizando-se da lógica 

da compreensão dos fenômenos por sua descrição e interpretação (EL 

ANDALOUSSI, 2004).  

O trabalho foi desenvolvido em três etapas básicas: levantamento 

bibliográfico, construção de um roteiro de práticas de educação ambiental e 

implementação de algumas dessas práticas como exemplificação. 

Na primeira etapa realizou-se um levantamento de práticas de educação 

ambiental em bibliografias eletrônicas e impressas. As atividades foram 

selecionadas, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e adaptadas 

para implementação no Jardim Botânico da UFSM.  

Os roteiros foram organizados em níveis de ensino: Educação Infantil e 

Ensino Fundamental (séries iniciais e séries finais). A escolha destes níveis de 

ensino está relacionada ao público visitante predominante no Jardim Botânico, 

registrado pelo livro de visitas. As práticas de educação ambiental foram 

organizadas em: título, conteúdo, objetivos, princípios ecológicos, nº de 

participantes, duração, material necessário e procedimentos (ver exemplares em 

ANEXO 1). Os princípios ecológicos1 seguem CAPRA (2002), e os demais 

elementos, seguem autores como MERCK (2009), HUTCHIDSON (2000), 

WILLISON (2003), THAINES (2008), entre outros. Além dos roteiros de práticas de 

educação ambiental, foi desenvolvido um guia de instruções e procedimentos para 

os monitores de educação ambiental do Jardim Botânico da UFSM. 

                                            
1 Princípios ecológicos: Redes, Sistemas, Diversidade, Energia, Equilíbrio Dinâmico e Ciclos. 
(CAPRA,2002) 
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No terceiro momento foram selecionadas algumas práticas de educação 

ambiental para implementação no Jardim Botânico no intuito de obter dados a 

respeito da viabilidade e produtividade destas práticas. A implementação das 

práticas de educação ambiental no Jardim Botânico, foi realizada com a escola de 

ensino fundamental Colégio Riachuello, localizado no bairro Camobi, Santa Maria, 

RS.  

Dentre as práticas de educação ambiental selecionadas para a 

implementação, destaca-se a “Trilha Teia da vida”, que consistiu numa trilha 

ecológica com desafios referentes a questões ambientais e ecologia amarrados em 

determinadas árvores, os quais deveriam ser solucionados pelas equipes de 

estudantes. Outra atividade que se destaca é “Plantas medicinais e saúde humana”, 

uma visita ao canteiro de plantas medicinais do Jardim Botânico, com o objetivo de 

reconhecer e dialogar sobre as principais plantas de uso popular da região. 

Os registros das práticas de educação ambiental foram realizados a partir da 

observação direta dos participantes pelos monitores, e da análise dos desenhos de 

pré e pós-percepção dos estudantes em relação a visita ao Jardim Botânico. 

 

RESULTADOS 

 

Os roteiros compreenderam vinte e oito práticas, sendo 20% para a 

educação infantil e 80% para o ensino fundamental (séries iniciais e séries finais). 

Além disso, foi elaborado para os monitores, um roteiro de instruções necessárias 

sobre como proceder com as escolas, desde a divulgação, recepção, 

desenvolvimento das atividades, conclusão e avaliação da visita.  

A pontuação total atingida pelas equipes durante a implementação das 

práticas de educação ambiental selecionadas, demonstrou que os estudantes 

possuem razoáveis conhecimentos em relação à natureza e os seres vivos 

indicando o aumento das chances dos estudantes em conservá-lo, já que só é 

possível cuidar o que se conhece, neste caso o Jardim Botânico. Além disso, foram 
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analisados os registros dos monitores e os desenhos de pré e pós-percepção dos 

alunos em relação ao Jardim Botânico. Abaixo apresenta-se o quadro comparativo 

de percepções e sua discussão: 

 

Elementos representados  Pré- percepção(%)  Pós-percepção(%)  

Plantas 97,3% 100% 

Animais 31,5% 28,5% 

Construções humanas 52,6% 45,7% 

Presença humana 18,4% 45,7% 

Fatores abióticos 52,6% 65% 

Quadro1: QUADRO COMPARATIVO DE PERCEPÇÕES 

 

Todos os resultados indicam que a maioria das crianças já possuía uma 

percepção do que é um jardim botânico e que esta percepção sofreu poucas 

alterações após a visita. Pelos resultados dos desenhos, observou-se que a 

percepção referente ao ambiente pode ser ampliada, porém sua mudança é um 

processo lento e contínuo que não apresenta resultados significativos em poucas 

práticas. Provavelmente alguns fatores influenciaram a representação das 

percepções, como o diálogo e a visualização dos desenhos entre os colegas e a 

intervenção dos professores. A análise da percepção ambiental é um processo 

complexo que necessita de tempo, de várias práticas e representações para se obter 

resultados mais concretos. Abaixo alguns desenhos de pré e pós-percepção: 

 



 

 163

 

Figura 1 - Desenho de pré-percepção 1 

 

 

Figura 2 - Desenho de pré-percepção 2 
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Figura 3 - Desenho de pós-percepção 1 

 

 

Figura 4 - Desenho de pós-percepção 2 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os alunos entenderam a proposta das práticas de educação ambiental e 

participaram ativamente do processo, expondo suas concepções sobre o jardim 

botânico. A relevância do processo consistiu em dialogar com os alunos e 

professores, analisar suas percepções, buscar novas técnicas, aprimorar práticas de 

educação ambiental e valorizar o Jardim Botânico como espaço educativo.  

 Nas práticas “Trilha Teia da vida” e “Plantas Medicinais” os estudantes 

demonstraram interesse, empenho, trabalho em equipe e satisfatório conhecimento 

sobre os assuntos abordados. Na comparação da pré e pós-percepção dos 

desenhos das crianças, a presença humana representou uma ampliação da 

percepção em relação ao homem como parte do ambiente. Porém estes dados, 

isoladamente, não demonstraram mudança de percepção efetiva, apenas uma 

pequena ampliação desta em alguns aspectos. Isto deixa claro que a mudança de 

percepção é um processo contínuo, que necessitará de mais vivências para se 
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concretizar. As práticas de educação ambiental devem ser estratégias para ampliar 

a percepção ambiental e efetivar a ecoalfabetização. 

A adaptação das práticas aos níveis de ensino segundo os PCNs permitiu 

que os monitores trabalhassem com os alunos temas em que já há um 

conhecimento prévio, facilitando a compreensão e a revisão de conceitos acerca de 

questões ambientais.      

A ecoalfabetização aliada às práticas de educação ambiental permitiu que os 

estudantes conhecessem os princípios básicos que regem a vida na Terra, 

possibilitando a visualização do ambiente como um todo, no qual o homem é apenas 

um fio da teia da vida.  

A forma de abordagem dos monitores torna-se essencial para consolidar o 

ensino dos princípios ecológicos, nesta perspectiva considera-se importante o 

domínio do tema e a utilização de estratégias didáticas para trabalhar estes 

conceitos. 

 

 

Práticas de educação ambiental X Aula prática de ci ências 

 

Existe um pequeno limiar entre as práticas de educação ambiental e as 

tradicionais aulas práticas de ciências, que se não for observado, poderá trazer 

confusão e provocar desvio dos objetivos propostos pela educação ambiental. 

 As práticas de educação ambiental tem por objetivo o aprendizado pela 

vivência no meio ambiente e estão voltadas para a sensibilização e reflexão dos 

estudantes em relação às questões ambientais. Já as aulas práticas de ciências tem 

como principal intuito a memorização e a reprodução de conceitos científicos.  

Essas duas categorias de práticas tem muitos pontos em comum como a 

dinamização do aprendizado, a utilização de espaços diferenciados quando preciso, 

entre outros. No entanto, as práticas de educação ambiental são mais favoráveis à 

ampliação da percepção ambiental dos estudantes do que as aulas práticas de 



 

 166

ciências. As escolas através da figura da direção e dos professores podem 

proporcionar aos seus estudantes, saídas de estudos em ambientes não formais, 

como os jardins botânicos e outras unidades de conservação, promovendo assim a 

motivação e a  aprendizagem baseada em vivências. Tal estratégia sugerida aos 

professores é uma ótima oportunidade de desenvolver o tema transversal Meio 

Ambiente, assim como fazer trabalhos interdisciplinares, cumprindo com parte do 

papel de responsabilidade socioambiental da escola. Através das práticas de 

educação ambiental, os professores e os estudantes começarão a perceber que um 

jardim botânico não é um mero jardim de plantas identificadas, nem local apenas 

para se fazer piquenique, mas sim reconhecendo-o como uma sala de aula sem 

paredes, um laboratório natural que os faz perceber-se como integrantes da teia da 

vida e desta forma incentivando-os a tornarem-se sujeitos ecológicos (CARVALHO, 

2004). Destaca-se que as práticas de educação ambiental deste trabalho também 

poderão servir como estratégias educativas para os outros Jardins Botânicos 

Brasileiros, Reservas Ecológicas, Jardins Zoobotânicos e demais unidades de 

conservação. Finalmente, a educação ambiental não deve ser uma forma impositiva 

de influenciar pessoas a conservar a natureza por motivos antropocêntricos e sim 

uma vivência que leve a observação e compreensão dos princípios de organização 

da natureza, e a partir disso repensar sua ação cotidiana frente à problemática 

ambiental, adotando práticas de educação ambiental colaborativas para a superação 

da crise sociambiental. 
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ANEXO 1: EXEMPLOS DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

NÍVEL: EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

PRÁTICA Nº 5: O pé de bergamotas 

CONTEÚDO: Árvores e frutos 

OBJETIVO : Estudar as partes da árvore, as partes da fruta, e entender como as plantas crescem. 

PRINCÍPIO ECOLÓGICO:  ENERGIA 

N° DE PARTICIPANTES:  20 pessoas  

DURAÇÃO: 50 min. 
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MATERIAL NECESSÁRIO: Uma bergamoteira com muitas bergamotas 

PROCEDIMENTOS 

O monitor pede para as crianças sentarem embaixo da bergamoteira e vai explicando as partes 

básicas de uma árvore: raiz, caule, folhas e frutos. Explicar a importância da luz do sol para o 

crescimento da árvore (ENERGIA). Depois pega uma bergamota e descasca mostrando a estrutura 

da fruta: casca, gomos, sementes). Então distribui gomos aos alunos para saborearem a fruta. Os  

professores ou os monitores deverão falar sobre a importância para a saúde de comer frutas 

regularmente. 

 

NÍVEL:  ENSINO FUNDAMENTAL- SÉRIES INCIAIS 

 

PRÁTICA Nº 9: POR QUE OS ANIMAIS SE CAMUFLAM? 

CONTEÚDO: Ecologia- camuflagem 

OBJETIVO : Compreender como os animais se camuflam na natureza. 

PRINCÍPIOS ECOLÓGICOS:  REDES – EQUILÍBRIO DINÂMICO 

N° DE PARTICIPANTES:  até 30. 

DURAÇÃO: 50 min. 

MATERIAL NECESSÁRIO:  cartões em diferentes tons de verde e marrom 

PROCEDIMENTOS: O monitor distribui numa determinada área, cartões pelo gramado. Divide a 

turma em duas equipes. As equipes terão que encontrar os cartões no menor tempo possível. Quem 

conseguir recolher o maior nº de cartões é o vencedor. A monitora pode cronometrar o tempo de cada 

equipe. 

Após esta etapa os alunos discutirão sobre a dificuldade de encontrar os cartões. Os mais difíceis de 

encontrar seriam aqueles de cores bem semelhantes ao local. A partir dessa descoberta abrirá a 

discussão sobre os animais que utilizam dessa técnica para se defenderem dos inimigos. O professor 

ou monitor perguntará aos alunos: Quais os animais que vocês conhecem que utilizam dessa 

técnica? Poderia então listar os nomes e posteriormente identificar de qual ecossistema eles fazem 

parte. Alguns exemplos de animais que utilizam da camuflagem são: bicho-pau, bicho-folha. 

Sugestões de cores para os cartões: diversos tons de verde, marrom, amarelo. 
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PRÁTICA: TRILHA TEIA DA VIDA 

CONTEÚDO: ECOLOGIA- MEIO AMBIENTE- SERES VIVOS 

OBJETIVO : Revisar conhecimentos ecológicos. 

PRINCÍPIOS ECOLÓGICOS:  DIVERSIDADE, REDES, CICLOS, EQUILÍBRIO DINÂMICO,ENERGIA.  

N° DE PARTICIPANTES:  não há um limite 

DURAÇÃO: 1H 

MATERIAL NECESSÁRIO:  2 envelopes azul e vermelho, um para cada equipe, desafios, tiras de 

TNT azul e vermelho para marcar as árvores. 

PROCEDIMENTOS: 

ROTEIRO DA TRILHA TEIA DA VIDA 

1. A turma será dividida em duas equipes proporcionais: a equipe azul e a equipe vermelha. 

2. Cada equipe terá uma monitora que estará a disposição para orientar e tirar dúvidas se for 

preciso. 

3. Cada equipe será levada pela monitora até o início da trilha.  

4. As equipes farão a mesma trilha, porém cada uma em sentido inverso da outra. 

5. Para continuar a trilha a equipe deverá se orientar pelas fitas de sua cor que estão atadas em 

determinadas árvores do jardim botânico. 

6. Junto a fita está o desafio a ser respondido pela equipe. 

7. A monitora indicará um aluno da equipe por vez para ler o desafio para os colegas 

8. Após a leitura do desafio, a equipe deverá dialogar para encontrar a resposta. 

9. A resposta deverá ser anotada e guardada no envelope da cor da sua que será fornecido 

pela monitora 

10. Ao longo da trilha haverão 10 desafios para cada equipe. Os monitores não poderão dar a 

respostas, apenas dicas. 

11. Ao final da trilha haverá uma missão surpresa. ( elaborar um poema contendo os elementos 

vistos na trilha). A equipe deverá retornar ao Círculo da Vida. 

12.  No momento em que as duas equipes estiverem retornado, as equipes vão trocar os 

envelopes 
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13.  A equipe azul vai ler o desafio e a resposta da equipe vermelha e vai julgar se está correto 

ou não. E a equipe vermelha fará o mesmo.Cada resposta correta valerá 5 pontos para o 

MEIO AMBIENTE cada resposta incorreta descontará 3 pontos, e cada resposta incompleta 

ou mal formulada descontará 2 pontos. 

14. Depois, as duas equipes deverão se unir para montar a teia da vida com todas as relações 

entre os seres vivo do Jardim Botânico. Pontos: 10. Antes de somar os pontos, cada equipe 

deverá apresentar aos colegas a missão surpresa que valerá 10 pontos para o MEIO 

AMBIENTE. 

15. Resultados: Se a pontuação total das equipes for maior que 100 pontos, parabéns o seu 

conhecimento e as sua atitudes estão ajudando a conservar o planeta, se a pontuação for menor 

que 100, você precisa aprender mais sobre o meio ambiente para cuidá-lo melhor! 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MÍDIA: ESTRATÉGIAS BIOPOLÍTICA S 

EM OPERAÇÃO NA REVISTA VEJA 

 

Bárbara Hees Garré1 

Paula Corrêa Henning2 

 

Resumo:  O trabalho apresenta as primeiras incursões de um Projeto de Tese que 
se intitula “Educação Ambiental e Mídia: alguns discursos da Revista Veja sob 
análise”. As aproximações teóricas estão vínculadas a vertente pós-estruturalista, 
especialmente  aos estudos de Michel Foucault no que diz respeito aos seguintes 
conceitos: discurso; enunciado; relações de poder e ética. Na correnteza de estudos 
entende-se a mídia como uma pedagogia cultural, que vem ensinando algumas 
verdades sobre a temática da Educação Ambiental. Coloca-se em análise essa 
produção discursiva da Revista Veja, entendendo-a como um importante e relevante 
meio de comunicação nacional. Na análise de alguns discursos midiáticos sobre a 
Educação Ambiental, divulgados em tal revista, evidencia-se o quanto estes estão 
preocupados com a preservação do planeta e com a crise do meio ambiente. Assim, 
entende-se que tais discursos midiáticos relacionam-se ao que Foucault apresenta 
como conceito de biopoder, uma tecnologia de poder, que está preocupada em gerir 
a vida da população, criando estratégias de preservação e controle da vida social. 

 

Palavras-chave:  Educação Ambiental; Mídia; Estratégias Biopolíticas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho procuramos apresentar as primeiras incursões do Projeto de 

Tese que se intitula “Educação Ambiental e Mídia: alguns discursos da Revista Veja 

sob análise”. Para tanto buscamos aproximações com os estudos de Michel 

Foucault, olhando  para os discursos de Educação Ambiental proliferados na mídia, 

                                            
1 Pedagoga. Mestre em Educação em Ciências e Doutoranda do PPG em Educação Ambiental da 
Universidade Federal do Rio Grande. Bolsista CAPES. e-mail: barbaragarre@gmail.com.  
2 Doutora em Educação e professora adjunta do Instituto de Educação, do Programa de Pós-
Graduação em Educação Ambiental e do Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências da 
Universidade Federal do Rio Grande. e-mail: paula.henning@ig.com.br  
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como uma estratégia de controle social sobre a vida da população. Assim, 

entendemos estas estratégias, como táticas biopolíticas para gerenciar as 

sociedades contemporâneas. 

Nessa correnteza tomamos a mídia como uma pedagogia cultural, que vem 

ensinando algumas verdades sobre a temática da Educação Ambiental. Aqui 

colocamos em análise essa produção discursiva da Revista Veja, entendendo-a 

como um importante e relevante meio de comunicação nacional. 

Estamos de acordo que a partir da década de 90, no Brasil, emerge  uma 

forte preocupação com o futuro do planeta, essa preocupação vem de várias frentes, 

tanto de empresas privadas como de órgãos públicos. Dessa forma, a Educação 

Ambiental foi tomando força e ganhando visibilidade no cenário nacional e 

recebendo especial atenção dos artefatos midiáticos. 

Diante disto, pretendemos com este texto provocar nosso pensamento e dos 

possíveis leitores quanto a produtividade destes discursos da  mídia, que acabam 

nos capturando e nos persuadindo a entrar na ordem discursiva vigente. Eles nos 

interpelam diariamente a agir em prol do Planeta e da Preservação da Vida. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Analisar alguns discursos de Educação Ambiental que se 

constituem na Revista Veja a partir da década de 90. 

Objetivos Específicos:  

• Problematizar a potência da mídia no campo da Educação Ambiental; 

• Investigar os enunciados referentes ao campo da EA na Revista Veja; 

• Pesquisar as relações de poder que se produzem a partir de discursos 

midiáticos. 

 

METODOLOGIA: 
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Neste trabalho pretendemos apresentar a pesquisa que tem como proposta 

analisar alguns discursos que tratam da temática da Educação Ambiental na mídia 

impressa, mais especificamente os divulgados na Revista Veja a partir da década de 

90.  Escolhemos tal tema de pesquisa por entender a mídia como um importante 

campo de produção de subjetividades, que interpela os sujeitos e vai constituindo 

suas formas de ser e viver no mundo contemporâneo. 

A Revista Veja foi selecionada para compor o corpus discursivo desta 

Pesquisa pela sua ampla circulação em nível nacional e por se constituir em um dos 

mais conhecidos veículos de comunicação em nosso país. Dessa Forma, situaremos 

o trabalho num estudo das reportagens da revista a partir da década de 90, década 

esta em que há uma forte acentuação das preocupações voltadas à crise do meio 

ambiente no Brasil. 

Importante deixar anunciado que pretendemos nesta pesquia fazer análise 

do discurso a partir dos estudos de Michel Foucault, operando com algumas 

ferramentas analíticas. Visualizamos, neste momento, as ferramentas de discurso, 

enunciado, relações de poder e ética. Destacamos que nossa intenção é 

problematizar, discutir, indagar, analisar os discursos, ficando no nível do que está 

dito e simplesmente do dito. Não nos interessa o autor do discurso. Questiona-se, 

então pelos discursos e não pelos autores dos discursos, afinal a pergunta aqui é: 

“Que importa quem fala?” (FOUCAULT, 2001, p. 264). 

A ênfase é com o que está colocado e com os efeitos que se produzem a 

partir destes discursos. Assim, nossa tentativa não é de descobrir quais discursos 

são verdadeiros ou quais são falsos. Não se trata de interpretar os discursos no 

sentido de buscar explicações para o que esses discursos estão tentando dizer, ou 

ainda quais as intenções escondidas por trás do discurso. O movimento é o de 

discutir e analisar os efeitos produzidos por tais discursos quando colocados em 

funcionamento.  

Eu parto do discurso tal qual ele é! Em uma descrição 

fenomenológica, se busca deduzir do discurso alguma coisa que 
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concerne ao sujeito falante; tenta-se encontrar, a partir do discurso, 

quais são as intencionalidades do sujeito falante – um pensamento 

em via de se fazer. O tipo de análise que pratico não trata do 

problema do sujeito falante, mas examina as diferentes maneiras 

pelas quais o discurso desempenha um papel no interior de um 

sistema estratégico em que o poder está implicado, e para o qual o 

poder funciona. (FOUCAULT, 2006, p. 253) 

 

Desta forma o conceito de discurso com o qual operamos diz respeito a tudo 

aquilo que é enunciável e visível, diz respeito a todas as manifestações que 

produzem a vida social em uma determinada episteme. Em outras palavras, os 

discursos descrevem, fabricam, inventam o mundo, que só tem sentido a partir 

desses ditos. 

 

RESULTADOS 

 

Em pesquisa prévia constatamos um número significativo de edições ao 

longo destes 20 anos, preocupadas com a problemática ambiental. Esta primeira 

investigação foi realizada no acervo digital disponibilizado pela revista. Com a 

palavra-chave Educação Ambiental, foram encontradas 31 edições da revista, desde 

março de 1990. Quando a expressão “Educação Ambiental” foi cruzada com a 

expressão “Crise Ambiental”, o acervo ampliou-se para 87 edições tratando da 

temática. Tal amplitude dá visibilidade ao entendimento de crise que é conferido à 

questão ambiental nas duas últimas décadas. Pensamos que tal recorte justifica a 

empreitada do estudo de uma tese, analisando os discursos referentes ao campo da 

Educação Ambiental desde a década de 90, numa revista de ampla circulação e 

importância no cenário nacional. Há que se colocar sob suspeita e problematizar tais 

ditos. 

Ao analisarmos alguns discursos midiáticos sobre a Educação Ambiental, na 

Revista Veja, evidenciamos o quanto estes estão preocupados com a preservação 
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do planeta e com a crise do meio ambiente. Assim, entendemos que tais discursos 

midiáticos relacionam-se ao que Foucault (1985, 2005, 2008) apresenta como 

conceito de biopoder, uma tecnologia de poder, que está preocupada em gerir a vida 

da população, criando estratégias biopolíticas. 

Importante destacar que o conceito de poder que operamos é da ordem da 

produtividade, para além de questões boas ou ruins. Entendemos, a partir de 

Foucault que o poder é algo que se exerce em relação e não algo que se detém, 

pressupondo uma tentativa de ação sobre a ação do outro. O poder é assimétrico e 

está relacionado a produção do saber. 

 

Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a 

não ser dizer não você acredita que seria obedecido? O que faz com 

que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele 

não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 

permeia, produz coisas, induz prazer, forma saber, produz discurso 

(FOUCAULT, 1990, p. 08). 

 

Dessa forma, os conceitos de poder disciplinar e biopoder caracterizam-se 

como importantes tecnologias de governo, seja do governo de cada um, seja do 

governo das populações. Vemos no exercício das estratégias biopolíticas uma arte 

de governar, uma governamentalidade que tem como foco principal a manutenção 

da vida e para tanto utiliza-se dos dispositivos de segurança para garantir o bem-

estar da população, protegendo-a e previnindo-a contra os males e os prováveis 

perigos que possam vir a acontecer. Assim, o biopoder tem nos mecanismos de 

previsão, estatística e probabilidade, importantes ferramentas de mapeamento e 

diagnóstico. Essas ferramentas possibilitam traçar calculadamente, as estratégias de 

prevenção, garantindo a seguridade dos indivíduos, prevendo o que poderá ocorrer 

no futuro e agindo para impedir que algo coloque em perigo a vida da população. 

Foucault argumenta que “(..) a nova tecnologia que se instala se dirige à 

multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, 
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mas na medida em que ela forma, ao contrário, uma massa global, afetada por 

processos de conjunto como o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc” 

(FOUCAULT, 2005, p. 289). 

 

CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho nossa tentativa foi de apresentar algumas discussões que se 

travam neste começo da pesquisa. Nos inquieta pensar nos discursos midiáticos que 

tratam da Educação Ambiental. Discursos tão potentes e que acabam legitimando 

verdades.  Nossa intenção não é a de negar a problemática ambiental vivenciada na 

atualidade. O que nos incomoda e nos provoca indagações são os efeitos 

produzidos por tais discursos, que acabamos tomando como verdadeiros. Assim, 

vamos sendo interpelados em nossas condutas diárias e agimos de determinada 

forma, muitas vezes porque tais ditos nos causam medo e terror. Nesse sentido 

gostaríamos de provocarmos a nós mesmas a pensar na Educação Ambiental como 

um campo produtivo e emergente no cenário atual. Mas para isso queremos colocar 

algumas verdades em suspenso para podermos olhar de outra forma este campo de 

saber.  
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ESTADO E MOVIMENTOS SOCIAIS: PRESSUPOSTOS À QUESTÃO  

AMBIENTAL 

 

César Augusto Soares da Costa1 

 

Resumo: A intenção do nosso trabalho é realizar uma aproximação referente ao 
tema dos movimentos sociais no Brasil e suas implicações no Estado e à questão 
ambiental, elucidando conceitos a partir de uma análise histórica. Utilizaremos em 
nosso estudo a abordagem de cunho bibliográfico, utilizando como referenciais 
teóricos José Álvaro Moisés, Eder Sader, Ana Maria Doimo, Edson Nunes Lúcio 
Kowarick e Carlos Frederico Loureiro.  

  

Palavras-chaves: Estado, movimentos sociais, questão ambiental, sociedade civil. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As primeiras idéias que comportam a elaboração desta pesquisa iniciaram 

em meados de 2000 quando ainda cursava Graduação em Sociologia. Durante os 

debates em sala de aula acabava sempre questionando sobre as conceituações de 

movimento social e seus desdobramentos à causa ambiental. Hoje passados alguns 

anos, continuamos no intuito de revisarmos algumas das conceituações clássicas 

que serão desenvolvidas para a percepção social. Como também situarmos em que 

horizonte conceitual e prático estamos inseridos ambientalmente.  

Nosso objetivo com esse exame foi realizar aproximações referentes ao 

tema dos movimentos sociais no Brasil e suas implicações ao Estado e à questão 

ambiental, elucidando conceitos a partir de uma análise teórica. O presente conjunto 
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de questões examinadas que definem no Brasil modelos interpretativos, 

complementares e antagônicos buscam compreender o meio ambiente e as 

possibilidades de continuidade e eficácia de ruptura das práticas sociais 

denominadas movimentos urbanos. Logo, a compreensão mais atual do que 

significa meio ambiente, deveria perpassar o caminho histórico de que Estado e 

também a sociedade exercem co-responsabilidade nesta efetivação.    

 

OBJETIVO 

O objetivo é realizar uma aproximação referente ao tema dos movimentos 

sociais no Brasil e suas implicações no Estado face à questão ambiental, elucidando 

conceitos a partir de uma análise histórica.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste estudo privilegia uma abordagem de cunho 

essencialmente histórico e bibliográfico, utilizando como referenciais básicos textos 

de José Álvaro Moisés, Eder Sader, Ana Maria Doimo, Edson Nunes, Lúcio Kowarick 

e Carlos Frederico Loureiro. 

 

RESULTADOS 

Moisés (1982) postula em linha estruturalista sua análise dos movimentos 

sociais como resultado das contradições urbanas pós 1930 e de uma forma 

particular no período a partir de 1950, inserido dentro de uma análise economicista 

pós-capitalista no Brasil, ou seja, as contradições sociais após o desenvolvimento 

industrial nas principais metrópoles do país, considerando o papel do Estado, tanto 

na intervenção econômica como na intervenção por melhores condições de vida 

urbana.  
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Surge uma enorme transformação na sociedade brasileira, principalmente na 

grande São Paulo e Rio de Janeiro, onde eram necessárias grandes massas de 

força de trabalho, para suprir um mercado consumidor, como resultado dessa 

absorção de mão de obra vem ocorrer a “urbanização e expansão das periferias”.  

A expansão das periferias brasileiras começa a surgir paralelamente a uma 

série de contradições sociais e políticas, principalmente após os anos 40 e 50, com 

o aumento da divisão de trabalho no país. Paralelo a esse desenvolvimento 

econômico estatal, e uma intensa migração interna, começam a aparecer as 

necessidades por infraestrutura, como esgoto, iluminação e outros. Então, o 

aumento expressivo da população faz com que um número significativo de 

necessidades passasse a ser exigidos pela sociedade.  

Nesse período é que vai ser exigido um Estado provedor das necessidades, 

ou seja, um Estado “provedor” que esteja acima das classes e passasse a atender 

as necessidades, resolver os problemas urbanos, que pareciam aumentar em 

proporção desgovernada. 

É um período em que a iniciativa privada era muito incipiente, não tinha 

condições e nem interesse de assumir a responsabilidade desses problemas, 

portanto só restava ao Estado assumir o papel, e garantir as melhores condições 

urbanas à população.  

Os movimentos sociais foram constituídos de um coletivo socialmente 

heterogêneo. São movimentos que mobilizavam diferentes setores da sociedade, 

inclusive os imigrantes internos reivindicando por melhores condições de 

sobrevivência no espaço urbano. Embora sejam movimentos fragmentados, com 

uma população heterogênea devido às características de formação da sociedade 

latino-americana, são fortes e suficientes para garantir uma articulação política 

dessas populações nesse período. 

Segundo José Álvaro Moisés (1982), é possível interpretar os movimentos 

operários sindicalizados, lutas sociais urbanas, ocorridas durante a década de 70, 

paralela a um período de regime militar autoritário no Brasil, mais especificamente as 
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greves metalúrgicas durante o período de 1978-80 na região do grande ABC 

paulista. 

A manutenção desses movimentos vai ocorrer devido a uma série de 

experiências em comum vivenciadas pelos indivíduos das grandes cidades, uma 

serie de características que até então permite uma identificação e também uma 

maior solidariedade desde reivindicações. Esses movimentos devem ser 

reconstituídos no âmbito das relações de trabalho, embora não desconsiderando a 

sua heterogeneidade. 

Os movimentos populares vão ter grande impulso a partir dos anos 70, como 

forma de reivindicação de melhores condições de vida urbana. Uma das análises 

implica em uma grande acumulação de renda, obviamente que isso implica ao não 

acesso a determinados bens que até então uma grande parcela não possui. 

Embora o Brasil no momento de redemocratização tenha passado por um 

grande avanço no campo da política, no que se refere à abertura, a participação e a 

determinados avanços em diversos setores, se deve ressaltar que a grande maioria 

da população pobre não tem acesso a determinados bens que até então se 

restringem a uma minoria.   

Colocando-se na situação da época, Eder Sader (1995) faz uma análise dos 

movimentos operário, acontecidos no grande ABC paulista, foi um dos 

acontecimentos políticos mais importantes da época, centralizando no Rio de 

Janeiro e em São Paulo como o centro dos acontecimentos políticos e econômicos 

da época. Essa centralização contribuiu para que a mobilização dos trabalhadores 

urbanos acontecesse em meio a um período de repressão militar. 

Então essas greves no grande ABC paulista e o movimento das “dietas já”, 

culminando com a vitória de Tancredo Neves passam a configurar a transição para 

uma nova forma de sistema político. Essa nova configuração no sistema político 

passou a ter atores sociais e interpretes que já estavam captando uma novidade na 

história social do país. 

A novidade era a necessidade de abertura para esses movimentos que 

vinham surgindo no final dos anos 70, era necessária mais abertura para os 
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movimentos em que chegaram a haver reivindicação pelo direito de ter o direito as 

reivindicações, nas quais os movimentos já eram identificados como identificadores 

de necessidades objetivas e principalmente pela emergência de identidades 

coletivas. Tratava-se de uma representação do real. 

Doimo (1995) caracteriza um novo movimento político e cultural levando em 

consideração que a conjuntura era ditatorial na qual o regime não permitia a 

divulgação desses movimentos. Pontua fatos como as greves de 78 e 79, em que a 

própria legislação tinha mecanismos de intervir nos sindicatos, demonstram a 

fragilidade do movimento do movimento sindical nos anos 70, através dos 

movimentos eclesiais de base que começam a dar sustentação aos movimentos 

políticos, começam a surgir novas formas de fazer política em que os trabalhadores 

passam a se organizar na base e não mais são resultados da estrutura, passam a 

ser sujeitos da própria historia. 

É possível realizar uma classificação histórica, antes e pós 1960. No período 

anterior havia certa confusão entre os movimentos até porque a população do país 

ainda que na sua maioria era composto por uma população rural, após os anos 60, 

com a intensificação das instituições, com o conflito de classes nas sociedades 

capitalistas avançadas com a crise do pensamento racional, o movimento políticos 

começam a ruir e coincidir com a ascensão do pensamento pós-moderno.  

Até metade dos anos 80 esses movimentos ainda teriam divergências, 

sendo que parte deles teriam base no suporte marxista, idéia na qual esses sujeitos 

ainda acreditariam em que poderia ocorrer uma ruptura da estrutura capitalista 

através de uma democracia de base, independência e autonomia em relação ao 

Estado. 

Emir Sader (1995) critica a linha estruturalista e busca uma forma de 

interpretar a realidade brasileira, que ao longo do tempo se repetiu e que por esse 

motivo já não davam conta daquela realidade. Ficava sempre em primeiro plano a 

conjuntura política, sendo que em determinado momento essas questões vão 

mudando. Passam a usar novas formas de categorias teóricas de representação sob 

os trabalhadores. 
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Considera que a sociedade brasileira é uma sociedade desarticulada, em 

que o operariado vive no seu particularismo, até ai o país vive no regionalismo, o 

que não permite o nacionalismo devido a diversidade cultural e a única possibilidade 

de construir essa identidade vem do externo aos indivíduos, o Estado (1995). 

A imagem mais contundente do operariado vai se consolidar a partir do 

momento em que passa a ser analisado no campo da academia. A mobilidade do 

campo para a cidade é o elemento que também dá para compreender como uma 

das características negativas do operariado brasileiro frente a falta de consciência 

de classe. É a partir da década de 70 que vai existir uma nova interpretação da 

realidade porque no período pós 30 é o Estado que lança mão de determinadas 

construções. É a partir da era Vargas que começa a haver uma preocupação com a 

unificação de um Estado Nação. 

Para Edson Nunes (1986), os movimentos sociais urbanos estão 

diretamente relacionados a carência de determinados direitos da população como 

resultado do desenvolvimento das “forças produtivas”, as relações de produção, ou 

seja, que foram o impulso para o desenvolvimento produtivo da sociedade e 

conseqüentemente para as transformações sociais. Então, é o desenvolvimento da 

sociedade, a própria divisão social do trabalho que cria essas necessidades básicas 

da população, como a educação, o saneamento, a moradia, entre outros (1986). 

Além dessas necessidades colocadas em “choque” também entra em questão a 

pauperização que passam a dar sustentação aos movimentos indo contra o capital. 

O surgimento da participação social e política dos setores das classes 

populares se vinculam a “questão urbana”. Edson Nunes (1986), citando José Álvaro 

Moisés, diz que as expansões das forças produtivas estabeleceram as necessidades 

de consumo coletivo. O resultado é um Estado que se vê na incapacidade de 

atender a todas essas necessidades devido ao processo acelerado de urbanização 

sendo que essa urbanização não foi totalmente acompanhado pelo desenvolvimento 

econômico, também, paralelo á base do desenvolvimento surge ás necessidades de 

melhores condições de vida urbana no qual o Estado não dá conta de atendê-la. 
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Reforçamos tais idéias apontas e reiteramos que a posição de Kowarick no 

que tange à problemática dos movimentos sociais traz uma relevante contribuição à 

esfera ambiental (1982). Partindo das referências elencadas acima, para ele a 

questão ambiental está relacionada ao crescimento econômico de empresas que 

causaram uma vasta depredação ecológica pela produção de um espaço social 

construído sob devastação e comprometendo os recursos naturais. Para o autor, 

nas áreas industriais, a poluição do ar e da água atingiu níveis críticos e também 

pela deterioração ambiental causada pela baixa proporção de áreas verdes, onde as 

recomendações são tidas como mínimas tendo em vista as raras preservações de 

áreas ecológicas. Ou seja, as contaminações e depredações ao ambiente atingiram 

à todos.  

Atualmente, vivemos numa sociedade civil onde as questões parecem as 

mesmas, embora podemos vislumbrar horizontes sociais bem diversos. Para 

Loureiro (2006), atualmente a sociedade civil se encontra em termos relativamente 

opostos a discussão anterior. Pois no seu entendimento, nos anos 90 a articulação 

das ONGs (Organizações Não-Governamentais) com a questão ambiental x Estado, 

se dão via transnacionalidade em que as ações de intercâmbio são com entidades 

através de uma constituição denominada “cidadania planetária”. Seguindo sua 

reflexão, a relação Estado, sociedade civil e mercado contribuem para a 

concretização da cidadania e “profissionalização” da militância social em sentido 

negativo.  

Para Loureiro, o denominado “terceiro setor” se estabelece seguindo 

modelos gerenciais do Estado americano, uma vez que, o espaço na sociedade civil 

é visto pela cooperação nos serviços junto as ONGs, o que apontam para pouca 

superação dos moldes capitalistas (2006). Loureiro alude que a estrutura assinalada: 

a) Estado, b) mercado e c) sociedade civil/terceiro setor e associações voluntárias 

de cultura individualista e liberais apontam para um cenário que atende à projetos de 

responsabilidade social, porém, pautados por lógicas de parceria que inibem a 

solidariedade e colocando-os numa conotação mercantil, capitalista.     
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CONCLUSÃO 

Podemos concluir nossa abordagem, partindo do enfoque dos autores e 

respeitando seus elos e análises diversas, chegamos a uma idéia: eles fazem uma 

análise de uma trajetória política e econômica, em que o país vem trilhando onde as 

transformações se refletem na área ambiental. 

Apesar da heterogeneidade da sociedade brasileira e suas bandeiras de 

luta, não podemos negar que um determinado momento o país passou por um 

consenso de luta, devido a conjuntura política em que estava passando 

principalmente no final dos anos 70 e inicio dos anos 80. E embora a abordagem 

seja em um mesmo contexto, cada um possui especificidades de análise o que de 

certa forma chega a uma complementaridade (KOWARICK, 2000). 

O Brasil viveu um processo de luta de classes e que essas lutas só 

chegaram a ocorrer devido a necessidades por melhores condições de vida urbana, 

então a causa desses movimentos tiveram sua gênese dentro de perspectivas bem 

especificas, que em determinado momento passaram para uma perspectiva mais 

ampla da sociedade brasileira. 

Sendo assim, postulamos que na história do país, a situação ambiental pode 

ser vista a partir do quadro social espoliativo, onde pela somatória de precariedade 

nos serviços coletivos oferecidos pelo Estado deveriam ser apresentar como 

necessários em relação aos níveis de subsistência dos sujeitos. Fato que comprova 

ainda mais a dilapidação do que se realiza nas condições mínimas de habitação e 

saneamento (KOWARICK, 1982) agora compreendidos como nocivos ao ambiente. 

Ou seja, para a problemática ambiental contemporânea, atinge as camadas mais 

pobres que desprovidas de condições básicas de sobrevivência formam suas 

moradias e loteamentos em lugares clandestinos e sem regulamentação, dos quais 

não asseguram a sua dignidade humana.     

Entendemos as leituras anteriores examinadas. Mas compartilhamos que a 

questão ambiental passa atualmente por outros termos. Reafirmamos três 
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perspectivas e desafios que nos parecem bastante incisivos para a tríplice 

discussão, Estado x movimentos sociais e questão ambiental: A primeira é a perda 

de autonomia e criticidade dos movimentos sociais no momento em que o Estado 

delega a outros órgãos a execução dos serviços que seriam de sua 

responsabilidade; a segunda é busca de visibilidade junto as fontes financiadoras 

que divergem de dimensões solidárias e ações coletivas de base; e a terceira; a 

descrença na vida política que caracterizam no debate ambiental, uma tensão entre 

uma nova necessidade de articulação, desmobilização e individualismo exacerbado 

(LOUREIRO, 2006) de suas bandeiras históricas.      

 

 

REFERÊNCIAS  

DOIMO, Ana Maria. A vez e a voz do popular: movimentos sociais e participação 

política no Brasil pós-70. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. 

KOWARICK, Lúcio. Escritos urbanos. São Paulo: 2000. 

______. O Preço do progresso: crescimento econômico, pauperização e espoliação 

urbana. In: MOISÉS, José Álvaro. Cidade, povo e poder. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1982. p. 30-47. 

LOUREIRO, Carlos Frederico. O movimento ambientalista e o pensamento 

crítico: uma abordagem política.  Rio Janeiro: Quartet, 2006. 

MOISÉS, José Álvaro. O Estado, as contradições urbanas e os movimentos sociais. 

In: Cidade, povo e poder.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

NUNES, Edison. Carências urbanas e reivindicações populares – Nota. In: Ciências 

Sociais Hoje . São Paulo: ANPOCS, 1986. 

SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena:  experiências, 

falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo (1970-80). São Paulo: Paz e 

Terra, 1995. 

 



 

 187



 

 188

A ÁRVORE DAS IDÉIAS: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE CRIANÇ AS 

E A EXPOSIÇÃO DE SUAS IDÉIAS 

 

Gisele Marques Vargas1 

Bruna da Cruz Schneid2 

 

Resumo: Ao se trabalhar educação ambiental com crianças, é preciso que se tenha 
diferentes formas de se chamar a atenção delas. A utilização de espaços onde ele 
possa expressar suas idéias é de fundamental importância para se perceber se, as 
atividades realizadas estão surtindo efeito. Esse trabalho teve como objetivo 
elaborar um espaço com as idéias dos alunos, uma árvore desenhada na parede. A 
atividade foi realizada com alunos entre 5 e 10 anos, e consistiu de quatro etapas. 
Inicialmente, os alunos com idade entre 7 e 10 anos participaram de palestras sobre 
temas atuais e confecção de materiais ecológicos, em seguida (2ª etapa) produziram 
frases com suas impressões sobre as atividades e idéias fixaram na arvore 
desenhada. A terceira etapa foi com crianças entre 5 e 6 anos que participaram de 
palestras sobre animais extintos e confeccionaram carimbos de batata, além de 
utilizar a tinta ecológica para os desenhos com o carimbo, logo após (4ª etapa) 
confeccionaram desenhos com suas idéias da atividade e fixaram na arvore. Com os 
trabalhos produzidos, foi possível constatar de forma espontânea e divertida, que a 
atividade tinha surtido efeito de forma positiva, além de identificar quais conteúdos 
precisavam ser retomados. Concluísse que, a utilização de diferentes formas de 
expressam auxiliam o professor  a ter um feedback da turma e perceber quais 
conteúdos precisam ser retomados e quais foram compreendidos. 

 

Introdução 

 

A educação ambiental de crianças pode e deve ser feita de várias maneiras, 

privilegiando não somente o conteúdo “natural”, mas fazendo uma relação com a 

realidade das crianças, uma vez que, não se deve reduzir a Educação Ambiental às 
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ciências biológicas, mas sim, fazer uma relação com a sociedade. (CARVALHO, 

2008). 

Quando é feita essa relação e tratamos de assuntos que são de interesse e 

da realidade das crianças, é mais fácil introduzir conceitos e permitir a reflexão entre 

o grupo. Porem, quando se trabalha com crianças, a discussão e as palavras não 

devem ser as únicas ferramentas utilizadas para se trabalhar, é preciso que as 

crianças interajam com o meio e possam também expor suas idéias da forma que 

considerarem mais relevante para elas naquele momento. 

Questões ambientais podem, e devem, fazer parte da vida das crianças, pois 

como relembra Reigota (1999) a educação ambiental permite “a busca e a 

desconstrução de clichês e slogans simplistas sobre as questões ambientas e a 

construção de um conhecimento mínimo sobre temas complexos e desafiadores” (p. 

83) e, ao serem informadas sobre o que as cerca, as mesmas propagam suas idéias 

para seus familiares e amigos e cobram resultados dos mesmos, o que permite que, 

questões, antes não discutidas ou percebidas como problemáticas dentro das 

famílias sejam revistas e, muitas vezes, estudadas e modificadas pelos mesmos.  

Outro beneficio da educação ambiental é que ela permite um ensino ativo e 

vivo e não que o aluno se sinta preso aos livros e a matéria já pronta do professor. 

Para o professor também é uma atividade nova, uma vez que, atividades desse tipo 

proporcionam espaços de discussão entre os alunos e o professor. (Muñoz, 1999) 

Apesar dos benefícios da educação ambiental, a mesma deve ser tratada de 

forma delicada dentro da sala de aula, uma vez que, ao se trabalhar qualquer 

assunto com os alunos, é preciso que esse trabalho seja dinâmico e interessante 

para os alunos e que, de alguma forma, faça com que eles percebam a importância 

do que está sendo trabalhado, senão, se torna apenas mais um conteúdo a ser 

discutido e rapidamente esquecido pelas crianças.  

É importante também que os alunos expressem suas idéias durante a aula, 

porém, muitas vezes, as crianças não conseguem expor suas idéias para um grande 

publico, ou não acham que suas considerações sejam importantes. Em outros 
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momentos, o professor não tem a oportunidade de perceber se o aluno de fato 

aprendeu o que está sendo trabalhado na sala de aula. 

A utilização de mecanismos diferentes, que permitam a exposição de idéias 

de forma coletiva pode ajudar a turma a se sentir a vontade frente o conteúdo e 

também,  para formular e expressar suas idéias.  

Esse trabalho irá expor um relato de experiência realizado em uma escola 

pública de Pelotas, em uma atividade paralela as aulas regulares, na biblioteca da 

escola, com o apoio das professoras e participação dos alunos de diferentes turmas 

em um espaço em comum, permitindo, além das atividades propostas, que as 

crianças interagissem umas com as outras em um mesmo espaço. 

 

Objetivo 

 

Esse trabalho tem por objetivo, demonstrar como um painel de idéias pode 

ser uma alternativa para expor as idéias e sugestões dos alunos em sala de aula. 

 

Metodologia 

 

Para que o painel de idéias fosse utilizado, se idealizou, na biblioteca, o 

desenvolvimento de oficinas pedagógicas sobre o meio ambiente, pois a realização 

de oficinas pedagógicas pode ser uma alternativa para se trabalhar com as crianças 

temas que são importantes e devem ser lembrados pelas mesmas. Tais oficinas não 

devem ser idealizadas para adultos, mas sim, pensar em uma metodologia 

diversificada, que envolva a criança no processo de criação e desenvolvimento das 

atividades, permitindo que a mesma expresse suas idéias e vivencias e construindo 

assim o conhecimento coletivo das crianças.  

O painel de idéias foi confeccionado antes, com a imagem de uma arvore, 

que foi fixada na parede da biblioteca. As crianças foram convidadas para 
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participarem das oficinas pedagógicas e depois, expor suas idéias livremente e 

colocá-las na árvore.  

As oficinas foram criadas a partir das necessidades imediatas identificadas 

nas turmas que iriam participar das atividades. Participaram das atividades 40 

crianças, com idade entre 5 e 10 anos, divididas em turmas de pré a 3ª série. As 

atividades foram divididas de acordo com a idade das crianças e do interesse das 

mesmas. 

Para as crianças entre 5 e 6 anos, as atividades consistiram em palestras 

sobre animais instintos, confecção de carimbos ambientais, pintura de rosto com 

tinta ecológica e reflexões, em forma de pintura, sobre as atividades. 

Para as demais crianças, as atividades privilegiaram experimentos químicos, 

como a chuva acida e a identificação e conceito de água dura, alem de atividades 

com leitura, confecção da tinta ecológica utilizada pelo grupo de crianças menores e 

exposição das idéias a partir de textos a serem expostos na escola. 

A exposição de idéias foi realizada com a confecção de desenhos, pelos 

menores, e pequenas frases, pelos maiores, que foram fixados, pelas próprias 

crianças, no painel. Foi explicado para as crianças que suas idéias representariam 

os frutos da árvore e que tal atividade era importante para que essas atividades 

continuassem e fossem melhoradas no passar das aulas. 

 

Resultados 

 

Todas as atividades foram bem recebidas pelos alunos que, traziam de casa 

diversas informações sobre o meio ambiente e que utilizaram o espaço para 

demonstrar seus conhecimentos e tirar duvidas sobre outras questões. As crianças 

entre 5 e 6 anos questionaram e discutiram entre eles as palestras sobre os animais, 

alem de procurar em livros e revistas outras figuras desses animais e desenharem 

os animais para levar para casa.  
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Os carimbos e tintas ecológicos também chamaram a atenção, por poderem 

ser feitos em casa e brincarem com seus colegas, sem precisar para isso, ter todo 

um aparato, que muitos não tinham condições de comprar. 

As crianças maiores utilizaram os experimentos como forma de aprender 

novos conceitos, além de compreender algumas expressões já ouvidas pelas 

mesmas. Com as discussões preliminares sobre a chuva acida e a água dura, outras 

questões vieram a tona e as mesmas puderam discutir entre elas e também retirar 

duvidas.  

Já a confecção da tinta ecológica permitiu que as mesmas aprendessem 

sobre tintas e também a compartilhar, uma vez que, a tinta seria utilizada pelas 

crianças menores em seus trabalhos. 

Quando as crianças foram expor suas idéias no painel, elas se sentiram a 

vontade para produzir tanto pensamentos positivos quanto negativos quanto a 

atividade. O painel foi bem recebido e gerou bons resultados para a experiência, 

uma vez que, permitiu que as próprias crianças pensassem sobre a atividade e 

como ela poderia ser melhorada. 

Em atividades futuras, os alunos recorreram a arvore para, ver o que os 

colegas haviam falado e deram sua opinião quanto aos outros comentários. Algumas 

crianças também quiseram reformular suas respostas, uma vez que, ao refletirem 

em casa sobre os assuntos estudados, tiveram novas idéias e gostariam de expor 

para os demais. 

O painel de idéias se tornou um espaço para discussão entre os alunos e 

uma ferramenta de apoio aos professores que freqüentavam a biblioteca, pois os 

alunos se sentiram a vontade para, através da elaboração de frases, expor o que 

estavam sentindo e como o ensino poderia melhorar. 

 

Conclusão 
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Ao expor suas idéias sobre as oficinas e o meio ambiente na “arvore de 

idéias”, foi possível perceber o resultado das atividades e o que isso representou 

para elas. As crianças utilizaram esse espaço para externar a importância de 

atividades como essa dentro do espaço escolar, já que o ensino tradicional faz com 

que elas se sintam presas a rotina de estudos que, muitas vezes, não é significativa 

para elas. As oficinas ajudaram as crianças a entender algumas questões discutidas 

em meios de comunicação e em casa.  

Muitas crianças revelaram, posteriormente a atividade, que as discussões 

nas oficinas as instigaram a pesquisar mais sobre o assunto e se importar mais com 

o meio ambiente, procurando histórias que houvessem os bichos trazidos nas 

palestras e que falassem sobre como melhorar o meio ambiente. 

As atividades lúdicas também foram bem aceitas pelas crianças, que 

levaram seus ensinamentos para casa, ensinaram seus amigos e utilizaram essas 

informações para se divertirem nas horas de lazer, além de discutir com seus 

familiares e amigos todas as questões discutidas nas oficinas.  

Podemos concluir que, a utilização de oficinas pedagógicas sobre o meio 

ambiente, é uma forma positiva de, sair da rotina escolar e ensinar novos conceitos 

para os alunos. Alem de proporcionar uma nova forma de se educar, uma vez que, 

ao se interessarem pelo assunto, as crianças buscaram novas informações e 

enriqueceram suas próprias experiências. Também é possível concluir que, uma 

oficina pode, indiretamente, melhorar o desempenho das crianças quanto a leitura, 

pois as mesmas vão se sentir curiosas para ler e pesquisar sobre o assunto. 

A utilização de uma ferramenta diferenciada, com a arvore das idéias, para 

expor as idéias dos alunos e assim estimular a escrita e a elaboração de uma idéia, 

também é positiva, pois, raramente encontramos nos alunos a disponibilidade de 

que ele escreva ou exponha para a turma as suas idéias, sendo assim, uma ótima 

oportunidade para que o mesmo comece a praticar a elaboração de suas idéias.  

Dessa forma, acreditamos que, ao se utilizar um painel de idéias em sala de 

aula, o professor irá abrir um espaço para o dialogo com seus alunos, mesmo que 

indiretamente, pois o aluno terá um local para expressar seus sentimentos quanto as 
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aulas e também o que não está bem entendido quanto a matéria, inclusive aqueles 

que se sentem incomodados de falar em publico, sendo assim, atendidos quanto as 

suas necessidades.  

Essa atividade também pode ser interessante pois, ao serem atendidas ou 

discutidas as idéias dos alunos, os mesmos criam confiança para expor suas idéias 

em publico, pois percebem que são tão importantes quanto as dos demais. 
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A CONSTRUÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA A PARTIR DOS 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO POPULAR 

 

Vanessa Gonçalves Dias 

 

Resumo: 

Esta escrita se constitui um relato crítico, da experiência de estágio docente, 

realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Centro de Atenção Integral a 

Criança e ao Adolescente CAIC-FURG. No primeiro ciclo do PROMEJA, etapa I – 

Que corresponde aos três primeiros anos do ensino fundamental. Tendo como 

principal objetivo a realização do projeto “A Identidade e a Cultura Popular no 

cotidiano da Educação de Jovens e Adultos”, a partir das representações que os 

educandos da EJA têm sobre a cultura dos trabalhadores no lugar em que vivem. O 

texto destaca também aspectos relacionados à importância na formação do 

professor pesquisador. 

 

Introdução 

 

Parto do principio que a compreensão que conhecimento, cultura e realidade 

são fundamentos socioantropologicos e epistemológicos, de uma proposta 

metodológica articulada ao processo de transformação social. Segundo Mello, 

(2005): Neste, busca-se qualificar, avançar, ressiginificar, transformar a práxis 

educativa através da descoberta e da criação, a partir da relação entre prática vivida 

e conceitos, cotidiano e estrutura, entre reprodução e produção da utopia e da 

transformação individual e coletiva das relações sociais. 
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Segundo, Freire (1999) “A escola não é uma instituição isolada da vida e é 

uma das grandes responsáveis pela construção do conhecimento sistematizado, por 

ela perpassam conhecimentos populares trazidos por aqueles e aquelas que dela se 

aproximam e constituem a prática educativa.”. Neste contexto, busquei articular a 

proposta de estágio aos princípios básicos da Educação Popular.  Além de 

potencializar a atividade criadora a partir do processo dialógico, da sensibilidade, da 

criticidade no cotidiano da Educação de Jovens e Adultos. A Educação Popular 

auxilia a compreender seu próprio processo de aprendizagem que não é tarefa fácil, 

porém é um contínuo exercício de olhar, escutar, perceber no movimento de 

cumplicidade pedagógica. Freire nos remete que “Quanto mais refletir sobre a 

realidade, sobre sua situação concreta, mais emerge, plenamente consciente, 

comprometido, pronto a intervir na realidade para mudá-la”. 

 

Do percurso metodológico... 

 

  Nessa perspectiva construímos e desenvolvemos, durante todo período do 

estágio o projeto “A Identidade e a Cultura Popular no cotidiano da Educação de 

Jovens e Adultos”, que se propôs começar com as necessidades do contexto 

concreto-vivido; ou seja, o lugar vivido e não com categorias abstratas: ler 

criticamente o mundo, o que requer a curiosidade e a rigorosidade metódica; 

compartilhar o mundo lido, o que requer o diálogo na produção e reconstrução do 

saber. Segundo Freire, apud Fischer: 

 

A identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e de 
classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na 
prática educativa, é problema que não pode ser desprezado. Tem 
que ver diretamente com assunção de nós por nós mesmos. (Freire, 
apud Fischer 1999, p.9). 

 

O Projeto trabalhou a construção do conhecimento no coletivo com um viés 

dialógico o que provoca o reconhecimento de si como sujeito ao reconhecer-se no 
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outro, e propõe o olhar crítico das estruturas sociais. Resgatando a pertença 

coletiva, de um sentimento de pertencimento no mundo, resgatando as raízes 

históricas dos sujeitos, das memórias coletivas e sua relação com o presente. 

Segundo Marco Mello (2005): “Situar no tempo e no espaço, historicizar o 

conhecimento e submetê-lo ao crivo da critica é a tarefa do educador, mas como 

forma de testar sua verificabilidade e validade para responder, sempre 

provisoriamente, as perguntas de nosso tempo. Se o conhecimento não é algo a ser 

simplesmente transmitido, ou adquirido no meio esterno (nos livros, por exemplo) e 

não se pode acumulá-lo como se acumulam mercadorias e tampouco é algo nato da 

bagagem hereditária. O conhecimento na perspectiva socioconstrutivista, se constrói 

na interação do sujeito com o objeto.” (MELLO, 2005, p.22). 

Durante as duas primeiras semanas, quando já havia estabelecido vinculo 

com o grupo, estruturei o ambiente de alfabetização, para o estabelecimento do 

contrato pedagógico, propondo alguns diálogos acerca dos sentimentos/ 

representações de cada um sobre retorno à escola, sobre o bairro onde vive.  Os 

encontros então passaram a se tornar, pequenos grupos de discussões, onde 

partimos do universo vocabular do lugar  com os temas geradores. O Tema Gerador 

é uma situação que representa um limite, um problema existente na vida cotidiana 

dos educandos. Por isso, Freire retoma a expressão “situação-limite”. Freire nos 

aponta que:  

“A metodologia do Tema Gerador é conscientizadora, uma vez que as 
visões de mundo dos alfabetizandos são desveladas, conforme Freire, 
através de uma educação autêntica que, “repitamos, não se faz de A 
para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo” 
(Freire, 1987, 84). 

 

Desta forma, começamos a desenvolver a construção da escrita coletiva, a 

cada encontro sugeria “registros”, que os educandos registrassem sistematizações, 

suas compreensões acerca das problematizações levantadas em sala. Aos poucos 

retirei a soletração, os ditados e cópias sem sentido, os exercícios estruturais de 

fixação de fonemas... Respostas padronizadas e descontextualizadas, e fomos 
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complementando com interpretações de textos, produções coletivas, frases 

individuais até avançarmos para construção de textos maiores, mais complexos.  

Partindo da historia de vida dos educandos, da historia escolar e da história 

da comunidade, comecei a problematizar como a sociedade se organiza, dessa 

maneira desconstruímos concepções empiristas do processo de alfabetização, que 

por vezes acabam sendo naturalizadas no espaço escolar, aos poucos 

coletivamente fomos desvelando a realidade, assim desafiando os educandos a 

participarem da construção do conhecimento. Para Freire: A realidade que se 

apresenta em primeira mão quase sempre é a imediata, concreta, local, pois é 

aquela que reflete o cotidiano em que os alfabetizandos estão imersos. Retrata 

visões de mundo impregnadas de compreensões mágicas, infantilizadas e 

fatalítiscas. A superação da leitura ingênua da realidade demanda que a visão de 

mundo dos alfabetizandos seja colocada em xeque. 

Deste modo o professor precisa ter clareza das suas concepções e de suas 

opções fundamentais, como por exemplo, para quem esta direcionando sua prática 

educativa, pois trabalhar com temas geradores, com a realidade concreta, implica 

sobretudo instrumentalizar o educando de modo que passe da “consciência 

ingênua/mítica” da realidade para a “consciência transformadora”. Esse trabalho 

exige do professor e do educando uma ação dialógica, onde ambos buscam 

soluções que venham transformar a realidade numa relação afetiva, permeada pela 

confiança e esperança onde o educando, deixe de “receber” e passe numa ação 

criadora a ser sujeito participativo na construção do conhecimento. Para Freire essa 

participação é uma forma de conscientização, segundo ele “a conscientização não é 

propriamente o ponto de partida do engajamento. A conscientização é um produto 

do engajamento. Eu não me conscientizo para lutar. Lutando me conscientizo” 

(FREIRE, 1987, p. 114). . 

Retomando a questão do projeto, durante as três ultimas semanas, foquei as 

atividades na perspectiva da “cultura popular”, problematizando algumas questões, 

tais como: O que é cultura? Cultura para que e para quem? O que é história? Qual a 

cultura e história da cidade do Rio Grande? Qual a historia dos trabalhadores? O 

que é cultura popular? Os trabalhadores aparecem na historia de nossa cidade? 
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Desta forma, começamos a estudar pesquisar  a história do lugar onde vivemos – 

Cidade do Rio Grande/RS a partir da participação popular e da historia dos 

trabalhadores. 

Segundo Marco Mello, a região do extremo-sul tem uma história rica de 

manifestações de insurgências populares. Evoco, só para ficar em dois exemplos 

emblemáticos, a resistência da população negra contra a escravidão e as lutas do 

movimento operário em Rio Grande na primeira república. No primeiro caso, são 

exemplares as ações como a do Club Carnavalesco Nagô que na vizinha 

Pelotas,em 1881, já fazia campanha abolicionista, reunidos em terreiros de batuque 

e liderados por um pai-de-santo liberto que, com seus parceiros, estudava á noite 

nas “aulas nocturnas” da Biblioteca Pública Pelotense (MELLO, 1994).  

O pioneirismo na organização de sindicatos e escolas de operários de Rio 

Grande também é merecedor de registro (MARÇAL, 1985; PETERSEN e LUCAS, 

1992; SCHMIDT, 1999.). A União Operária, “orientada pelos princípios socialistas” 

era uma lendária sociedade, que tinha em 1897 aproximadamente 1.000 sócios, e 

além de promover diversas atividades culturais e recreativas, tinha uma banda 

musical, biblioteca, grupo de teatro, biblioteca e uma escola, que chegou a ter cerca 

de duzentos alunos, filhos de operários matriculados, com uma declarada opção de 

educar o operariado contra a exploração do capital. 

Na mesma região, em 1907 se notabilizou o trabalho do pioneiro Jornal “A 

Alvorada”, um dos mais longevos da imprensa negra do Brasil (MELLO, 1995; 

MELLO, 1996; SANTOS, 2003), como um porta-voz das comunidades negras, para 

o “recreio e a defesa da raça”.  

Estes momentos significativos em nossa história se fazem relevantes, para 

recuperar a tradição que temos – e nem sempre sabemos ou valorizamos – de 

experiências de uma educação a serviço da emancipação das classes populares. 

Após pesquisarmos a historia da cidade do Rio Grande e a influencia dos 

trabalhadores na cultura riograndina, realizamos uma saída de campo pela cidade, 

visitando alguns lugares, como: Câmara dos Vereadores, Museu Náutico, Museu 

Oceanográfico, Mercado Público, Praça Tamandaré, Biblioteca Pública. A realização 



 

 200

da saída de campo foi fundamental, pois a partir dela os educandos passaram a 

fazer relação entre as aprendizagens vividas em sala e as proposições de estudo no 

campo. Segundo Helena Callai (2000): 

“(...) assim, o trabalho de campo, além de facilitar o aprendizado, 
pois o sujeito através da vivência, do contato com o objeto estudado 
desencadeia o processo de conhecimento e (re) construção do 
mundo; é rico também para a compreensão de vários fatores 
socioambientais inerentes na transformação do espaço. Atividade 
que é baseada na metodologia do empirismo para obter seus 
resultados, onde através da observação o educando percebe que os 
elementos da natureza estão interligados, fazendo parte de um 
contexto maior.” (Callai, 2000, p.47) 

 

Para tanto, trabalhar na EJA significa trabalhar com as contradições sociais, 

com as condições de vida dos educandos. O aprendizado dos educandos jovens e 

adultos acontece de maneira diferente, da criança, pois, os educandos as EJA já 

tem uma bagagem de experiências de vida. Neste sentido nas palavras de 

(RIBEIRO 2003): Para ocorrer aprendizagem não basta o conhecimento (cognitivo-

técnico-instrumental), porque a vida é maior, precisando de outras referências 

(éticas e estéticas) para nos ajudar a descobrir as pessoas e as coisas na sua 

integralidade e dentro de uma totalidade maior. Trata-se de resgatar a  totalidade 

do humano, mergulhando na intimidade das coisas, dos fatos, dos seres humanos, 

para ir além do puramente convencional e superficial e fazer emergir o 

sentir/pensar/agir como manifestação da razão de ser de cada coisa, de cada ser.  

 Encontrei na literatura de Marta Kohl Oliveira (1999) necessárias reflexões 

quando tratamos do aluno da EJA, “é preciso conhecer anteriormente conhecermos 

os educandos, e, para isso, é necessário levar em conta a sua espefícidade etária, 

ou seja,” a condição de não-crianças”, sua condição de excluídos da escola e sua 

condição de membros de determinados grupos culturais”. (Idem, 199, p.3). Uma Das 

dificuldades encontradas por mim estava na elaboração de algumas atividades, pois 

há poucos materiais específicos para EJA, a maioria das atividades encontradas foi 

em livros didáticos que por vezes “infantilizam” os saberes; ou então atividades 

extremamente descontextualizadas da realidade da EJA. Formular/construir 
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atividades, foi extremamente trabalhoso demandou muita pesquisa na seleção de 

materiais.  

 

Considerações, inconclusões... 

 

“Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível”. (Paulo Freire) 

 

 

Escolhi este trecho, da obra de Paulo Freire, “Ensinar exige a convicção de 

que a mudança é possível” para iniciar este artigo-relato, pois tenho a plena 

convicção de que a mudança além de possível se faz necessária nos atuais 

contextos. Fazendo um breve apanhado geral do que aqui foi escrito e relatado, 

pode compreender e vivenciar que o estágio além de auxiliar na construção do meu 

“ser professor” possibilitou também o desenvolver a postura de pesquisadora, 

sensibilizando a observação, facilitando a reorganizar as ações para poder reorientar 

a prática quando necessário. Segundo Pimenta e Lima (2004): “O estágio é o eixo 

central na formação de professores, pois é através dele que o profissional conhece 

os aspectos indispensáveis para a formação da construção da identidade e dos 

saberes do dia-a-dia”. 

 É engraçado relembrar de quando almejava em minha infância ser um dia 

professora e tinha a convicção de que bastava ter uma fila de alunos com seus lápis 

e cadernos nas mãos copiando os registros do quadro para se chegar à 

aprendizagem. Hoje, minha convicção profissional permanece, porém com outro 

olhar e posicionamento sobre o “educar”. Assim percebo o quanto se faz importante 

a formação continuada de professores, a consciência de nosso inacabamento, de 

nossa incompletude. De que as cosias mudam, que esta tudo em movimento, 

inclusive o conhecimento! Faz-se necessário que o professor reflita que muitos de 

seus saberes desenvolvidos em sala de aula, não são necessários-adequados a 

realidade que se tem hoje. 



 

 202

 Durante minha pratica empírica de estágio, percebo que a acomodação é 

uma das maiores “desculpas” do “fazer diferente”, encontrada com freqüência nas 

instituições de ensino, onde para alguns, estudar significa receber receitas para a 

resolução de todos os conflitos sem que seja necessário fazer um aprofundamento 

teórico e reflexões em cima das práticas diárias. Segundo Triviños (2003, p. 15) a 

formação do professor não pode ser exclusivamente pedagógica, uma vez que 

defende a existência de saberes, que dialeticamente organizados, compõem uma 

base comum na formação do educador. Triviños traz a idéia de que “a formação 

seria única, comum, básica, e não inicialmente fragmentada” como vem ocorrendo 

em diversos cursos de licenciatura nas instituições de ensino nacionais e 

internacionais. 

 Uma formação que seja bem calcada em discussões teóricas, 

metodológicas, filosóficas, com vistas a oferecer uma compreensão de totalidade do 

trabalho do professor. Desta forma, os conhecimentos organizados durante estes 

quatro anos do curso de Pedagogia este têm me possibilitado vislumbrar um 

processo educativo em que a Educação venha a se constituir como um dos suportes 

necessários da “ação cultural para a liberdade”, proposta de Freire em sua 

Educação Libertadora, com a qual precisamos criar um ambiente em que as 

condições desenvolvidas emancipem a humanidade com saberes que possam 

garantir a compreensão do mundo de modo cada vez mais profundo. 
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A CRÍTICA DA ESPERANÇA AFIRMADA PELO PROJETO 
ILUMINISTA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO CAMPO DE 
RUPTURA DA PERSPECTIVA ANTIUTÓPICA DO PROJETO DA 
MODERNIDADE  

 

Caroline Terra de Oliveira1 

Victor Hugo Guimarães Rodrigues2 

 

Resumo 

 

Este artigo integra parte das discussões sobre os fundamentos da esperança na 

Educação dentro da nossa pesquisa de doutorado realizada no Programa de Pós-

Graduação em Educação Ambiental. Assim, destacamos o debate filosófico sobre os 

fundamentos da esperança na teoria da educação do projeto Iluminista e, em 

especial, apresentamos a Educação Ambiental como campo político e 

epistemológico voltado para a construção de utopias e esperanças e enfrentamento 

a um conhecimento de finalidade utilitária e lucrativa, que naturaliza as relações de 

dominação. Neste sentido, partimos da crítica da concepção de esperança 

empreendida pelo Iluminismo a partir dos escritos de Theodor Adorno e Max 

Horkheimer. Desse modo, afirmamos que o projeto de racionalidade da 

modernidade, ao se reverter a um estado irracional, naturalizou as formas de 

opressão e dominação, o que resultou no processo de autodestruição do 

esclarecimento, sendo este uma das faces da crise socioambiental da atualidade. 

Por fim, apresentamos a Educação Ambiental como campo de possibilidades com o 

papel de fortalecer as esperanças frente às concepções fatalistas sobre o ser 

humano. 
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Introdução 

 

Refletir o significado do conceito de esperança na educação, a partir dos 

conflitos e problemas atuais, implica a necessidade de problematizar a compreensão 

das contradições e concepções do pensamento pedagógico moderno, elencando 

alguns teóricos que influenciaram e fundamentaram as visões das práticas 

educativas. Portanto, destacamos que o conceito de esperança na educação possui 

historicidade, devendo ser compreendido a partir das possibilidades e conflitos que 

caracterizam uma determinada época histórica. Assim, destacam-se neste artigo as 

discussões sobre os escritos de alguns teóricos que fundamentaram o projeto 

Iluminista, bem como de filósofos que se destacaram na Escola de Frankfurt, entre 

eles, Theodor Adorno e Max Horkheimer.  

Neste aspecto, cabe salientar que a análise privilegiará algumas de suas 

obras, visto a amplitude de suas produções. Destaca-se a importância de se 

trabalhar a compreensão do significado da esperança na educação, em especial, na 

Educação Ambiental, visto o fortalecimento de concepções fatalistas sobre o ser 

humano na atualidade. Assim, afirma-se o imperativo de se discutir as possibilidades 

do fortalecimento da esperança na educação em épocas de desesperança, como 

projeto empreendido pelo ser humano. 

 

A crítica da esperança afirmada pelo projeto Ilumin ista sob o prisma de 

Theodor Adorno e Max Horkheimer 

 

“A naturalização dos homens hoje em dia não é 
dissociável do progresso social. O aumento da 
produtividade econômica, que por um lado produz as 
condições para um mundo mais justo, confere por 
outro lado ao aparelho técnico e aos grupos sociais 
que o controlam uma superioridade imensa sobre o 
resto da população. O indivíduo vê-se completamente 
anulado em face dos poderes econômicos”. 
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(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 14). 

 

Como contestação ao ideal Iluminista, Adorno e Horkheimer realizaram a 

crítica da razão idealizada pelo projeto do Esclarecimento, afirmando a necessidade 

de uma compreensão do sentido da ciência no contexto da civilização burguesa que, 

ao pretender combater os mitos, converteu-se ela mesma em mito, resultando na 

autodestruição do esclarecimento, como colocam os autores:  

 

(…) o entendimento que vence a superstição deve imperar sobre a 
natureza desencantada. O saber que é poder não conhece nenhuma 
barreira, nem na escravização da criatura, nem na complacência em 
face dos senhores do mundo. Do mesmo modo que está a serviço de 
todos os fins da economia burguesa na fábrica e no campo de 
batalha, assim também está à disposição dos empresários, não 
importa sua origem. Os reis não controlam a técnica mais 
diretamente do que os comerciantes: ela é tão democrática quanto o 
sistema econômico com o qual se desenvolve. A técnica é a essência 
desse saber, que não visa conceitos e imagens, nem o prazer do 
discernimento, mas o método, a utilização do trabalho de outros, o 
capital. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 20). 

 

 

Horkheimer e Adorno ao realizar a crítica da razão iluminista, não estavam 

negando o seu potencial emancipador. Enfim, a esperança na razão humana ainda 

se constituía como eixo norteador do processo de emancipação da humanidade. 

Assim, a crítica estava centrada à razão que está presa a uma dominação cega, 

submissa ao mercado capitalista e ao ideal de liberdade econômica. Portanto, os 

autores concordam com o princípio de que a razão esclarecedora engendra em si 

um potencial libertador, entretanto, torna-se necessário, diante da possibilidade 

concreta de uma regressão, o exercício permanente de auto-reflexão das 

contradições inerentes ao seu desenvolvimento, como afirmam Horkheimer e 

Adorno: 

 

Se o esclarecimento não acolhe dentro de si a reflexão sobre esse 
elemento regressivo, ele está selando seu próprio destino. 
Abandonando a seus inimigos a reflexão sobre o elemento destrutivo 
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do progresso, o pensamento cegamente pragmatizado perde seu 
carácter superador e, por isso, também sua relação com a verdade. A 
disposição enigmática das massas educadas tecnologicamente a 
deixar dominar-se pelo fascínio de um despotismo qualquer, sua 
afinidade autodestrutiva com a paranóia racista, todo esse absurdo 
incompreendido manifesta a fraqueza do poder de compreensão do 
pensamento teórico atual. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 13). 

 

Assim, com o objetivo de romper com a imaginação mítica, o esclarecimento 

continha em si a esperança de livrar os seres humanos das crenças metafísicas, 

afirmando a superioridade do pensamento racional sobre a magia, da técnica 

industrial sobre as práticas fundamentadas na fé e na superstição e, neste sentido, 

da ciência sobre a religião. Neste processo, o esclarecimento em si se converte em 

mito, uma vez que seus fundamentos, suas práticas e conceitos não são 

questionados: “(…) Do mesmo modo que os mitos já levam a cabo o 

esclarecimento, assim também o esclarecimento fica cada vez mais enredado, a 

cada passo que dá, na mitologia. Todo conteúdo, ele o recebe dos mitos, para 

destruí-los, e ao julgá-los, ele cai na órbita do mito”. (HORKHEIMER; ADORNO, 

1985, p. 26). Dentro desta perspectiva, os autores realizaram a discussão do 

conceito de indústria cultural, a qual consiste no processo de regressão do 

esclarecimento à ideologia1. 

Assim, o interesse do desenvolvimento da técnica e da ciência, como 

expressões do projeto Iluminista, seria extrair da natureza desencantada o 

aprendizado necessário para poder dominar tanto esta, quanto os próprios 

humanos. Nesta perspectiva, o esclarecimento concebe a construção do 

conhecimento a partir de critérios utilitaristas: “(…) a matéria deve ser dominada 

sem o recurso ilusório a forças soberanas ou imanentes, sem a ilusão de qualidades 

ocultas. O que não se submete ao critério da calculabilidade e da utilidade torna-se 

suspeito para o esclarecimento”. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 21). 

A esperança dos teóricos da Escola de Frankfurt, especialmente, de 

Horkheimer e Adorno, está relacionada à possibilidade de extrairmos os 

                                            
1. O conceito de ideologia, no sentido empregado por Horkheimer e Adorno, está relacionado à sua 
raiz marxista, a qual a compreende como percepção errônea e distorcida da realidade.  
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ensinamentos a partir dos acontecimentos históricos do passado, especialmente, de 

barbáries como Auschwitz, para que experiências como estas não se repitam na 

atualidade. E este seria o imperativo papel da educação, pois existe a ameaça 

constante de que Auschwitz se repita. Portanto, na educação, a partir do que 

problematiza Adorno1, estariam imbricadas as esperanças no que se refere à 

necessidade de uma conscientização dos indivíduos, no sentido do entendimento de 

que o processo civilizatório origina e fortalece as condições concretas e ideológicas 

para que a regressão à barbárie retorne. Adorno define barbárie como uma 

regressão à violência física, neste sentido, as pessoas estariam “(…) tomadas por 

uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um impulso 

de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda a 

civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a caracteriza”. 

(ADORNO, 1995, p. 155).  

A sobrevivência da humanidade, na perspectiva de Adorno, está 

fundamentada na esperança de superar a barbárie através da educação orientada 

para a emancipação. Assim, a educação engendra os potenciais de esperança no 

processo de emancipação do ser humano. De acordo com o autor o conceito de 

emancipação está relacionado às possibilidades que a educação apresenta em 

relação ao processo de conscientização do sujeito, sendo assim, sustenta-se a partir 

do princípio da racionalidade. 

O interesse no desenvolvimento técnico e na perspectiva do progresso 

econômico emergem como aportes de um processo de desencanto e 

desumanização na sociedade capitalista. As relações sociais construídas a partir 

desta lógica utilitarista, fundamentam uma determinada compreensão de sujeito, de 

construção do conhecimento e de educação. Neste sentido, partindo de uma 

sociedade fundamentada no critério da racionalidade, a idéia de sujeito integra o 

interesse pela autopreservação: assim, reitera o princípio de ajustamento à 

realidade, do indivíduo subordinado aos interesses pessoais.  

                                            
1. Adorno discute esta temática com maior profundidade em sua obra: ADORNO, Theodor. 
Educação e emancipação . São Paulo: Paz e Terra, 1995. 
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Horkheimer (2002, p. 28) afirma que o princípio do interesse pessoal 

consiste no núcleo da ideologia oficial do liberalismo. Esta percepção dos princípios 

liberais fundados na razão objetiva, baseando-se nos ideais de igualdade, 

propriedade e democracia, denotam os fundamentos do aspecto instrumental da 

razão, com um importante papel no processo de domínio da natureza humana e 

não-humana. Como resultado deste processo, tem-se a afirmação do aspecto 

funcional e pragmático das idéias, da linguagem e, enfim, da comunicação. 

 Sendo assim, ocorre uma subordinação do pensamento, da opinião pública 

à reprodução do mecanismo afirmado pela sociedade industrializada: as atividades 

intelectuais, a cultura de massas, a idéia de felicidade e o conceito de trabalho são 

cobertos pelo conteúdo ideológico de uma ordem social que tem como prioridade a 

produção de instrumentos de destruição. Importante destacar que a autodestruição 

do esclarecimento está fundamentada no processo de ausência de uma necessária 

compreensão crítica dos mecanismos de sua própria destruição, ou seja, há uma 

tendência de obscurecer as contradições relacionadas à reprodução desta realidade 

pragmática e opressora na sociedade atual: 

 

Tal mecanização é na verdade essencial à expansão da indústria; 
mas se isso se torna a marca característica das mentalidades, se a 
própria razão é instrumentalizada, tudo isso conduz a uma espécie 
de materialidade e cegueira, torna-se um fetiche, uma entidade 
mágica que é aceita ao invés de ser intelectualmente apreendida. 
(HORKHEIMER, 2002, p. 31). 

 

A Teoria Crítica reconhece o ser humano como sujeito histórico, que possui 

capacidade de modificar a sua realidade, um sujeito de ação intencional. Por isso 

não existe separação entre interesse e atividade intelectual ou, como se refere 

Horkheimer, entre valor e ciência. Desse modo, o autor faz a denúncia de uma 

ciência que manuseia o conhecimento de acordo com o seu valor de mercado e que, 

nesse movimento, desvia-se do seu projeto de emancipação da humanidade. Assim, 

ao invés do progresso, tem-se a barbárie, a regressão da humanidade a um estado 

de miséria e a debilidade da própria sociedade diante das situações criadas por ela 

própria: 
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A ação conjunta dos homens na sociedade é o modo de existência 

de sua razão; assim utilizam suas forças e confirmam sua essência. 

Ao mesmo tempo este processo, com seus resultados, é estranho a 

eles próprios; parece-lhes, com todo o seu desperdício de força de 

trabalho e vida humana, com seus estados de guerra e toda miséria 

absurda, uma força imutável da natureza, um destino sobre-

humano. (HORKHEIMER, 1980, p. 128). 

 

O ideal de felicidade afirmado pela sociedade capitalista, deifica a atividade 

industrial e coloca o conceito de felicidade e o ideal de cultura nos valores do 

progresso tecnológico com a promessa de revolução das condições de existência da 

humanidade: “Os tecnocratas sustentam que a superabundância de bens, produzido 

em ampla escala, eliminarão automaticamente toda miséria econômica” 

(HORKHEIMER, 2002, p. 152). Assim, o desenvolvimento tecnológico está apartado 

numa visão de neutralidade da ciência e de progresso econômico, fundamentando-

se na esperança de melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Esta 

perspectiva credita aos avanços das possibilidades tecnológicas o papel de 

construção da felicidade humana, descartando o sentido político deste processo, 

como sendo a expressão de valores, de escolhas e planejamentos construídos por 

um determinado contexto de sociedade. 

 

Considerações finais: A Educação Ambiental como cam po de ruptura 

da perspectiva antiutópica do projeto de modernidad e 

 

Assim, o progresso da razão iluminista possibilitou aos homens livres o 

direito à propriedade individual, reforçou a desigualdade através da separação entre 

o trabalho manual e o trabalho intelectual, instaurando um processo social de 

dominação através da divisão do trabalho. Destaca-se, dessa forma, que o 

inconformismo de Adorno e Horkheimer está relacionado à naturalização das formas 

de dominação e exploração na sociedade moderna, ao sujeito individualizado, 
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anulado em face dos poderes econômicos, escravizado pelos medos e mitos: “Os 

homens renovam com seu próprio trabalho uma realidade que os escraviza em 

medida crescente e os ameaça com todo tipo de miséria. A consciência dessa 

oposição não provém da fantasia, mas da experiência”.(Horkheimer, 1980, p.134). 

Os teóricos não negam que a razão é emancipadora do ser humano. Dessa 

forma, o inconformismo dos autores está relacionado à forma como foi conduzido o 

projeto de racionalidade, pelo fato de estar subjugada a interesses e valores que 

justificam a opressão, a dominação e as injustiças. Criticam a razão individualizada, 

subordinada a interesses pessoais. Nesse processo, os fundamentos da razão são 

negados, são revertidos a um aspecto irracional. Suas críticas se referem à razão 

que se desviou do seu objetivo, revertendo-se a um estado mitológico. Portanto, 

fazem a denúncia de uma razão que se tornou cega diante da realidade existente, 

negando a contradição entre o progresso e as condições desumanas, subordinando-

se aos interesses do mercado capitalista, que é percebida como entidade 

intelectualizada, neutra, reguladora do comportamento do ser humano e das 

relações que estabelecem entre si. 

Portanto, as reflexões trabalhadas anteriormente pretenderam realizar uma 

crítica ao modelo imperante da racionalidade econômica e sua influência e 

repercussão no processo de construção do conhecimento científico e suas 

finalidades, na educação e produção de mitos. As conseqüências deste modelo de 

racionalidade também se perceberam em relação ao fator de discrepância entre 

progresso tecnológico, bem-estar e justiça social, no contexto de naturalização de 

formas desumanas de vida em sociedade e produção de necessidades ou sonhos 

de consumo, elementos que são a expressão da crise socioambiental da atualidade.  

Destaca-se que a importância desta discussão está relacionada à 

necessidade de um entendimento sobre a influência e os reflexos desta lógica na 

educação e sobre o papel que tem a cumprir a Educação Ambiental nesse contexto. 

Diante da crise socioambiental, a Educação Ambiental surge como proposta de 

enfrentamento a esta conjuntura, demandando para um processo educativo que 

aponte para a possibilidade de fortalecermos nossa esperança e construirmos 

sonhos de mudança.  
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O compromisso histórico que se apresenta à Educação Ambiental, portanto, 

é o compromisso de denúncia do modelo de racionalidade econômica e anúncio de 

possibilidades e alternativas que desafiem o projeto neoliberal e permitam construir 

uma outra referência de felicidade que confronte com o modelo de organização da 

sociedade vigente. 

Esta concepção de Educação Ambiental que considera a dimensão onírica 

como instância presente no espírito científico, nas relações humanas e projetos de 

sociedade, torna-se necessária enquanto questionamento e enfrentamento à 

concepção de racionalidade econômica de um mundo insustentável, que nega a 

possibilidade de sonhar e esperançar. A experiência onírica – o sonhar e imaginar 

possibilidades de encantamento do mundo - retoma o sentido da crítica à crise 

ambiental e à perspectiva antiutópica do projeto de modernidade, percebida como 

“(...) decadência da vida, como vontade de suicídio do ser e extermínio do outro, 

como a perda de sentidos que acarreta a coisificação do mundo e a mercantilização 

da natureza”. (Leff, 2006, p. 20).  
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TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO 

 

Luís Fernando Minasi1 

Danieli Veleda Moura2 

 

RESUMO  

A perspectiva deste artigo está em anunciar uma das formas de se compreender 
todos os fenômenos que constituem a realidade objetiva. Apresentamos a dialética 
materialista como método de conhecimento distinto dos métodos das ciências 
naturais, pelo fato de oferecer a chave para compreensão do mundo em seu 
conjunto: da natureza, do mundo, da sociedade e do pensamento, e não apenas de 
fragmentos isolados da realidade. Aqui ratificamos que a dialética baseada nas 
conquistas da prática histórico-social afirma que o mundo é um processo infinito de 
movimentos, de renovação, de perecimento do velho e o surgimento do novo. 
Afirmamos também neste artigo que um método não é uma soma mecânica de 
certos processos de pesquisa, escolhidos pelos pesquisadores segundo sua 
vontade sem relação com os próprios fenômenos pesquisados. O texto vai explicar 
as três leis fundamentais da dialética materialista como quadro geral do 
desenvolvimento do mundo, de seu conhecimento e de sua transformação. A Lei da 
unidade e da luta dos contrários reveladora das forças motrizes do desenvolvimento 
dos processos materiais sociais. A Lei das transformações quantitativas em 
qualitativas que revela a mudança revolucionária do mundo sob a forma de saltos e 
a Lei da negação da negação caracterizando a natureza progressiva do 
desenvolvimento em forma de espiral. 

  

Palavras-Chave:  Dialética, Método, Realidade, Lei da Negação da Negação, Lei da 
Quantidade e Qualidade, Lei da Unidade e Luta dos Contrários. 
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A dialética enquanto método de conhecimento é um sistema coerente de 

concepções sobre a natureza e o mundo em seu conjunto, as leis de seu 

desenvolvimento e os caminhos para o seu conhecimento. Por meio da dialética 

conseguimos desenvolver uma compreensão integral a respeito do que é a natureza 

e de como ela se organiza, do lugar ocupado no mundo pelos seres humanos e de 

suas possibilidades de conhecer a realidade, das razões que levam a mudança na 

via social e de como se pode organizá-la melhor, etc. 

Ao descobrir as leis gerais do desenvolvimento da natureza, da sociedade e 

do pensamento humano, a dialética materialista fornece desta maneira, aos homens 

um método de conhecimento e de transformação prática do mundo real, baseada 

neste conhecimento. 

As leis da dialética, em virtude do seu caráter universal, possuem 

importância metodológica, representam indicações para a pesquisa, pontos de 

referência no caminho do conhecimento. As pesquisas no campo da educação 

ambiental, ao se alimentarem da perspectiva dialética possibilitam aos humanos 

compreender os mais diversos fenômenos de estudos dentro da multilateralidade e 

das conexões com que se relacionam e se desenvolvem com todos os demais 

fenômenos e processos existentes na realidade.  

De fato, se tudo no mundo se passa de acordo com as leis da dialética, para 

compreender qualquer fenômeno é preciso abordá-lo conforme as posições da 

dialética. O conhecimento de como se processa o desenvolvimento da natureza 

conduz ao conhecimento de como é necessário estudar o movimento da realidade e 

como é preciso agir para modificá-lo. Nisto reside a imensa importância da dialética 

para a ciência e para a transformação prática do mundo. 

Evidentemente, para dialética materialista não se pode substituir às ciências 

especiais e por elas resolver questões e tarefas especiais. Toda a teoria científica é, 

o reflexo do mundo objetivo, é a compreensão e a generalização dos dados da 

experiência, o que pressupõe o emprego de conceitos gerais, ao mesmo tempo em 

que a arte de operar com esses conceitos é ensinada pela dialética. É certo que o 
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próprio cientista, o pesquisador ambiental, que não conhece a dialética, pode, 

seguindo a lógica da materialidade dos fatos estudados, chegarem a conclusões 

justas. Entretanto, a aplicação consciente do método dialético presta incomparável 

ajuda ao cientista e ao pesquisador, facilitando o seu trabalho.  

O grupo Pão, Manteiga e Marx – Café de sábado, núcleo de estudos 

marxistas, ainda clandestino como grupo de pesquisas na Universidade Federal do 

Rio Grande - FURG, têm concebido, como muitos, a dialética como prática que se 

constitui em método científico de conhecimento do mundo, por possibilitar a 

compreensão dos mais diversos fenômenos da realidade, ao mesmo tempo em que 

se constitui em instrumento de “transformação revolucionária do mundo”, pelos 

saberes que sua prática descobre.     

As teses e leis da dialética materialista não são induzidas dos dados desta 

ou daquela ciência, tomada em separado, mas representam a generalização de toda 

a história do conhecimento do mundo. O conhecimento da dialética permite ao 

cientista, na resolução das tarefas de sua própria ciência, colocar-se ao nível da 

metodologia científica e da concepção científica do mundo e conduzir tal ou qual 

pesquisa concreta, aplicando a experiência generalizada de todas as ciências, de 

toda a prática. A dialética materialista, em seus fundamentos, é crítica e 

revolucionária. 

A dialética aguça a nossa visão, orientada para o estudo dos fatos e leis da 

realidade. Ela possibilita à consciência do cientista, do político, do técnico, do 

pedagogo, do artista, do educador ambiental o reflexo do que lhes é necessário 

como o ar – a mobilidade, a flexibilidade, a receptividade diante dos novos 

fenômenos. A dialética emancipa a consciência e dogmas, preconceitos, opiniões 

pré-estabelecidas e imaginárias “verdades eternas”, que aprisionam o pensamento e 

retardam os ritmos do desenvolvimento científico. A dialética ensina a escutar a vida, 

a não se perder no passado, a mirar o novo e seguir a diante. A dialética não admite 

nada imutável, eterno, dado de uma vez para sempre. Isso nos faz convicto de que 

nada pode permanecer, a não ser o desenvolvimento infinito, o eterno e inexorável 

movimento em espiral ascendente.   
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A dialética expressa o próprio espírito da pesquisa científica, a permanente 

insatisfação com o conhecimento alcançado, a eterna inquietação e a constante 

aspiração à verdade, ao conhecimento sempre mais e mais profundo da realidade. 

Ela é inconciliável com a metafísica e com qualquer tentativa de defensa de práticas 

caducas, opressoras que visem congelar a realidade com fatos do passado ou 

mesmo os ignore causa do presente.  

 

A dialética exclui qualquer subjetivismo, estreiteza, unilateralidade. Cria uma 

visão ampla do mundo, habitua ao abarcamento onímodo dos fenômenos 

estudados. A dialética obriga a focalizar as coisas objetivamente, multilateralmente, 

em movimento e desenvolvimento, nas conexões e mediações, nas transições 

mútuas. Ensina a ver, juntamente com o externo, também o interno, a tomar em 

consideração não só o conteúdo, como igualmente a forma do fenômeno, a não 

limitar-se à descrição do que se apresenta na superficialidade dos fenômenos, mas 

a penetrar adiante, em profundidade na essência, sem esquecer, todavia, que 

também o aspecto externo é essencial, e que não se deve menosprezá-lo.    A 

dialética atrai a atenção para as tendências opostas, que se revelam em cada 

fenômeno em desenvolvimento. No mutável, ela distingue o estável, mas, no que 

parece inabalável, percebe o embrião das futuras transformações. 

A dialética escreveu Lênin, é “o conhecimento vivo, multilateral - a 

multiplicidade de aspectos aumentando eternamente - com uma multidão de matizes 

em cada abordagem, em cada aproximação à realidade...” (1962, p. 360). 

O estudo da dialética e a sua aplicação aos fatos constitui poderoso 

instrumento de educação. A dialética produz um modo particular de pensamento e 

um estilo no trabalho hostil ao subjetivismo, à estagnação, ao dogmatismo, sensíveis 

ao novo, ao que cresce e é avançado. 

A dialética é a verdadeira alma do marxismo. O estudo da dialética 

materialista presta imensa ajuda não apenas ao pesquisador, mas a cada ser 

humano que queira compreender, em que profundidade, os acontecimentos que o 
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cercam se organizam e se desenvolvem, possibilitando com essa compreensão, 

conscientemente participar da vida social. 

No tempo atual, os pesquisadores de vanguarda, motivados pelo próprio 

curso do desenvolvimento da ciência e da vida social, começam a libertar-se sempre 

mais e mais dos preconceitos com relação à dialética, a compreender a sua 

grandiosa importância para a ciência e a vida. Sendo crítica e revolucionária, a 

dialética marxista corresponde inteiramente à prática revolucionária dos intelectuais 

orgânicos. Ela fundamenta e consagra a luta contra o modismo, contra o fim da 

história, da ideologia e de Classes sociais. Eis porque, também, a dialética infunde 

“ódio e medo” a classe dominante e a seus ideólogos.     

 

Sobre a aplicação criadora da dialética 

 

A correta aplicação da dialética à ciência e à atividade prática não é um 

absoluto, não é uma tarefa fácil. A dialética não é manual com prontas respostas 

impressas para os problemas da ciência e da prática, mas um guia para a ação, 

vivaz, flexível, sensível à natureza, à vida e às suas correntes. 

As leis e as teses da dialética não devem ser representadas à maneira de 

esquemas, com as quais seria impossível, arbitrariamente, “ajustar” os fatos a 

realidade. Este é um ponto de vista errôneo, escolástico e dogmático. A dialética 

materialista rechaça tudo que é atrasado e caduco na realidade, não tolera a rotina 

na prática, a estagnação e o dogmatismo no pensamento teórico.  

As leis da dialética são universais, possuem vigência no desenvolvimento de 

todas as coisas e fenômenos. Ao mesmo tempo, é necessário levar em conta que 

estas leis atuam, de modo diverso, nas diferentes esferas do mundo material, nos 

processos qualitativamente diferentes, por isso exige que se sinta o adiante, que se 

considere por base os movimentos sociais avançados.  

No mundo orgânico, as leis da dialética apresentam-se sob formas diversas 

do que na natureza morta – no mundo inorgânico. Já, no desenvolvimento da 
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sociedade adquirem caráter diverso do que na evolução das espécies. Na vida da 

sociedade primitiva, manifestaram-se diferentemente do que na vida da sociedade 

capitalista, o que, será certamente diferente na sociedade socialista. 

Para aplicação da dialética, no processo do conhecimento e na atividade 

prática, é insuficiente a assimilação das teses da própria dialética, mas é necessário 

para o profundo conhecimento dos fatos concretos, das circunstâncias da questão 

tratada. Somente como resultado do mais atento e cuidadoso estudo de cada 

situação  concreta, é possível descobrir como, sob que forma, manifestam-se as leis 

dialéticas no terreno em questão, no caso dado, qual deve ser a apreciação da 

situação, qual deve ser a linha de ação, se quisermos alcançar êxito. Por isso, a 

aplicação da dialética é sempre uma tarefa criadora. 

 

A solução dessa tarefa é facilitada pelo fato de que encontramos magníficos 

modelos de utilização do método dialético nas obras dos criadores do marxismo-

leninismo – Marx, Engels e Lênin - nas resoluções e na atividade do 

desenvolvimento político econômico cultural de seus tempos.   

São grandiosas a vitórias alcançadas pela trabalhadora na Inglaterra e por 

outros trabalhadores vinculados a movimentos de coloração marxistas. Uma das 

causas importantes destas vitórias consiste em que os partidos marxistas, em sua 

política, em toda a sua atividade, se guiam pelo método da dialética materialista, 

desenvolvendo-se criadoramente.  

O afastamento do materialismo dialético na busca do conhecimento da 

realidade – da natureza, do pensamento humano e da sociedade, levado pelo 

esquecimento das suas leis e teses, conduziu e conduz, no final de contas, a 

fracassos na análise teórica e na atividade prática de todos.  

Assim, o Grupo Pão Manteiga e Marx – Café de sábado trabalha com a 

hipótese de que: no exame das questões de pesquisa, não se parte da dialética e do 

materialismo, isto poderá conduzir ao aparecimento do unilateralismo e do 

subjetivismo, a ossificação do pensamento, ao afastamento da prática e à perda da 
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capacidade de realizar a análise adequada das coisas e fenômenos em estudo, 

poderá conduzir aos erros dogmáticos e aos erros de práticas indevidas. 

A dialética não é apenas um método da realidade, como também um método 

de modificação revolucionária da realidade. Ela destaca a importância da atitude 

ativa, eficiente, para com o mundo circundante, que se constitui, na prática – no 

trabalho, na luta de classe para a construção de outro mundo possível e necessário, 

comprovando-se as teses e as leis da dialética materialista.  

Toda a experiência do desenvolvimento da ciência e da prática histórico-

social dos seres humanos evidencia, de modo indiscutível, que a fonte do 

desenvolvimento é a unidade e a luta dos contrários  ( uma das leis da dialética). 

Ao mesmo tempo, é necessário ter a compreensão que essa luta se manifesta de 

diversas formas nas diferentes esferas da realidade material. Na natureza inorgânica 

verificamos em ampla escala a luta (interação) de forças contrapostas como a 

atração e a repulsão. Nos organismos vivos os processos contraditórios de 

assimilação e desassimilação representam a fonte específica do desenvolvimento do 

ser vivo. Esses processos não podem encontrar-se em equilíbrio absoluto, um deles 

predomina sobre necessariamente. No organismo jovem, a assimilação prevalece 

sobre a desassimilação, e isto condiciona o seu crescimento e o seu 

desenvolvimento. Mas quando a desassimilação predomina sobre a assimilação, o 

organismo envelhece, arruína-se.  

Em qualquer organismo, no entanto, jovem ou velho, estes processos atuam 

um sobre o outro. Sua ação recíproca, sua contradição é a vida. Quando cessa essa 

contradição, a vida cessa e sobrevém a morte. 

O desenvolvimento social também se realiza com base na unidade e na luta 

dos contrários. Entre as contradições do desenvolvimento social, desempenham um 

papel particular as contradições na produção material e, sobretudo, entre as forças 

produtivas e as relações de produção. Em nossa sociedade dividida em classes 

antagônicas, ela se expressa na luta das classes opressora e oprimida, - ou – das 

classes dominante e dominada, ou da classe proprietária e produtora, que conduz à 

revolução social, à substituição do velho regime social por um novo regime. 
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Outra lei da dialética refere-se à transformação da quantidade e 

qualidade, o que significa dizer que dialeticamente, que fenômenos materiais e os 

fenômenos matérias sociais são efeitos da transformação da quantidade em 

qualidade. Com o resultado das modificações quantitativas, surge uma nova 

qualidade, o que a esta será inerente uma nova determinação, outro fenômeno. O 

estudante de mestrado apresenta-se para a sociedade com a qualidade de 

Mestrando, com a quantidade de aulas, créditos, trabalhos, seminários, estudos, 

participações em eventos – seminários, discussões – debates e produções textuais 

entre todas as demais quantidades de práticas que precisa realizar como estudante 

do curso de mestrado, incluindo a defesa de sua dissertação, e leitura da ata 

aprovação de seu relatório final de pesquisa, sua qualidade de mestrando dá um 

salto e rompe com a forma de mestrando e passa, mediante a sua aprovação à 

qualidade de mestre. A quantidade se transforma em qualidade.  

Em qualquer espaço da realidade material ocorre constantemente o 

processo de perecimento do velho, do caduco e o aparecimento do novo, do 

avançado – (mestrando caducou e apareceu o novo – o mestre). A substituição do 

velho pelo novo, do que perece pelo que surge, é o desenvolvimento, é a superação 

do velho pelo novo, que surge tendo por base o velho, denomina-se Negação .  

Negação é uma das três leis da dialética.  

A interpretação do termo “negação” por Marx e Engels significa que um 

momento inseparável do desenvolvimento da realidade material. “Em nenhuma 

esfera – indicava Marx – pode ocorrer um desenvolvimento que não negue suas 

formas anteriores de existência”. O desenvolvimento da formação de um doutor em 

Educação Ambiental, por exemplo, realiza-se por meio de uma série de etapas, 

(Anos inicias – Anos finais do Ensino Fundamental – O Ensino Médio – A graduação 

no Ensino Superior – a Especialização e o Curso de Mestrado) que surge na base 

da anterior, é uma certa negação da velha etapa.  

Na natureza viva, cada espécie nova de planta ou de animal, surgindo com 

base na velha espécie, é ao meso tempo sua negação. A história da sociedade 

também é uma cadeia de negações das velhas ordens sociais por nova: da 

sociedade primitiva pela escravagista, da escravagista pela feudal, do feudalismo 
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pelo capitalismo. A sociedade capitalista já se encontra “grávida” da nova ordem 

social que estar por vir. 

A negação é inerente também ao desenvolvimento da consciência, à ciência. 

Cada teoria científica nova, mais aperfeiçoada, supera a antiga, menos 

aperfeiçoada. A concepção da negação enquanto lei – categoria filosófica da 

dialética materialista parte de que o novo não destrói simplesmente o velho, mas 

conserva tudo o que de melhor estava contido nele. 

A transformação da quantidade em qualidade, a luta e unidade dos 

contrários e a negação, constitui as três leis da dialética materialista, cuja validade, 

como categoria filosófica do marxismo, só se efetiva na materialidade da realidade 

objetiva, isto como método de tornar científico o que até então está sendo empírico.  

Assim, é que dizemos que a prática fornece riquíssimo material para o 

contínuo desenvolvimento da dialética, para tornar mais precisas as suas teses, para 

a mais completa e profunda revelação das suas leis. Daí porque a aplicação criadora 

da dialética marxista consiste, antes de tudo, em utilizá-la como instrumento da 

atividade prática, e meio de transformação do mundo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso objetivo foi o de destacar o que é a dialética, sua aplicação, suas leis 

e teses como método de transformação da realidade, com base nos estudos que 

vimos desenvolvendo ao longo de anos e, sobretudo, junto ao Grupo Pão, Manteiga 

e Marx – Café de Sábado. Assim, esse artigo foi desenvolvido como um relato de 

experiência enquanto estudioso da dialética materialista como compreensão de 

mundo e como método de orientação para as pesquisas científicas. A metodologia 

utilizada nesse estudo se baseia tanto no empírico de nossas experiências enquanto 

educador/educando, bem como nas constantes leituras que fizemos da concepção 

materialista de mundo como método científico para o desvelamento da realidade. 

Assim, os resultados que apresentamos nessas considerações finais não se 
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restringem a fechar a discussão sobre a dialética, mas representam ao contrário, e 

pela própria natureza da dialética, o ponto de partida para a ação/reflexão sobre o 

modo como estamos compreendendo o mundo, como estamos nos desenvolvendo 

como seres humanos, enfim como estamos produzindo nossa existência em 

sociedade, de modo que essas premissas que embasam a busca pela emancipação 

dos sentidos humanos para a liberdade façam parte da realidade das pesquisas 

desenvolvidas, de modo que possamos com base na unidade da teoria e prática 

romper com os condicionamentos impulsionados pelo modo cartesiano de 

compreensão do mundo, criando, assim as condições necessárias para o 

desenvolvimento de uma nova sociedade. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DA PRAÇA NATUREZA 

E LAZER: DA OUSADIA À TRANSFORMAÇÃO  

Daniele Simões Borges1 

Eliane Duarte de Lima2 

Vilmar Alves Pereira3 

 

Resumo: Na cidade do Rio Grande, na Zona Oeste, encontramos a praça Natureza 
e Lazer, situada na rua: Juan Lopart s/nº, no bairro Carreiros. Instigadas pela a 
beleza e a política de preservação vista nesse lugar, resolvemos ir a campo e 
pesquisar a história do mesmo. A partir da leitura de mundo feita nesse contexto, 
temos por objetivo resgatar a história, e apontar as ações que ocorrem na praça. A 
pesquisa está dividida em duas etapas: uma primeira relata a história da praça; na 
segunda a partir da escuta aos moradores e o fundador realizamos um estudo de 
campo de cunho descritivo e qualitativo. Além de demonstrar que práticas de 
educação ambiental podem e estão acontecendo para além da universidade. Desse 
modo, acreditamos que através de ações, como a que vem sendo efetivada na 
praça, podemos causar o sentimento de pertencimento e respeito a natureza 
enquanto um espaço de construção e preservação coletiva.  

 

Palavras-Chave : Educação Ambiental, transformação. 

 

 

Introdução 

 

No contexto do bairro Carreiros, não há quem não conheça a praça 

Natureza e Lazer. Este local é freqüentado para passeios em família, escolares ou 

para rodas de chimarrão. No sentido de apresentar visibilidade do lugar realizamos o 

levantamento com o intuito de ressaltar a beleza física do espaço. O local contempla 

churrasqueiras, balanços, lixeiras, placas de orientação, ninhos de pássaros, 
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carroça, um boneco feito de material reciclado chamado de “Leleco1”, árvores, flores 

e bancos. Esse ambiente está sob o zelo e o cuidado do senhor Muller. Por meio 

desta investigação tivemos a oportunidade de conhecer a imensa pluralidade cultural 

do local o que resultou numa reflexão, no diz respeito ao conhecimento popular e 

social que emerge nessa comunidade.  

A investigação constitui-se em dois momentos, no andamento inicial 

realizamos o registro de imagens a partir do recurso fotográfico e após, fizemos um 

arrolamento geográfico e histórico da praça ao realizar uma entrevista com o 

fundador Almiro Muller Roschildt e conversas com a comunidade. 

 

Objetivo 

 

A partir da leitura de mundo feita na praça, esse artigo tem como objetivo 

investigar o histórico e as ações da praça natureza e lazer. Além de dialogar com os 

atores sociais que de maneira significativa contribuíram para analise reflexiva das 

ações ambientais que ocorrem nesse lugar. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter descritivo, através de uma 

abordagem qualitativa. Optamos por essa metodologia ao acreditar que por meio de 

uma pesquisa qualitativa estaremos respondendo atentamente as questões mais 

particulares da realidade do lugar, ou seja, essas particularidades não seriam 

alcançadas por meio de um estudo quantitativo (Minayo 2000). Ainda nessa 

perspectiva, Minayo (2000) aponta que a pesquisa qualitativa “trabalha com o 

universo de significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes” (p. 

22). Desse modo, efetuamos nossa busca de dados através de conversas 

                                            
1 De acordo com o fundador da praça esse boneco é o mascote do lugar. Foi feito com garrafas pet 
entre outros materiais recicláveis.  
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transcritas em diários de campo, sendo assim esta investigação teve como principais 

informantes o fundador da praça Natureza e Lazer e a comunidade do bairro 

Carreiros,  

 

 Resultados 

 

De acordo com o Sr. Muller o local foi construído de um vasto trabalho em 

respeito e amor a natureza. Sua constituição demorou alguns anos, tendo como 

referencial o trabalho de seu filho Geólogo que realizou sua pesquisa no Aterro 

Sanitário de Rio Grande. Percebendo o envolvimento dele com propostas ligadas ao 

meio ambiente, o senhor Muller ousou e se desafiou na construção da Praça 

Natureza e Lazer. Um dos motivos desencadeadores desse processo foi o fato de 

em frente a sua casa, haver um local que servia de acúmulos de lixos e proliferação 

de animais que causavam doenças, como: ratos, aranhas, cobras e etc, diante isto 

ele resolveu revitalizar esse lugar. 

Sua idéia iniciou-se com o plantio de três árvores em frente a sua residência, 

mas percebendo que podia avançar, começou a plantar mais árvores, flores e 

colocar placas orientando a comunidade a mobilizar ações pautadas na conservação 

do seu espaço. O ambiente começou a servir de lazer a comunidade, mas o senhor 

Muller avançou e fez mais. No dia 12 de outubro de 1996 inaugurou a praça com 

uma festividade voltada as crianças do bairro. Isso faz parte da sua identificação e 

crença que elas sejam as sementes multiplicadoras dessa nova relação homem-

natureza.  

Desde a criação ele comemora, todos os anos essa data, com brincadeiras, 

distribuição de alimentos e diversão para as crianças. Embasadas através do 

levantamento fotográfico inicial e da conversa com o senhor Muller verificamos que 

segundo PASSANI e ALMEIDA (2008): 
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O espaço vivido refere-se ao espaço físico, vivenciando através 
do movimento e do deslocamento. É apreendido pela criança 
através de brincadeiras ou de outras formas ao percorrê-lo, 
delimitá-lo, ou organizá-lo segundo seus interesses (PASSINI e 
ALMEIDA, 2008, p. 26). 

  

A fundação e inauguração da praça não contaram com o auxílio da iniciativa pública 

nem privada. Desse modo, ele teve que desenvolver suas atividades sozinho e aos 

poucos começou a construir churrasqueiras, balanços e lixeiras. Sobre o seu 

trabalho, ele afirma: 

“-Hoje é uma das maiores áreas verdes da cidade, construída e 
preservada somente por um morador, sem ajuda nem amparo 
de ninguém, sem fins lucrativos ou políticos”(trecho retirado do 
diário de campo) 

 

O trabalho durou um longo período. Felizmente ele acreditou que poderia 

construir um espaço que propiciasse a contemplação da beleza e a realização de 

uma experiência estética profunda que ocorre também nas múltiplas atividades de 

entretenimento oferecidas a comunidade do Carreiros e aos bairros adjacentes. 

Assim seu grande sonho foi alcançado: reunir as pessoas e possibilitar a elas 

experiência estética da contemplação da natureza como vemos:   

“-Eu sempre adorei a natureza e minha vida é isso aqui! Não 
torço por time de futebol, minha torcida é pela bandeira verde!” 
(trecho retirado do diário de campo) 

 

A bandeira verde, citada pelo senhor Muller, representa a natureza e está 

disposta na praça, juntamente com a carroça que todos os dias recebem o boneco 

“Leleco”. Verificamos que no contexto da praça o boneco é apreciado pelas crianças 

da comunidade, o mascote recebe o carinho, cuidado e o abraço dos pequenos 

todos os dias e alegra ainda mais este local, e segundo o senhor Muller: 

“-Eu me identifico com as crianças e quero dar o exemplo, 
mostrando que não podemos colocar o lixo em locais indevidos 
e assim, recolho materiais reciclados com a carroça, o Leleco e 
o tapa pó”.(trecho retirado do diário de campo) 
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Uma das propostas do Sr. Muller é a atividade de recolher materiais 

reciclados, envolvendo as crianças do bairro. Para tanto, ele usa como artimanha 

uma gravação, e de maneira lúdica coloca o boneco “Leleco” numa bicicleta e sai 

pelo bairro anunciando a gravação e solicitando para as crianças trocarem lixos 

limpos por balas e pirulitos. Por meio dessa ação, o Sr Muller acredita que ao 

incentivar as crianças, elas irão repensar suas atitudes com relação a separação do 

lixo e assim flexibilizarão os pais. Sobre este chamamento, explica o senhor Muller: 

“-Onde estou, recolho os lixos e vou com o tapa pó, faço 
protestos, mostrando que não podemos jogar o lixo no chão. O 
material recolhido eu procuro doar aos catadores e não fico 
com o dinheiro”. (trecho retirado do diário de campo) 

 

A ação do senhor Muller ainda vai além, para a comunidade usar as 

churrasqueiras dispostas na praça ele solicita doação de um kilo de alimento não 

perecível. O senhor Muller justifica isso, ao expor para os sujeitos que frequentam a 

praça que esses alimentos são importantes para a composição de cestas básicas 

que são distribuídas para pessoas carentes do entorno da praça. 

Uma das dificuldades relata pelo senhor Muller é a falta de apoio e 

participação das escolas que ficam em frente à praça. Ainda, segundo ele, as 

escolas querem apenas se apropriar deste espaço sem mobilizar ações para a 

comunidade. Visto que, das vezes que as escolas foram para a praça deixaram 

objetos jogados e inclusive, uma das escolas colocou o nome da escola em uma das 

placas que identifica o local. Esse fato gerou descontentamento e atrito entre a 

equipe diretiva e o fundador, pois ele acredita ser um desrespeito, posto que sozinho 

movimente ações para sua preservação. 

Outro problema agravante enfrentado pelo senhor Muller é que, ele costuma 

plantar árvores e flores durante o dia e posteriormente, quando acorda, alguns 

vândalos cortam ou arrancam as mesmas. O senhor Muller, acredita que embora 

realize trabalhos de orientação a comunidade, infelizmente, ainda não mobilizou 

todos, mas acredita e por isso investe nas crianças, pois, elas são as semeadoras 

da Natureza e Lazer.       
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Percebemos que o senhor Muller não desiste e continua com sua causa. Ele 

relatou que em retribuição ao seu esforço e iniciativa, recebeu em 2009 o título de 

cidadão “Riograndino”, em virtude de ter construído a maior área verde que é aberta 

a comunidade. 

Sendo assim, buscamos ir além da fala do fundador da praça e para 

constatar o que pensa a comunidade a respeito de sua ação, fomos a campo para 

dialogar com os moradores. As conversas revelaram que eles acham o trabalho do 

senhor Muller lindo e o consideram importante para a comunidade. Muitas histórias 

sugiram nesse momento, alguns disseram que ele é “louco” em trabalhar de graça, 

outros expuseram que foi uma promessa que ele fez para receber a aposentadoria e 

por isso cuida do lugar. 

Ao escutar as crianças que frequentam a praça, percebemos que elas têm e 

querem muito falar sobre o lugar, até mesmo mencionaram que gostariam de ir ali 

com os amigos do colégio, como expressou uma menina numa de nossas 

conversas: 

 

“-Eu queria mesmo é brincar aqui, ah com meus amigos do 

colégio, a tia não deixa”(trecho retirado do diário de campo) 

 

Perante a escuta aos sujeitos do bairro podemos refletir sobre as questões e 

conflitos que emergem das falas, que aos poucos devem ser resolvidos através do 

dialogo. Percebemos também, que são necessárias alternativas como a do senhor 

Muller para as práticas ambientais alcançarem a todas as camadas sociais. De 

acordo com Carvalho e Grun, (2007) nossas ações inclinaram-se: ”Sobretudo de 

manter uma postura e um olhar atento ao diálogo, ao outro e ao ambiente em sua 

outridade.” (2007,p. 181). 

Desta maneira, fica evidente que devemos abrir ainda mais a perspectiva de 

mobilização aos sujeitos e mostrar que existem inúmeras possibilidades para 

praticar a educação ambiental. Mediante a essa intervenção do senhor Muller, a 
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comunidade passou a compreender os problemas que estão implicados com a falta 

de cuidado com a natureza e partir da tomada de consciência perceberam que 

podem usufruir de um local agradável e preservado. Ponderamos que essa ação 

possibilita aos residentes do bairro e frequentadores da praça uma reflexão 

dialógica, crítica e questionadora sobre as relações ambientais, sociais, políticas e 

principalmente culturais. 

Após a escuta de todos os atores sociais da praça Natureza e Lazer 

partimos para algumas reflexões sobre a pesquisa. Confiamos que atualmente, 

necessitamos ser ousados, assim como senhor Muller, que (re) pensou e desafiou 

com uma proposta condizente com a realidade vivida. Dessa maneira, ao realizar 

esse confronto com a realidade efetivou ações alicerçadas com a participação da 

comunidade em prol do meio ambiente. Diante disso, enquanto pesquisadoras foi 

primordial as saídas de campo, e a participação e envolvimento das crianças, da 

comunidade e do fundador para assim conhecer e entender as relações intrínsecas 

a praça. 

Compreendemos que é através de uma comunidade ativa que movimenta 

seu bairro e que dessa maneira constrói o um conhecimento coletivo é que podemos 

avançar no seu desenvolvimento. Pensamos que essa ação gerada através do 

senso comum, inseriu práticas coletivas e ações integradas em prol do meio em que 

se vive, como evidencia os PCNs do Meio Ambiente: “... a educação sozinha não é 

suficiente para mudar os rumos do planeta, mas certamente é condição necessária 

para isso” (Parâmetros Curriculares Nacionais do Meio Ambiente, p. 181). 

As práticas sozinhas podem não ser auto-suficientes, mas alicerçadas com a 

participação e envolvimento da comunidade provocam mudanças. Percebemos isso 

na iniciativa do senhor Muller, que propôs através de seu conhecimento um dialogo 

coletivo. De acordo com Loureiro (2004) numa educação ambiental transformadora o 

elemento de mudança social está diretamente ligado no diálogo, na construção 

coletiva, no cotidiano, na ação conosco, com o outro e com o planeta.  

A partir dessas premissas, reconhecemos a praça como um lugar de 

relações, onde diferentes sujeitos se encontram, interagem e dialogam. Entremeio a 
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essas relações, esse movimento num primeiro momento individual, ultrapassou a 

singularidade e provocou na comunidade a prática da preservação e respeito aos 

bens naturais. Nesse sentido Loureiro destaca que “a internalização de uma visão 

ambiental de mundo passa, sem dúvida, pela vinculação, feita por múltiplas 

mediações, entre o imediato vivido e as grandes questões globais.” (LOUREIRO, 

2004, p.133) 

A visão ambiental dessa comunidade ainda vem sendo construída por meio 

da incansável prática de conscientização social do fundador da praça. Desse modo, 

o senhor Muller através de suas multiplicas mediações tanto sociais como 

ecológicas vêem aproximando a comunidade do bairro Carreiros à educação 

ambiental. 

Consensuamos que, ainda falta discernimento da comunidade sobre a Praça 

Natureza e Lazer, mas acreditamos que é possível mudar isto. Para tanto, apostar 

num processo de publicização e conscientização local é uma alternativa para 

ascender práticas ambientais que são inerentes a todos e todas e que por inúmeras 

razões estão adormecidas mediante nossa acomodação com relação ao meio 

ambiente. 

De acordo com Freire (1995), mais do que nunca enquanto cidadãos é 

necessário assumir e pronunciar a nossa palavra e é exatamente isso, precisamos 

transformar dialogicamente através de uma busca constante e permanente pelo 

processo de transformação social, política, econômica, social, cultural e de lado a 

lado das práticas educativas, conforme salienta: 

  

A prática educativa é algo muito sério. Lidamos com gente, 
com crianças, adolescentes ou adultos. Participamos de sua 
formação. Ajudamo-los ou os prejudicamos nesta busca. 
Estamos intrinsecamente a eles ligados no seu processo de 
conhecimento. Podemos concorrer com a nossa intenção 
incompetência, má preparação, irresponsabilidade, para o seu 
fracasso. Mas, podemos, também, com nossa 
responsabilidade, preparo científico e gosto pelo ensino, com 
nossa seriedade e testemunho de luta contra as injustiças, 
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contribuir para que os educandos vão se tornando presenças 
marcantes no mundo (FREIRE, 1995, p. 47).      

  

Ao considerar que a praça está localizada entre duas escolas sem parcerias 

saudáveis, o que é lamentável, avaliamos que para a aprendizagem ser um 

experimento bem sucedido e abrangente, a comunidade escolar precisará repensar 

sua posição mediante ao lugar. É valido que precisamos (re) conhecer as práticas 

sociais, mas, mais ainda ligá-las com as práticas do contexto escolar. Contudo, na 

praça Natureza e Lazer isso ainda tem que ser conquistado. 

             

Conclusões 

 

Enfim, muito mais do que apontar resultados ou esperar por eles, é 

necessário efetivar práticas da educação ambiental e universalizá-las. Um exemplo 

sólido é do senhor Muller, que sem pensar em recompensas ousou e conseguiu 

fazer e manter e compartilhar um local que contempla a natureza e alerta sobre a 

necessidade da sua preservação. 

A imensa dimensão da Praça Natureza e Lazer é de todos, por isso fica o 

convite: visitem este espaço, vale a pena. Que sejamos capazes também de (re) 

pensar nossos atos e de fomentar práticas ambientais através de um processo 

permanente aprendizagem e novas ações por meio aos condicionantes que 

emergem e compõem os problemas e soluções ambientais. Devemos consolidar 

uma educação não para o meio ambiente e sim com ele e sua totalidade, voltada a 

uma prática social libertadora e flexível. Mais do que um lazer, a Praça cultivada 

pelo senhor Muller vem efetivando uma nova postura ética perante a práxis da 

educação ambienta no âmbito do bairro Carreiros. 
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INVESTIGANDO O CURRÍCULO E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL A 

PARTIR DA CONCEPÇÃO DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL E DOS ANOS INICIAS DE UMA ESCOLA PÚBLICA D A 

CIDADE DO RIO GRANDE 

Stephany Sieczka Ely1 

Suzane da Rocha Vieira2 

 

RESUMO: 

O presente artigo é fruto das nossas reflexões sobre as discussões relacionadas à 
Educação Ambiental e ao Currículo. E propõe-se a investigar a partir da prática 
educativa docente de que forma essa Educação Ambiental está sendo inserida no 
currículo escolar.  Para tanto, observamos e entrevistamos quatro professoras e a 
supervisora de uma Escola municipal de Ensino Fundamental da cidade de Rio 
Grande-RS. A partir dos dados coletados, realizamos a análise, buscando fazer 
reflexões com relação às observações realizadas, a entrevista com as professoras, e 
com o estudo dos autores: Reigota (2009), Guimarães(2000) Sacristán (2000) e 
Santomé (1998). 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa realizada em uma 

escola pública localizada na periferia do município de Rio Grande. E visa investigar 

as práticas dos docentes a partir das concepções de Educação Ambiental e 

Currículo expostas nesse artigo.  

                                            
1 Acadêmica do 3º ano do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande, 2011. 
Bolsista do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação de zero a seis anos – NEPE/FURG. Rio 
Grande-RS, Brasil, e-mail: stephanysieczkaely@yahoo.com.br. 
2 Professora Assistente do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande, 
pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação de zero a seis anos – NEPE\FURG. 
Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutoranda em Educação 
Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande. FURG, 96200-900, Rio Grande, Brasil, email: 
suzanevieira@furg.br   
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O estudo da Educação Ambiental, não apenas como uma questão de 

proteção e conservação da natureza, mas como a formação do caráter e de sujeitos 

conscientes de sua relação com a natureza trata-se de uma temática de grande 

relevância no cenário atual.  Nesse contexto, cada vez mais educadores se mostram 

interessados pelo assunto. Da mesma forma, há um grande número de 

pesquisadores do currículo, várias teorias aceitas pela sociedade vigente, que 

procuram estabelecer relações com esse campo do saber. A grande pergunta que 

fazemos nesse estudo é em que medida a Educação Ambiental e o Currículo são 

contemplados na prática educativa desenvolvida pelas educadoras e no contexto da 

escola pesquisada? Almejamos com esse estudo perceber qual o entendimento 

sobre as temáticas trabalhadas.  

Neste estudo estaremos apresentando os resultados de uma pesquisa de 

campo, realizada em uma escola pública municipal de ensino fundamental. Iremos 

também contextualizar o espaço da escola, das salas de aula e apresentar as falas 

dos sujeitos entrevistados. Nesse contexto estaremos trabalhando com quatro 

educadoras1, com a supervisora da escola e com os alunos das quatro educadoras.  

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O CURRÍCULO ESCOLAR 

 

A Educação Ambiental foi legitimada a partir de movimentos sociais 

ocorridos em todo mundo. Conforme Reigotta (2009), por volta de 1968 foi realizada 

em Roma uma reunião de cientistas dos países industrializados para se discutir o 

consumo, um de seus méritos foi a colocação do problema ambiental em nível 

planetário, e como conseqüência disso, a Organização das Nações Unidas realizou 

em 1972, em Estocolmo, Suécia, a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente 

Humano. No Brasil, a Educação Ambiental ganhou alguma relevância a partir da 

década de 1990, quando o desmatamento da Amazônia atingiu índices alarmantes, 

colocando o tema na pauta dos encontros entre o governo brasileiro e de outros 

                                            
1  Será adotado o gênero feminino, pois todas as participantes da pesquisa são mulheres. 
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países. Nesse momento, destacou-se a necessidade da participação e da 

intervenção dos cidadãos, no sentido, de formar um cidadão que atue diante dos 

problemas e desafios ambientais.  A partir disso, começaram a ser produzidos 

trabalhos, artigos e ensaios sobre o assunto. Dessa maneira, Guimarães defende 

que: 

A EA tem o importante papel de fomentar a percepção da 
necessária integração do ser humano com o meio ambiente. 
Uma relação harmoniosa, consciente do equilíbrio dinâmico na 
natureza, possibilitando, por meio de novos conhecimentos, 
valores e atitudes, a inserção do educando e do educador 
como cidadãos no processo de transformação do atual quadro 
ambiental no nosso planeta. (GUIMARÃES, 2000, p.15) 

 

No Brasil, em 1999, foi instituída a Política Nacional de Educação Ambiental, 

reconhecida como a Lei Federal n° 9.795 de 27 de ab ril de 1999. Segundo o artigo 

1º dessa lei, 

 

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. (1999) 

 

Vinculado a discussão da relevância que a EA assume na formação do 

sujeito, os PCNs, por sua vez, trazem a idéia de que é importante que o professor 

trabalhe com o objetivo de desenvolver, nos alunos, uma postura crítica diante da 

realidade, de informações e valores veiculados pela mídia e daqueles trazidos de 

casa. (PCN, 1999, p.30).  

Da mesma forma, Reigota (2009) afirma que educação ambiental não se 

trata apenas de preservar os recursos naturais, enfatizando que isto é necessário 

também, mas o que se deve é definir a educação ambiental como educação política, 

analisando as relações econômicas, sociais e culturais entre a humanidade e a 

natureza e entre os próprios seres humanos, pois: 
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A educação ambiental como educação política está basicamente 
empenhada na construção e no diálogo de conhecimentos, na 
desconstrução de representações ingênuas e preconceituosas, na 
mudança de mentalidade, de comportamentos e de valores e na 
participação e intervenção cidadã dos alunos e das alunas. 
(REIGOTA, 2009, p.73) 
 

Seguindo a mesma linha do autor entendemos que a EA deve contribuir para 

proteção e qualidade do meio ambiente desenvolvendo a identidade do aluno, 

estimulando o contato, a autonomia e as relações com a comunidade em que estão 

inseridas. 

Os parâmetros curriculares nacionais do meio ambiente e da saúde 

acreditam que a principal função do trabalho com o tema meio ambiente é “contribuir 

para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na 

realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar 

de cada um e da sociedade, local e global.” (PCN, 1999, p.29) 

Desse modo, a Educação Ambiental não pode apenas descrever os 

problemas ambientais ou ensinar a ecologia, não que isso não seja necessário 

também, mas ela tem que conscientizar a população para os problemas ambientais, 

melhorar a qualidade de vida, estando isso presente tanto na educação formal como 

na não-formal.  

Nesse sentido, tratar o ensino da ecologia como sinônimo de Educação 

Ambiental é uma forma errada de perceber a Educação Ambiental, pois segundo 

Niskier e Mendes: 

A Educação Ambiental é uma forma de educar e aprender, 
tendo como objetivo o próprio meio ambiente em que vivemos 
e melhoria da qualidade de vida. A Educação Ambiental inclui 
estudos de problemas ecológicos e regras de conservação da 
natureza, ao mesmo tempo que, desenvolve tópicos de outras 
matérias, buscando e aplicando toda aprendizagem no próprio 
ambiente que envolve a classe. Através da Educação 
Ambiental você fará descobertas valiosas, compreenderá 
melhor o meio em que vive e passará a admirá-lo e protegê-lo 
ainda mais. (NISKIER E MENDES apud GUIMARÃES, 2000, 
p.6) 
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Partindo da idéia de Guimarães que toda prática pedagógica que está ligada 

a EA necessita explicitar as dimensões políticas, éticas e culturais de sua realização, 

é necessário propor-se uma Educação Ambiental crítica que “aponte para as 

transformações da sociedade em direção a novos paradigmas de justiça social e 

qualidade ambiental.” (2000, p.28) A partir disso, Loureiro destaca que: 

a reflexão a respeito do problema ambiental, sem estar 
articulada com a contextualização social, cultural, histórica, 
política, ideológica e econômica, resulta na reprodução de uma 
visão de mundo dualista, que dissocia as dimensões social e 
natural. Assim, a luta pela proteção da natureza sobressai 
como algo hierarquicamente prioritário sobre a luta por justiça e 
igualdade social, em vez de serem percebidas como 
intrinsecamente vinculadas.” (LOUREIRO, 2004, p.14) 

 

Segundo Guimarães (2000), a Educação Ambiental deve questionar o 

modelo de sociedade e as relações de poder causadoras de problemas ambientais, 

pois é o modelo de sociedade capitalista o gerador de profundos desequilíbrios na 

distribuição de rendas e padrões de consumo, em que 80% do consumo mundial é 

realizado por 20% da população mundial residente nos países ricos. Esse 

desequilíbrio que é o causador da exploração de indivíduos, nações e natureza. 

Nesse sentido, o PCN do meio ambiente (1999) acredita que cada grupo 

social tem um significado do termo “meio ambiente”, por isso, é necessário que se 

trabalhe de forma diferenciada com cada grupo social. 

A partir das concepções de Educação Ambiental apresentadas, entendemos 

que esta deve ter uma estreita relação com o currículo escolar, já que defendemos a 

importância desse fazer parte do trabalho educativo nas escolas.  

Desse modo, buscamos em Sacristán (2000), uma concepção de currículo 

que favorece ao entendimento da necessária relação entre este e a EA. Para esse 

autor, o currículo não pode ser fixo e fechado. Ele deve passar por todos conteúdos 

(atitudinais, conceituais e procedimentais), direcionando os conteúdos a serem 

trabalhados. Sendo que para o autor o currículo não trabalha apenas os conteúdos, 

mas também, a formação integral do sujeito. Dessa forma, 
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O currículo é método além de conteúdo, não porque nele se 
enunciem orientações metodológicas, mas por quê, por meio 
de seu formato e pelos meios com que se desenvolve na 
prática, condiciona a profissionalização dos professores e a 
própria experiência dos alunos ao se ocuparem de seus 
conteúdos culturais. (SACRISTÁN, 2000, p.51) 

 

Da mesma forma, Sacristán (2000) acredita que o currículo com objetivo de 

formação integral deve trabalhar questões que se dão no cotidiano como os valores, 

a postura e as atitudes. Ele traz a expressão da cultura escolar, orienta a 

organização do professor, como também, as próprias relações que acontecem 

dentro da escola. Seguindo a mesma linha ele afirma que; 

O currículo pode ser descrito como um projeto educacional 
planejado e desenvolvido a partir de uma seleção da cultura e 
das experiências das quais deseja-se que as novas gerações 
participem, a fim de socializá-las e capacitá-las para ser 
cidadãos e cidadãs solidários, responsáveis e democráticos. 
(SACRISTÁN, 2000, p.95) 

 

Sobre isso, Sacristán (2000) ainda afirma que o “currículo é selecionado 

dentro de um campo social, se realiza dentro de um campo escolar e adota uma 

determinada estrutura condicionada por esquemas que são a expressão de uma 

cultura” (p.35) Portanto, o currículo é, antes de tudo, uma seleção de conteúdos 

culturais peculiarmente organizados, que estão codificados de forma singular.  

Além disso, o currículo, para Sacristán (2000), possui um caráter global, que 

privilegia uma educação integral. Isso implica em um currículo amplo que 

compreenda um projeto socializador e cultural. Exigindo também que além das 

áreas clássicas do conhecimento, se abranja as noções de higiene pessoal, de 

educação para o trânsito, de educação sexual, de educação para o consumo, que 

previnam contra as drogas, que atendam aos novos saberes científicos e técnicos. 

Na opinião de Santomé (1998) o currículo integrado favorece tanto o 

desenvolvimento de processos como o conhecimento dos problemas mais graves da 

atualidade. Assim, facilita o crescimento psicológico do indivíduo, o desenvolvimento 

cognitivo do educando, de suas dimensões afetivas e de sua relação social. 
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A partir da discussão apresentada acima, procuramos compreender como 

professoras da Educação Infantil e dos anos inicias do Ensino Fundamental 

percebem o currículo escolar e suas relações com a Educação ambiental, 

verificando se esta faz parte das discussões escolares.  

 

O CONTEXTO DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública municipal de ensino 

fundamental da cidade de Rio Grande. Para tanto, foram realizadas 10 observações 

ao todo, situadas no ano de 2010.  Nesse contexto estaremos trabalhando com 

quatro educadoras, com a supervisora da escola e com os alunos das quatro 

educadoras. 

Para realização do estudo optamos por utilizar entrevistas semi estruturadas 

cujo objetivo foi perceber o entendimento sobre Educação Ambiental e Currículo, de 

profissionais da área de educação que atuam na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental e tentar ter uma maior compreensão acerca de 

aspectos relevantes sobre como a Educação Ambiental é trabalhada dentro da 

escola e como o currículo é organizado. Realizamos também observações da 

escola, das salas de aula, além de conversas informais com as crianças. 

Para tanto, foram desenvolvidos dois tipos de questionários: o primeiro para 

as professoras, o qual engloba oito questões que variam entre questões fechadas e 

abertas, que permitem perceber a visão de Educação Ambiental e de currículo dos 

sujeitos, e o segundo para a coordenação pedagógica com sete questões abertas, 

que permitem perceber se a escola conscientiza os sujeitos sobre o assunto meio 

ambiente, como ela organiza seu currículo e se ela dá possibilidades para que a 

Educação Ambiental seja trabalhada diariamente em sala de aula.  

A partir disso, podemos afirmar que esse estudo está inserido no âmbito de 

uma pesquisa qualitativa, que segundo Ludke e André, (1986), supõe o contato 
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direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada, além de busca retratar a perspectiva dos participantes.    

A instituição investigada trata-se de uma escola pública municipal, fundada 

em 1939, situada em um bairro da periferia da cidade do Rio Grande-RS. Esse 

estabelecimento de ensino tem aproximadamente mil alunos matriculados e sua 

clientela é bastante diversificada, pois atende desde moradores dos bairros 

próximos com uma situação econômica precária como famílias de boa situação 

econômica localizadas no centro da cidade. 

A maioria das entrevistadas considera Educação Ambiental como o estudo 

do ambiente, que visa conscientizar os sujeitos sobre a importância da preservação 

da natureza e que valoriza os aspectos sociais, culturais e ambientais. Isso fica 

evidente na fala de uma das educadoras quando afirma que para ela Educação 

Ambiental “é o estudo do ambiente (problemas e soluções), do sujeito que está 

inserido neste ambiente e de todas as relações decandeadas por ele”. 

Das quatro entrevistadas apenas uma não leu os PCNs do meio ambiente o 

que mostra que as professoras procuram ler e se informar sobre como trabalhar o 

meio ambiente em sala de aula. Nesse sentido, uma das entrevistadas comentou 

que procura esclarecer suas dúvidas a respeito da Educação Ambiental com 

colegas, em livros e na internet. 

Todas educadores responderam que a Educação Ambiental deve ser 

interdisciplinar e trabalhada nas atividades diárias. Sobre isso, uma das 

entrevistadas destacou que procura sempre relacionar suas atividades em sala a 

assuntos que envolvam problemas e soluções ambientais, relações humanas e de 

corpo. 

Ao perguntarmos se a Educação Ambiental está presente no cotidiano da 

sala de aula, um considerável número respondeu que sim. Das quatro entrevistadas 

destacamos a fala de uma que diz: “acredito que a EA está presente no cotidiano da 

minha sala de aula porque procuro desenvolver junto com as crianças um olhar 

sensível e crítico acerca da realidade que nos cerca. Também porque valorizo a 
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curiosidade das crianças sobre o mundo e seus aspectos sociais, culturais e 

ambientais.”  

A escola, por sua vez, demonstra uma preocupação com a inclusão da 

Educação Ambiental no currículo escolar, ao salientar que participa de projetos 

como Quero-Quero, Dia Municipal de Limpeza de praia, Projeto escuna 2.0 e a 

Conferência pelo Meio Ambiente. Além de incentivar as professoras a trabalhar a 

ética, a cooperação, a solidariedade, a organização e os valores cotidianamente 

demonstrando isso em suas próprias atitudes. 

Da mesma forma, as professoras afirmam perceber essa preocupação por 

parte da escola constante, uma delas afirmou que a escola demonstra essa 

preocupação, pois, busca desenvolver práticas pontuais de inclusão da Educação 

Ambiental, como por exemplo, na semana do meio ambiente foi organizada uma 

gincana na qual todas as turmas dos anos iniciais participaram.  

As professoras afirmaram que Currículo é o modo como organizamos o 

conhecimento e que compreende um conjunto de experiências e conteúdos 

pedagógicos. Apontaram também que ele necessita ser discutido constantemente, 

pois é um processo de construção cotidiana e que tem haver com a formação do 

sujeito integral. 

Na observação do espaço da escola percebemos que nas paredes há 

cartazes que defendem a preservação e proteção da natureza, que afirmam que nos 

fazemos parte dessa natureza e por isso devemos tratá-la bem, o que comprova o 

sentimento de pertencimento dos sujeitos para com a natureza. 

O currículo da escola leva em consideração os PCNs e tem como prioridade 

a escrita, a leitura e o cálculo, atentando para realidade do aluno. As disciplinas que 

formam o currículo dos anos iniciais são português, matemática, ciências, estudos 

sociais, educação física, educação artística e ensino religioso; e dos anos finais são 

português, matemática, ciências, história, geografia, língua estrangeira, educação 

física, educação artística e ensino religioso. Os conteúdos que constituem cada 

disciplina são selecionados através de reuniões pedagógicas. 
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Segundo a coordenação pedagógica, a escola em sua organização 

curricular esta dividida em níveis (Educação Infantil, Ensino Fundamental de 8 anos 

e Ensino Fundamental de 9 anos) , modalidades (EJA e alguns projetos de leituras, 

coleta de lixo de resgate a  tradições) e avaliação.  

Nas observações realizadas nas salas de aula percebemos que os 

educandos demonstram gostar das atividades realizadas e demonstram estar de 

acordo com o currículo da escola pelo fato de conhecerem e participarem dos 

projetos da mesma. 

A escola faz questão de disponibilizar formação continuada, pois acredita 

que a formação é um momento de interação, de troca de experiências, de 

aprendizagens, de rever e de repensar as práticas docentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo buscamos analisar como as professoras da escola investigada 

percebem a Educação Ambiental e o Currículo. Acreditamos que a Educação 

Ambiental não está relacionada apenas com a preservação do meio ambiente, mas 

também com a formação ética e social do sujeito e com a produção de sua 

cidadania. Em relação ao currículo, pensamos nele como método além de conteúdo, 

tem o objetivo de trabalhar a postura, os valores e as atitudes para a formação de 

um sujeito integral. 

Nessa altura estamos convencidos que mesmo que as professoras tenham 

se mostrado conscientes da importância da Educação Ambiental estar inserida no 

cotidiano da sala de aula e no contexto escolar, isso ainda não se encontra presente 

nas práticas diárias, além das dúvidas que existem por parte das professoras sobre 

os assuntos currículo e Educação Ambiental.    
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LAGOA DO PEIXE: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E ALTERNATIV A 

DE PRÁTICA DE ENSINO 

 

Patrícia da Cruz Oliveira1 

Carine Raquel Heck² 

 

Resumo 

Questões relacionadas ao meio ambiente devem ter forte presença no âmbito 
universitário. Ainda mais que nos últimos quarenta anos a noção de ambiente tem 
inserido, paulatinamente, a dimensão social, pois a crise ambiental contemporânea 
não pode mais ser compreendida e nem resolvida segundo perspectivas que 
dissociam sociedade e natureza (MENDONÇA, 2001). Neste contexto tomamos por 
base um projeto de ensino interdisciplinar realizado pelo curso de Geografia da 
Universidade Federal de Pelotas no Parque Nacional da Lagoa do Peixe no ano de 
2010, como referência em potencial para práticas de ensino eficazes sobre a 
dinâmica da educação ambiental. Um Parque Nacional tem como objetivo básico a 
preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 
turismo ecológico. Assim, acreditamos que a experiência obtida nessa prática de 
ensino revelou-se mais satisfatória em termos de aprendizagem, se levarmos em 
conta a proximidade com o tema abordado, do que o ensino tradicional ainda 
difundido na academia. 

 

Introdução 

Este trabalho constitui-se antes de tudo em um relato da saída de campo 

para o Projeto de Ensino “Lagoa do Peixe: da gênese do ambiente às estratégias 

para a conservação”, realizado pelo curso de Geografia da Universidade Federal de 

Pelotas, no qual três professores do curso se fizeram presentes e em torno de 

quarenta alunos, e apresenta como objeto de estudo o Parque Nacional da Lagoa do 
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Peixe, localizado no litoral sul do Rio Grande do Sul. Associado a isso, tomamos 

esta experiência de aprendizagem prática como uma ferramenta fundamental na 

concepção da educação ambiental, por nos fazer notar parte fundamental do espaço 

estudado que condiz diretamente com a corrente geográfica socioambiental, 

largamente difundida na atualidade. 

A Lagoa do Peixe é um corpo lagunar raso que mantém uma ligação 

temporária com o mar através de um único canal de ligação. Hoje em dia, esta 

laguna ocupa apenas parte de uma faixa de terras baixas posicionada entre duas 

barreiras arenosas (Barreira III, pleistocênica, e Barreira IV, holocênica) no Litoral 

Médio do Rio Grande do Sul.  

As lagunas costeiras são corpos de água separados do mar adjacente por 

uma barreira, em geral de natureza arenosa (Barnes, 1980). Possuem 

profundidades rasas e se desenvolvem, preferencialmente, em costas dominadas 

pela ação das ondas. São ambientes abrigados, de nível energético relativamente 

baixo uma vez que a barreira os protege da ação direta das ondas. A conexão – 

permanente ou temporária – com o mar faz-se através de um ou mais canais de 

ligação. A presença dos canais de ligação interceptando a barreira, e o seu papel na 

troca de água entre o mar e a laguna, é o fator principal que diferencia, sob o ponto 

de vista geomorfológico e ambiental, as lagunas dos lagos costeiros. 

As características geomorfológicas acima descritas conferem às lagunas 

uma importância ecológica muito grande dentre os sistemas ambientais costeiros. 

As lagunas são locais propícios para o desenvolvimento de uma rica biota. São 

sítios de alta produtividade orgânica. Além das espécies essencialmente lagunares 

que nelas vivem, muitas espécies marinhas necessitam igualmente de habitats 

lagunares ou estuarinos para sobreviver, passando nestes ambientes uma parte de 

seu ciclo vital. 

Sob o ponto de vista geológico, de registro estratigráfico, os sistemas do tipo 

laguna/barreira também apresentam uma importância de destaque dentre os 

sistemas deposicionais costeiros. Muitos recursos econômicos (placeres de minerais 

pesados, óleo, gás, água, areias para construção civil) têm sido explorados de 
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depósitos acumulados neste tipo de sistema em muitas bacias sedimentares do 

mundo. 

Situado entre 31º26' S, 51º10' W e 31º14'S, 50º54'W, o Parque nacional da 

Lagoa do peixe, conforme seus objetivos de manejo e tipos de uso, é considerado 

uma unidade de conservação do tipo Proteção Integral. A partir da Lei 9.985 de 18 

de julho de 2000 (SNUC) foi instituída a categoria de Uso Sustentável que difere da 

classificação conferida ao PARNA Lagoa do Peixe. Assim, enquanto uma unidade 

de conservação integral visa a manter os ecossistemas livres de alterações 

causadas por interferências humanas, admitindo apenas o uso indireto de seus 

recursos naturais; a distinção de uso sustentável prevê a exploração do ambiente de 

maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos 

processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos 

de forma socialmente justa e economicamente viável. 

A relevância ecológica deste parque evidencia-se nas espécies fauna/flora 

que lá se abrigam. A Lagoa do Peixe, tecnicamente uma laguna, pois conta com um 

canal de comunicação com o mar durante a maior parte do ano, é abrigo para 

grandes concentrações de aves migratórias do Hemisfério Norte (no verão) e Sul (no 

inverno), dentre elas os flamingos, biguás, maçaricos-de-peito-vermelho, gaivotas, 

talhamares, trinta-réis, maçaricos e o cisne-de-pescoço-preto. Quanto aos 

mamíferos podem ser avistados graxains, tatus, pequenos roedores e, entre os 

meses de julho e outubro, a baleia franca migrando para Santa Catarina. Trazidos 

pelas correntes marinhas não é raro se encontrar nas areias da praia tartarugas 

marinhas, pingüins e mesmo lobos-marinhos, conforme a época do ano. A Mata de 

Restinga, os banhados e as dunas completam as atrações da unidade. 

A referida unidade de conservação foi criada no ano de 1986 com o intuito 

de proteger um importante ambiente úmido lacustre-lagunar do avanço desenfreado 

das áreas de silvicultura baseadas exclusivamente no plantio de espécies exóticas 

(pinus). 

Do ponto de vista morfológico, a Lagoa do Peixe representa um ambiente 

bastante ímpar e peculiar, pois, apesar de existirem inúmeros corpos aquáticos ao 
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longo da planície costeira do Rio Grande do Sul, ela é a única laguna intermitente, 

pois a sua ligação com o mar não é permanente, mas sim sazonal. 

A importância ecológica e ambiental do Parque Nacional da Lagoa do Peixe 

é reconhecida dentro e fora do país. A UNESCO, com o programa O Homem e a 

Biosfera, concedeu ao parque o diploma de Reserva da Biosfera, por esta 

representar uma porção singular do bioma de Mata Atlântica, na categoria de zona 

núcleo. O Parque ainda é considerado uma reserva internacional pela International 

Association of Fish Wildlife Agency, fazendo parte da Rede Hemisférica de Aves 

Limícolas.  

 

Objetivos 

Tendo em vista todas estas questões, têm-se como objetivos principais a 

formação de um quadro geral do Parque Nacional da Lagoa do Peixe que permita 

àquele que aventurar-se pelas páginas do presente relato, um despontar de 

consciência nas questões ambientais a partir de uma leitura crítica da paisagem ora 

apresentada; e, além disso, mostrar a importância fundamental presente nas 

práticas de ensino observadas em campo, como esta se torna eficiente e 

diferenciada nos processos de aprendizagem tomando por base o contexto 

ambiental. 

 

Metodologia 

O presente trabalho resulta da observação realizada durante a saída de 

campo do Projeto de Ensino “Lagoa do Peixe: da gênese do ambiente às estratégias 

para a conservação”, realizado pelo curso de Geografia da Universidade Federal de 

Pelotas, no mês de novembro do ano de 2010. O trajeto até a Lagoa do Peixe foi 

feito a partir de Pelotas, para Rio Grande, em seguida para São José do Norte, 

através de uma balsa e, de lá para Tavares e Mostardas que ficam juntos a Lagoa. 

O trajeto também pode ser feito a partir da capital do estado. De Porto Alegre a 

Tavares, defronte à Lagoa do Peixe, são 226 km. Para quem vai iniciar a viagem na 
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Capital, a melhor alternativa é seguir pela RS-040 até a localidade de Capivari, num 

total de 75,5 km. A partir dali, segue-se pela antiga Estrada do Inferno (atualmente 

BR-101) até Mostardas e Tavares, num total de 150,5 km. Em Mostardas há a opção 

de se pegar uma estrada secundária e seguir pela praia até a Lagoa. Também se 

pode ir até Tavares, situada cerca de 30 km depois de Mostardas, e de lá ir até a 

Lagoa, a poucos quilômetros. 

Já dentro do Parque, principalmente na região da Barra da Lagoa do Peixe, 

foi feita a observação geomorfológica e ambiental das áreas que constituem aquele 

espaço. Além disso, fizemos a Trilha Talhamar na Lagoa do Peixe – caminhada pelo 

parque de cerca de 10 km junto aos professores, onde o ambiente pôde ser 

analisado e uma conversa em grupo concluíram a saída de campo. 

A partir disso, um relatório foi redigido (efetuado em duplas), tornando-se o 

pilar deste trabalho. 

 

   Figura 1- Mapa turístico de Tavares 

 

Resultados 

Como resultados imediatos, percebemos uma maior percepção por parte 

dos alunos/colegas dos temas abordados durante a realização do trabalho de 

campo. A prática de ensino realizada neste projeto trouxe considerações antes não 
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observadas em sala de aula, comprovando a eficácia de um trabalho prático, onde 

aconteça a interação entre o observador com o objeto observado. 

Constatou-se também a importância da proteção de uma área com tão rica 

biodiversidade e que se mostra tão frágil perante a ação antrópica percebida 

atualmente, não só nos arredores do Parque, mas na maioria das unidades de 

conservação. Necessitando, assim, de vigilância constante e eficiente, o que nem 

sempre é possível, infelizmente. 

Os resultados alcançados são em geral muito satisfatórios, pois nos trouxe 

uma experiência real e a oportunidade de vivenciar o que de fato aprendemos em 

sala de aula, tornando-se um processo relativamente difícil de ser alcançado entre 

quatro paredes mesmo com o auxílio de ferramentas contemporâneas. 

 

Conclusões 

Um Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 

turismo ecológico. 

Apesar de sua proposta de conservação e de sua importância e 

reconhecimento, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe enfrenta problemas 

ambientais relacionados ao uso das áreas de entorno e à utilização indiscriminada 

dos recursos hídricos para a rizicultura, além dos problemas relacionados à 

deposição de resíduos sólidos provenientes de alto-mar sobre a faixa de praia. 

Acreditamos que a dinâmica desta unidade de conservação assim como em 

muitas outras está diretamente relacionada com a educação ambiental e, assim, 

acreditamos mais ainda na eficácia de projetos de ensino, como esse relatado aqui, 

e na possibilidade de se tornar um diferencial tanto na consciência humana de seu 

meio quanto na responsabilidade ambiental assumida deste. 
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Somos responsáveis direta ou indiretamente pela conservação de unidades 

como o Parque da Lagoa do Peixe, cabe também a nós acadêmicos, professores, 

pesquisadores, sociedade em geral, além de entidades governamentais, a 

preocupação e vigilância constante para que esta rica biodiversidade se mantenha 

sempre protegida e viva e a consciência ambiental se torne algo nato, natural, na 

particularidade de cada indivíduo. 
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FUNDAMENTOS DA CATEGORIA CONSCIENTIZAÇÃO: 

CONSCIÊNCIA DE CLASSE EM PAULO FREIRE 

 

Andreisa Damo1 

Danieli Veleda Moura2 

Ricardo Gauterio Cruz3 

 

RESUMO: A conscientização dos seres humanos é a condição para o 
desenvolvimento da compreensão da realidade em que nos encontramos, o que 
possibilitará mudanças radicais no modelo societário em que vivemos. No 
processo de transformação social, qualquer postura ingênua em face do 
metabolismo social resulta em “quefazeres” igualmente ingênuos que podem 
conduzir a equívocos funestos. É preciso, portanto, que a classe trabalhadora se 
perceba enquanto classe, ou seja, que desenvolva uma consciência de si mesma, e 
de seu papel na sociedade. Importa, assim, saber em que medida a classe 
trabalhadora tem consciência da prática que necessita desenvolver para a 
superação das relações sociais de exploração – sobretudo, da propriedade privada 
dos meios de produção, que é a essência do Capital – e em que medida a Educação 
da Classe Trabalhadora opera para desenvolver saberes socialmente úteis que 
possibilitem a objetivação de tais práticas, ou seja, saberes reais sobre a condição 
de classe do proletariado. O desenvolvimento de tal nível de consciência das 
relações sociais de produção que compõem a realidade objetiva é, neste 
sentido, a arma de luta dos oprimidos para vencerem a opressão. 

 

1. INTRODUÇÃO 
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2 PPGEA-FURG, Grupo de Estudos Pão, manteiga e Marx – Café de Sábado. Email: 
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Este trabalho foi desenvolvido com base no estudo que estamos realizando 

enquanto grupo de estudos, motivados pela importância que atribuímos à 

conscientização dos seres humanos para a transformação das condições materiais 

que vêm nos impedindo de ser-mais. Dedicamo-nos ao estudo da consciência em 

Paulo Freire, pois compreendemos que é de suma importância no atual contexto 

sócio-econômico-cultural em que vivemos, sobretudo nos processos educativos 

envolvendo a Educação Ambiental, podermos compreender o que é o processo de 

conscientização para que este não seja banalizado da forma como vem sendo, por 

meio de práticas ingênuas, que impossibilitam os sujeitos de compreender as 

causas para as crises social e ambiental que nos têm acompanhado na sociedade 

capitalista. 

Partindo da compreensão dialética da relação ser humano/mundo, 

ambos inacabados, Paulo freire desenvolveu sua compreensão acerca de uma 

Educação como Prática de Liberdade, sobre a qual, nós, seres humanos, na 

constante busca de sermos mais, transformamos a realidade objetiva e os 

efeitos desta transformação refletem-se na transformação de nós mesmos. Por 

isso, é que Paulo Freire diz que será pelo aprofundamento de uma consciência 

crítica que nos conscientizaremos da realidade, sendo capazes de transformá-

la, pois a consequência da conscientização é o compromisso dos seres 

humanos com o mundo, já que criticamente conscientes de nossa realidade de 

opressão, seremos capazes de realizar uma ação que vise sua superação.  

É assim que compreendemos a conscientização de Freire no mesmo 

sentido da 11ª tese sobre Feuerbach: não se trata apenas de conhecer o 

mundo, de poder descrevê-lo, de conhecer as leis gerais de seu funcionamento 

e o modo particular como cada fenômeno opera na totalidade da realidade 

objetiva, mas trata-se de conhecer o mundo para, de acordo com um interesse 

de classe particular – o interesse da classe trabalhadora – poder modificá-lo.  

O processo de produção das condições materiais necessárias à vida – o 

trabalho – é a prática social que permite ao ser humano conhecer o mundo, 



 

 255

produzir os saberes que lhe serão necessários na produção do próprio mundo 

da vida. A ação humana é trabalho e reside na consciência das relações 

causais de sua própria prática a possibilidade de produção de certos resultados, 

razoavelmente previsíveis, a partir de determinadas práticas. A consciência 

possibilita ao ser humano a possibilidade que tem de programar sua ação, de 

criar instrumentos com que melhor atue sobre o objeto, de ter finalidades, de 

antecipar resultados (FREIRE, 2001).  

Paulo Freire chama a conscientização de compromisso histórico, pois 

implica no nosso compromisso com o mundo e, portanto, também com nós 

mesmos, como sujeitos que fazem e refazem o mundo e assim sua própria 

história. Neste instante, a conscientização não se encontra mais somente na 

relação consciência/mundo, mas transcende, convidando-nos a assumirmos 

uma posição utópica frente ao mundo.  

Saber que não apenas estamos no mundo, mas com o mundo e também 

pelo mundo; da mesma forma, que somos seres condicionados e não 

determinados, e que, portanto, nossa possibilidade de transformar a realidade 

que nos oprime e nos explora é a mesma possibilidade dialética que rege a 

história da humanidade e nos permite produzir novas formas de viver em 

sociedade. Saber que sonhar o sonho coletivo, que é um sonho acordado, real, 

passa pelo desejo de uma forma justa, fraterna e humana de viver em 

sociedade. Este é o primeiro passo para a transformação social, isto aber que a 

utopia1 é possível.  

A conscientização do povo é a condição para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica tal, por meio da exata compreensão da realidade em que nos 

encontramos, que possibilitará mudanças radicais no modelo societário em que 

vivemos. Mas, o que é, então, conscientização? Para a adequada compreensão 

                                            
1 O utópico para Freire é a dialetização dos atos de denunciar a estrutura desumanizante e de 
anunciar a estrutura humanizante, exigindo para isso um conhecimento critico e sendo, 
portanto, um compromisso histórico. 
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desta categoria freireana, nos cabe analisar os fundamentos que permitiram a 

Freire desenvolver sua análise do processo de opressão e das possibilidades de 

libertação presentes na sociedade capitalista. Nosso objetivo, neste trabalho, é 

abordar tais fundamentos, por meio de uma cuidadosa análise de certos 

aspectos da teoria marxista, tão presentes na obra de Paulo Freire. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Estamos propondo trabalhar com dois objetivos, sem especificá-los em 

geral e específicos. Preocupou-nos, em um primeiro momento, analisar como a 

categoria Conscientização aparece na obra de Paulo Freire, buscando 

compreender que sentido o educador lhe confere, e em seguida, passamos a 

perseguir a compreensão acerca dos fundamentos de tal categoria, encontrando 

no diálogo com Georg Lukács uma possibilidade de compreensão por 

intermédio da categoria lukacsiana de Consciência de Classe. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia que utilizamos para análise do fenômeno material em questão 

– os fundamentos da categoria conscientização na obra de Paulo Freire – 

fundamenta-se nas categorias do método marxista, tomando os princípios do 

materialismo histórico, do materialismo dialético e da economia política como 

princípios orientadores da análise que se desenvolveu. 

 

4. FUNDAMENTOS DA CATEGORIA CONSCIENTIZAÇÃO 
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Fazemos parte de uma forma de organização social que substitui o valor 

humano pelo valor da coisa, transformando seres humanos em mercadoria 

destinada a produzir outras mercadorias para satisfazer os anseios por acumulação 

de capital. Vistos como mercadoria, os seres humanos tem sua força de trabalho 

explorada assim como se exploram os recursos presentes na natureza. Com isso o 

trabalho criativo que leva ao desenvolvimento humano é transformado em trabalho 

alienado, quando a função deste é deturpada e seu produto final é o lucro do Capital, 

e não a satisfação das autênticas necessidades humanas. 

Entendemos que a Educação é um dos elementos que emancipa os sujeitos 

e os tornam participantes do processo de transformação, e não meros expectadores; 

e que uma Educação que se constitua como prática de liberdade precisa trabalhar 

dentro de uma visão dialética da relação do ser humano com o mundo e a 

sociedade, considerando todos inacabados e, portanto, em permanente processo de 

transformação, pois ao agir sobre o mundo pela prática, na constante busca por 

sermos mais humanos, transformamos o mundo ao mesmo tempo em que nos 

transformamos. 

Porém, a compreensão da realidade material como ela realmente é, como 

um processo histórico social, não é algo simples de se desenvolver na sociedade em 

que vivemos, pois a ordem social burguesa produz saberes invertidos, que desviam 

a classe proletária da compreensão revolucionária de sua real situação de classe. 

Compreender a realidade, para além do que se apresenta como imediato/aparente, 

pressupõe o desenvolvimento de uma consciência crítica a qual implica um 

compromisso com o mundo e com os homens e mulheres, com o desvelamento de 

suas contradições, de modo a criarmos as condições necessárias à transformação 

da realidade social na direção de relações comprometidas com o atendimento das 

reais necessidades humanas, e não nas necessidades artificiais criadas pelo Capital 

para sua própria manutenção, para a perpetuação de seu metabolismo baseado na 
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propriedade privada dos meios de produção e na desigual distribuição das riquezas 

socialmente produzidas. 

Sustentados na compreensão marxiana de que os pensamentos dominantes 

de determinado tempo histórico, suas forças espirituais, são os pensamentos da 

classe dominante de tal época, que reproduzem as relações materiais de produção e 

de dominação, entendemos ser preciso partirmos das relações sociais para 

entendermos como e porque os seres humanos agem e pensam de maneiras 

determinadas, sendo capazes de atribuir sentido a tais relações, de conservá-las ou 

de transformá-las, o que significa que precisamos compreender as relações sociais 

como processos históricos e, portanto, sujeitos a transformações por meio da prática 

dos mesmos sujeitos que, consciente ou inconscientemente, sustentam e legitimam 

tais relações. 

A ética marxista, compreendida por nós como uma ética universal, o 

conjunto de valores comprometidos com o desenvolvimento das potencialidades 

humanas, é incompatível com o processo de desumanização desenvolvido pelas 

relações Capitalistas de produção, onde o proletariado produz as condições 

materiais de sua própria existência – a qual se atribui o nome de salário – e ainda 

produz as condições materiais de sustento da classe burguesa, à qual se denomina 

de mais valia ou de lucro. A fim de desenvolver essa clareza política é que a 

Educação precisa estar motivada e sustentada por uma forte convicção da 

possibilidade de outro mundo possível, que desafie o fatalismo imposto pela classe 

dominante, que quer manter o status quo da sociedade e, assim, manter o privilégio 

de viver da riqueza produzida pelo trabalho assalariado. 

Essa luta de classes que precisa ser evidenciada pela Educação da Classe 

Trabalhadora pressupõe o nosso conhecimento enquanto classe, o que significa 

nossa tomada de posição a favor da hegemonia dos trabalhadores e da organização 

em classe na luta por nossa vocação ontológica de sermos mais humanos, o que 

está indubitavelmente atrelado a nossa busca pela felicidade. 
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No processo de transformação social, qualquer postura ingênua em face do 

metabolismo social resulta em quefazeres igualmente ingênuos que podem conduzir 

a erros e equívocos funestos (FREIRE, 2001). Um desses equívocos pode ser o de 

reduzir a ação transformadora a um simples ato mecânico.  

O desenvolvimento da consciência crítica implica, portanto, no aguçamento 

dos sentidos humanos para a libertação da consciência de modo a compreendermos 

a realidade em sua essência e fundamento. O desenvolvimento do conhecimento 

crítico por meio da emancipação humana para o pensar e o agir críticos relaciona-se 

não apenas ao projeto de outra sociedade, de outro mundo possível, mas é 

condição do processo de humanização do ser social, condição do desenvolvimento 

humano. 

Freire nos diz que após a tomada do poder pela classe trabalhadora, a nova 

Educação haverá de ser tão política quanto a anterior. É preciso, pois, “criar uma 

Educação que aumente e amplifique o horizonte de entendimento crítico das 

pessoas, criar uma Educação dedicada à liberdade” (FREIRE, 2009, p. 206). 

O pensar e o agir para a transformação exige um processo de trabalho 

consistente e persistente no sentido de organização dos seres humanos para a 

revolução social, pois quando a crise final do Capitalismo começou, o destino da 

revolução (e com ela o da humanidade) passou a depender da maturidade 

ideológica do proletariado, de sua consciência de classe (LUKÁCS, 2003). 

Aqui atentamos para um ponto crucial sobre o que estamos trazendo na 

oportunidade deste artigo: é preciso que a classe trabalhadora se perceba enquanto 

classe, ou seja, que desenvolva uma consciência de si mesma, e de seu papel na 

sociedade. Somente o aprofundamento de uma consciência crítica sobre a situação 

de classe oprimida e explorada pelos interesses do Capital irá possibilitar a luta 

legítima na busca da transformação dessas condições materiais. “Quando o homem 

compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade 

e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um 

mundo próprio” (FREIRE, 1979, p. 30). 
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Referimo-nos à consciência de classe como uma categoria sociológica 

própria aos modos de produção marcados pela exploração do homem pelo homem 

(pela luta de classes), em especial ao Modo de Produção Capitalista. Lukács nos 

aponta que a “vocação de uma classe para a dominação significa que é possível, a 

partir de seus interesses e de sua consciência de classe, organizar o conjunto da 

sociedade conforme esses interesses”, ou seja, “a questão que, em última análise, 

decide toda a luta de classes é: qual classe dispõem, no momento determinado, 

dessa capacidade e dessa consciência de classe?” (2003, p.144). 

Importa, assim, saber em que medida a classe trabalhadora tem consciência 

da prática que necessita desenvolver para a superação das relações sociais de 

exploração – sobretudo, da propriedade privada dos meios de produção, que é a 

essência do Capital – e em que medida a Educação da Classe Trabalhadora opera 

para desenvolver saberes socialmente úteis que possibilitem a objetivação de tais 

práticas, ou seja, saberes reais sobre a condição de classe do proletariado. 

Ao afirmar que “o destino de uma classe depende da sua capacidade de 

esclarecer e resolver, em todas as suas decisões práticas, os problemas que lhe 

impõem a evolução histórica”, Lukács (2003, p.146), está nos dizendo que o destino 

da classe trabalhadora depende de sua capacidade de compreender a realidade e 

de resolver os problemas que ela apresenta, ou seja, de sua consciência de classe, 

e complementa o autor: “a combatividade de uma classe é tanto maior quanto 

melhor for a consciência que ela puder ter na crença de sua própria vocação” (2003, 

p.168), ou seja, quanto mais a classe trabalhadora livrar-se da ideologia burguesa 

que “atrapalha” sua compreensão da realidade e de sua própria vocação enquanto 

classe, mais próximo se estará das condições necessárias à objetivação desta 

vocação. 

Na atualidade do Capitalismo, a ideologia burguesa ganha espaço pela 

expansão da visão pós-moderna de mundo que procura tirar da arena da 

compreensão social temas imprescindíveis para o processo de transição da 

sociedade. Como enfatiza Iasi: 
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O pensamento pós-moderno tenta resolver esse dilema decretando o 
fim da “totalidade”. A verdade agora está na parte, no concreto 
concretamente existente, na singularidade do acontecimento. A 
totalidade e os fantasmas que a materializaram todos estes anos, 
como a história, a sociedade, o Capitalismo, as classes, o socialismo, 
o homem, foram desmascarados como meras construções, como 
discursos que tentam em vão reduzir o fluxo vivo do presente em 
esqueletos conceituais compreensivos. Eis que fica assim resolvido 
um dilema que assombrou todo o pensamento humano desde os 
velhos gregos: a relação entre o todo e suas partes. É na 
particularidade que encontramos a existência, decreta o pensamento 
pós-moderno, o todo não mais seria que uma projeção defensiva na 
qual os seres humanos buscam fugir do jogo aleatório da existência 
(IASI, 2006, p. 24). 

 

A burguesia produz saberes ideológicos, saberes que vêm ofuscar a realidade, e 

não desvelá-la. Ocorre justamente com a pós-modernidade, e com os processos 

educativos que nela se amparam, que a realidade passa a ser compreendida a partir 

de sua manifestação aparente – não de uma totalidade complexa, síntese de leis e 

de relações – mas como algo fugaz que existe apenas no momento, e que se 

liquefaz com o pretenso fim das grandes narrativas e da própria história.  

Este tipo de teoria é incapaz de sustentar uma prática social revolucionária, pois é 

incapaz de conduzir a classe trabalhadora à compreensão justa do real. Somente 

uma Educação da Classe Trabalhadora que se paute por saberes concretos, por 

saberes de classe, poderá tomar força material na prática social dos sujeitos, na 

forma de uma revolução proletária. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conscientização é o processo de desenvolvimento de saberes verdadeiros a 

respeito das condições materiais nas quais os indivíduos se encontram, seu 

papel no modo de produção, sua situação de classe. O movimento de 

transformação da prática social dos indivíduos requer uma mudança tal em sua 
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compreensão de mundo, que suas ideações se deem no sentido do 

desenvolvimento de práticas condizentes com a vocação ontológica do ser 

humano, que é superar sua condição desumanizadora que lhe impõem esse 

modo de produção.  

O desenvolvimento de tal nível de consciência das relações sociais de produção 

que compõem a realidade objetiva é a arma de luta dos oprimidos para 

vencerem a opressão. O desenvolvimento da consciência de classe do 

proletariado é a condição para que se possa organizar o conjunto das relações 

sociais em torno da produção, para que o resultado necessário seja a realização 

do vir-a-ser humano, sua humanização.  

Os saberes hegemônicos que nossa sociedade desenvolve são saberes que 

dissimulam a existência das relações opressivas nas quais está ancorado o 

modo de produção das condições materiais de reprodução da própria 

sociedade. A Educação como Prática de Liberdade é o movimento contra-

hegemônico de produção de saberes que denuncia a luta de classes, que 

pronuncia o mundo para poder modificá-lo, que quer possibilitar ao indivíduo 

desenvolver a consciência real sobre as relações que o oprimem.  

A luta de classes é, não exclusivamente, mas, sobretudo, uma luta pela 

consciência do proletariado. Quanto mais o oprimido conhecer sobre a sua 

situação de opressão, quanto mais lhe for possível conscientizar-se da 

inaceitável exploração que sofre, tanto mais lhe será possível desenvolver 

práticas sociais cuja conseqüência se materializará na forma de outro mundo 

possível e necessário.  
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MULTICULTURALISMO, ENSINO DE GEOGRAFIA E SEUS 

DESAFIOS NA ESCOLA: APRENDENDO A (CON)VIVER COM AS 

DIFERENÇAS 

 

Marilda Senna1 

 

RESUMO: O presente trabalho foi apresentado para a obtenção do título de 

professor pela conclusão do curso de Geografia Licenciatura da Universidade 

Federal do Rio Grande – RS, e traz para guisa da reflexão o tema do 

multiculturalismo articulado com o ensino de Geografia, com o objetivo de 

compreender como se dá esta relação no cotidiano escolar. O trabalho problematiza 

e busca compreender um tema que necessita de respostas para os desafios que 

emergem das diferenças a partir de conflitos latentes não só no cotidiano escolar, 

mas também em diferentes arenas em que se dão as relações sociais. Estas 

diferenças se materializam nas identidades religiosas, étnicas, raciais, culturais, de 

gênero e de classe social. Com o objetivo de compreender como se dão as relações 

sociais e como o multiculturalismo se expressa no cotidiano escolar, investigam-se, 

nesta pesquisa, adolescentes de uma turma do ensino médio de uma escola pública 

estadual no município do Rio Grande/RS. Para isso, apresenta-se para a 

problematização o multiculturalismo como tema gerador, a partir de suas vivências 

próprias e dos saberes que trazem do cotidiano das suas comunidades, bem como 

se expressam no cotidiano escolar, buscando construir ações capazes de superar os 

conflitos que emergem da diversidade cultural que co-habita o espaço vivido – a 

escola. A pesquisa foi realizada durante as práticas educativas realizadas no estágio 

supervisionado. A coleta dos dados que constituem o corpus da pesquisa, durante o 

desenvolvimento do estágio supervisionado, foi possível porque foi planejado com 

                                            
1 Licenciada do Curso de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande/RS 
marildasenna@msn.com 
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esta intencionalidade. Assim, pude realizar a pesquisa fazendo articulações com os 

conteúdos conceituais presentes nos planos de aula. 

 

Palavras-chave: estágio; pesquisa; multiculturalismo. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho traz para guisa da reflexão o tema do multiculturalismo 

articulado com o ensino de Geografia, com o objetivo de compreender como se dá 

esta relação no cotidiano escolar. Para isso, foi realizada uma pesquisa em uma 

turma da 2ª série do ensino médio de uma escola pública estadual da cidade de Rio 

Grande/RS. A pesquisa para o TCC tem como tema o multiculturalismo, onde trato 

da diversidade cultural no espaço escolar e dos conflitos e enfrentamentos que essa 

diversidade provoca. Abordo o preconceito, a discriminação e a violência da não 

aceitação do outro, apenas porque não é espelho da nossa imagem, não pertence à 

mesma tribo. 

A coleta dos dados que constituem o corpus da pesquisa, durante o 

desenvolvimento do meu estágio supervisionado, foi possível porque foi planejado 

com esta intencionalidade. Assim, pude realizar a pesquisa fazendo articulações 

com os conteúdos conceituais presentes nos planos de aula, visto que o conteúdo 

de estágio abordava questões socioambientais, enfocando a Geografia dos 

excluídos. A turma em que foi realizada a pesquisa tem vinte e dois alunos, sendo 

dezesseis meninas e seis meninos, com idades entre quinze e dezoito anos, 

advindos de diferentes classes sociais e residentes em diferentes áreas do 

município do Rio Grande, sendo dezenove alunos de raça branca e três afro-

descendentes.  

Relato a seguir como e porque defini meu objeto de pesquisa, quais são 

meus objetivos, bem como problematizo o multiculturalismo na escola. 

2.1 O Contexto Investigado: a escola  
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Por ser uma escola localizada em zona central, não está inserida em uma 

comunidade específica, porque os estudantes que abriga são oriundos de vários 

bairros da cidade, principalmente periféricos, o que lhe dá uma característica bem 

heterogênea. Os sujeitos discentes são oriundos dos seguintes bairros: Parque 

Marinha, Parque São Pedro, São Miguel, Santa Rosa, Carreiros, Getúlio Vargas, 

Centro, Cassino, Junção e Castello Branco I e II e Barra. Também recebe alunos de 

outros estados, normalmente de famílias deslocadas para cá pelo 5º Distrito Naval. 

3. MULTICULTURALISMO 

Cada vez mais o mundo torna-se ‘sofisticado’, o avanço da tecnologia, 

materializa-se no avanço de uma globalização que muda o sujeito escolar. E 

influencia sua forma de construir sua visão de mundo, criam-se identidades 

programadas para o consumo que ameaçam as afirmações culturais de diferentes 

grupos sociais. Ou seja,  

Em sociedades multiculturais marcadas por desigualdade, racismos 
e neo-nazismos que se manifestam, de forma cada vez mais 
assustadora, em nosso mundo contemporâneo, a produção de 
pesquisas que questionem discursos homogeneizadores e busquem 
formas alternativas de valorização da pluralidade cultural e desafio a 
construções discursivas xenófobas e discriminadoras torna-se, (...) 
uma necessidade vital para a reflexão curricular e educacional, no 
início do novo milênio.” (CANEN et all  , 2000, p. 10). 

Entendemos que a solução para a questão do preconceito nas escolas não 

está apenas em medidas preventivas adotadas pela direção escolar, mas antes, que 

ela surja da interação do corpo docente e dos educandos e seja problematizada por 

estes sujeitos no espaço vivido do cotidiano escolar. 

Nossa abordagem quanto ao tema multiculturalismo buscou autores que 

compreendem que esta vai além da valorização das diversidades culturais em 

termos folclóricos e exóticos (CANEN, 2001). Questionamos, sobretudo, como se 

constroem as diferenças, os estereótipos, os preconceitos em relação àqueles que 

são percebidos como diferentes, desiguais, ou que muitos teóricos da educação 

autodenominam excluídos. Todavia, não concordamos que o sistema capitalista 

continue gerando excluídos. Apostamos no processo de inclusão onde todos fazem 
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parte do sistema, pois são essas desigualdades e injustiças que fazem a 

manutenção do sistema. 

 

 4. O CAMINHO DO PENSAMENTO 

A forma que nos orientou na construção do corpus desta investigação 

conformou-se como estudo de caso1, embora assumamos que não condiz com um 

estudo de caso típico, exemplar, exigido pelas teorizações acerca da estratégia de 

pesquisa estudo de caso como propõe Yin (2001), Gil (2001) e Merriam (1998). Uma 

vez que para Merriam (1998 apud BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 88), “o estudo de 

caso consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo de uma única 

fonte de documentos ou de um acontecimento específico [...]”. 

. A presente pesquisa situa-se no estudo de caso com tendência 

instrumental, ou seja, o problema de pesquisa situa-se numa questão cujo estudo de 

caso vai ajudar a compreender. 

Diante do contexto explicitado acima, procurou-se compreender na 

perspectiva de estudo de caso já exposto, o tema multiculturalismo no enfoque 

freireano, ou seja, como tema gerador que possibilitasse compreender o estudo de 

caso realizado nesta investigação. Para Freire (1998), o tema gerador pode ser 

compreendido como sendo o que pretende investigar. Pontua que, realmente, não 

são os homens, como se fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-

linguagem referido à realidade, os níveis de sua percepção desta realidade, a sua 

visão de mundo, em que se encontram envolvidos seus temas geradores. Por isso, 

propõe a leitura e releitura do mundo em sua complexidade. A investigação temática 

proposta por Freire (1998) é, ao mesmo tempo também, a metodologia e a teoria da 

investigação. Uma vez que entendemos que o tema gerador, no pensamento 

freireano, refere-se ao conjunto de princípios da vertente da Educação Popular, a 

qual Paulo Freire contribui para a sua consolidação na América Latina, 

                                            
1 O estudo de caso, de acordo com André (2005), tem origem no final do século XIX, na sociologia e 
antropologia, visando compreender as características da vida social. Já na educação, surge nos anos 
1960-1970 como investigação descritiva da escola, do professor... Sendo que o marco desta tipologia 
investigativa foi a conferência Internacional realizada na Inglaterra em 1972. 
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principalmente. Durante as práticas educativas, foram coletados dados na forma 

escrita ou verbal, bem como momentos captados pela minha percepção, que 

constituem o corpus da pesquisa. 

Começamos a instrumentalizar a coleta de dados pela abordagem do tema 

‘Multiculturalismo’ através de uma apresentação em Power Point que surge quando 

resolvo problematizar o multiculturalismo na escola por ocasião de conflitos que 

emergiam no espaço escolar por diferenças culturais. Esta apresentação foi utilizada 

como introdução ao tema e também para ‘preparar o olhar dos educandos’ em 

relação às questões socioambientais e como habitualmente estamos acostumados a 

ver ‘o outro’: - geralmente revestido de alguma espécie de preconceito, muitas vezes 

imperceptível para nós; criando o estereótipo e rotulando as pessoas.  

Após a apresentação do Power Point que abordava multiculturalismo, 

surgem as primeiras manifestações de como os adolescentes percebem aqueles 

que têm um comportamento diferente da maioria e quais suas reações em relação a 

estes. 

Na troca de diálogo na sala de aula, algumas meninas argumentam que não 

gostavam do comportamento de outras colegas da turma, que já não faziam mais 

parte da turma, ‘porque elas ficavam fazendo unha e passando chapinha nos 

cabelos na sala de aula’ e, por isso, não buscavam aproximação com elas e até 

mesmo as menosprezavam. No entanto, quando se permitiram aproximar e 

conversaram com as garotas, perceberam que “elas até eram legais”. Afirmaram que 

esse tipo de atitude é uma construção da própria sociedade e que acabam 

reproduzindo o modelo, sem questionar o porquê desta prática irrefletida.  

No debate durante a apresentação, argumentaram “que no fundo todo 

mundo é preconceituoso” e que “todos têm algum tipo de preconceito” e, embora 

percebam a falta de lógica de reproduzir um comportamento, acabam agindo assim 

“porque todo mundo age assim, então a gente também faz igual”. “A sociedade, de 

modo geral, é preconceituosa”. 

Considerando que o preconceito é um processo produzido por “mecanismos 

históricos, políticos e sociais pelos quais são construídos discursos que reforçam o 
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silenciamento de identidades e a marginalização de grupos” (CANEN; OLIVEIRA, 

2002, p. 63); pela análise das respostas dos alunos, obtidas através dos 

instrumentos de coleta de dados, identificamos que esta é, ainda que de forma 

velada, a percepção que têm acerca do preconceito e da discriminação: um 

processo histórico construído na desigualdade social e alicerçado em relações 

desiguais entre os iguais. Percebem o preconceito em relação às diferenças sociais 

como uma estratificação gerada em um contexto de dominação hegemônica. 

A seguir, apresentamos algumas descrições na atividade do auto-retrato, e 

as respostas que emergem dos seguintes questionamentos: “o município que 

queremos”; “qual o teu papel enquanto ator social para a construção deste município 

que queremos?”; “como compreendem o multiculturalismo presente na sociedade 

riograndina”; e em “como o tema deveria ser problematizado nas escolas”. 

Percebemos que a diferença da organização espacial também está presente 

nas suas percepções da desigualdade. Visto que percebem que, nos bairros 

periféricos da cidade, onde muitos deles residem, há uma carência de oferta de 

serviços públicos, como saneamento básico, bem como precariedade de 

transportes. As falas dos alunos transcritas abaixo deixam isto claro: 

A qualidade de vida das pessoas é bem distinta: enquanto no centro 
as pessoas têm qualidade de vida razoável, nos bairros 
marginalizados a qualidade de vida é precária, com saneamento 
muito ruim, com presença de lixo, etc. (Flávio e Carlos); 

 

[...] que dêem mais valor à educação; que invistam em moradias; que 
olhem mais para essa parte da sociedade (André e Carla); 

 

Parece haver um acordo tácito de que o centro da cidade e bairros do 

entorno são naturalmente destinados às classes médias e altas, bem como lugar 

onde se concentram os bens comuns e serviços públicos, ficando os longínquos 

bairros destinados aos que vivem às margens desta sociedade. Ou seja, “As 

pessoas subalternalizadas parecem politicamente constituídas do lado de fora de 

formações discursivas, são essencializadas como produtos de sua própria natureza 

patológica; como usuárias de álcool e drogas e criminosas (...)” (MACLAREN, 2000, 
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p. 207), que, segundo o autor, é como são vistas as comunidades afro-americanas, 

latinas e asiáticas que vivem em Los Angeles. 

Bem, a cidade não é tão grande e a maior parte dos habitantes é 
pobre.  A meu ver não há tanto preconceito; o único tipo de 
preconceito que acontece freqüentemente é o relacionado à moradia; 
se mora no ‘cedro’1 ou ‘macega’ é marginal (Mario); 

 

Falta mais consciência e igualdade. Queremos apenas um município 
mais justo e igualitário, onde se possa morar em paz e com liberdade 
de ir e vir (Denise, Aline e Jaqueline). 

Quanto ao questionamento “Qual o teu papel enquanto ator social para a 

construção deste município que queremos?”, poucas respostas foram significativas, 

o que talvez evidencie uma fragilidade da formação da “consciência intersubjetiva 

reflexiva” (MACLAREN, 2000, p. 143) para que se tornem sujeitos de uma “práxis 

revolucionária” (MACLAREN, 2000, p. 143).  Apenas duas respostas creditaram à 

educação e, a partir do conhecimento construído nesta, como uma forma de atuação 

para a construção do município que gostariam de construir. Assim está expresso na 

fala dos alunos abaixo: 

[...] lutando pela educação, porque através dela teremos mais 

pessoas com outro pensamento (André e Carla). 

Ao questionamento: “Como compreendem o multiculturalismo presente na 

sociedade riograndina”, obtivemos, dentre outras, as seguintes respostas: 

Em geral, toda cultura que foge um pouco da cultura dominante 
(aluno usou o termo ‘definida’, que interpretei como dominante), sofre 
algum tipo de preconceito, por parte de quem pertence à maioria 
(André e Carla) 

 

Na sociedade riograndina os que mais sofrem preconceito são os 
homossexuais e os menos favorecidos em relação à vestimenta 
(Elaine); 

Embora alguns alunos expressem que o preconceito diminuiu na cidade, 

percebemos que, ainda que numa incidência menor, a sociedade mantém muitos 

comportamentos preconceituosos que precisam ser superados. E que talvez, o que 

                                            
1 ‘Cedro’ ou ‘macega’ - como também são conhecidos os bairros Getúlio Vargas- um bairro operário 
da cidade, e a Vila Dom Bosquinho, respectivamente. 
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hoje temos na verdade, é um preconceito mais velado e mascarado, por ser 

caracterizado como crime. 

Quando foi solicitado que apresentassem sugestões para problematizar o 

tema nas escolas, obtivemos respostas como: 

Achamos que todas as escolas deveriam ser preparadas para aceitar 

qualquer tipo de raça, sexo, além de pessoas especiais. Devemos 

superar o preconceito desde a escolaridade (Denise, Aline e 

Jaqueline). 

E aqui fica evidente que os educandos apostam no poder da instituição 

“escola” para problematizar o multiculturalismo e desvelar as nuances de construção 

do preconceito. Vêem na mediação do professor, no debate, uma forma de trazer 

entendimento aos conflitos vivenciados, e apostam na inserção do tema no currículo 

escolar como possibilidade de conscientização de que é necessário haver respeito 

às diferenças, para diminuir conflitos e promover a tolerância.  

Que as diferenças entre as pessoas e as culturas sejam mostradas e 
ensinadas desde o primeiro ano nas escolas. Ensinar a ‘aceitar’ as 
pessoas como elas são e suas culturas também (André e Carla); 

Entendemos que contextualizar os fenômenos socioculturais em que se 

constroem as relações de poder, econômicas, religiosas, etno-raciais e políticas 

poderá dar aos estudantes as dimensões para o entendimento do que é uma 

educação capaz de promover maior equidade e justiça social. 

 

A CONCLUSÃO INCONCLUSA... 

 

Buscamos, através dessa pesquisa, compreender o problema proposto para 

contribuir para a formação de uma escola mais igualitária e espaço de igualdade 

social. Visto que a necessidade de pesquisar o tema na escola surge de uma 

situação latente de conflitos vivenciados e percebidos especificamente nesta escola.  

Embora seja de conhecimento geral que muitas escolas brasileiras 

enfrentam situações piores, onde se pratica o bullying entre os estudantes, bem 
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como contra professores e profissionais da educação, a presente investigação 

objetivou trazer a situação da multiculturalidade e os conflitos existentes como 

formas e conteúdo que podem também contribuir, se não tratados como temas 

latentes, temas geradores para práticas de bullying. Situação que esta mesma 

escola já vivenciou em outros momentos, quando era possível identificar a prática de 

bullying.  

Dessa forma, consideramos que é importante problematizar o tema nas 

escolas, não apenas em um dado momento, em decorrência de uma situação 

conflituosa, mas em caráter permanente, fazendo parte de um novo currículo 

escolar, não mais monocultural e homogeneizador, mas que dê voz àqueles que 

durante séculos têm sido silenciados em uma educação historicamente produzida 

para poucos.  

Diante do exposto, consideramos que este estudo possa contribuir para a 

possibilidade de uma prática docente/discente comprometida com o 

multiculturalismo crítico, apresentando algumas sugestões:  

 

a) Incluir o tema multiculturalismo no currículo escolar poderá desvelar aos 

educandos os (des)caminhos de (des)construção do preconceito; 

b) O multiculturalismo e seus temas transversais deveriam ser incluídos no 

currículo escolar desde a educação básica, chegando à educação 

universitária nos diferentes campos de saber acadêmico; 

c) A escola possa contribuir positivamente na formação dos sujeitos, 

deixando de ser uma arena onde as diversidades entram em conflitos, 

mas antes em espaço de contextualização das multiculturas que co-

habitam entre seus muros;  

d) Contextualizar o tema elevará a auto-estima de muitos jovens 

adolescentes que se vêm oprimidos pela justaposição cultural, que 

interfere na construção do “ser mais” dos sujeitos, 
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e) Que os educadores adotem uma atitude contra-hegemônica e busquem 

desenvolver ações práticas multiculturais e democráticas no espaço 

escolar, capacitando seus alunos para a análise reflexiva e crítica da 

realidade da nossa sociedade; oportunizando que produzam 

conhecimento acerca das diferenças culturais e das desigualdades 

sociais, bem como relações de oprimidos e opressores, trazendo este 

conhecimento para ser problematizado na sala de aula; e que incentivem 

“o ativismo social (incentivo a tomadas de posição e ações efetivas, [...] 

que levem ao ganho de habilidades para uma oposição ativa às condições 

de desigualdade)” (CANEN; OLIVEIRA, 2002, p. 63-64, grifo do autor). 

 

O que aqui sugerimos está também expresso na voz dos estudantes, 

quando foram questionados acerca de como deveria ser tratado na escola o tema 

multiculturalismo e os conflitos que emergem da convivência entre diferentes na 

escola. 

E problematizar as diferenças culturais, sociais, étnicas, raciais, físicas, etc. 

é uma prática possível em basicamente todas as disciplinas que hoje fazem parte do 

currículo escolar. No entanto, não atingiremos este objetivo tratando a questão das 

diferenças apenas trabalhando a “Semana da Consciência Negra”, “O Dia do Índio”, 

ou “O Dia do Idoso”. Todo dia é dia do índio, é dia dos negros, amarelos ou brancos.  

Talvez a única data comemorativa que segue um movimento contrário é o 

Dia do Orgulho Gay, porque é uma manifestação contra o preconceito, a 

discriminação e a intolerância, promovida pelos próprios homossexuais, e não uma 

data definida por governos paternalistas. Porém, de outro ângulo hoje tal 

comemoração, cuja data marca o episódio de Stonewall em Nova York, no ano de 

1989, distancia-se dos ideais de sua criação e vincula-se bem mais ao sentido de 

data comercial. 

O texto afirma o que foi apontado no referencial teórico fundamental, a 

multiculturalidade não é fenômeno natural, não sabemos (con)viver, precisamos 

inventar a multiculturalidade no sentido de ser uma verdade inventada e, nesse 
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sentido, a escola sempre desempenhará importante papel para diminuir (ou 

aumentar) as distâncias entre a sociedade que queremos e a que temos. 
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MÍDIAS, LETRAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA 

EXPERIÊNCIA COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Rita de Cássia Tavares Medeiros3 

 

RESUMO: Este artigo é resultado de estudos e reflexões sobre a importância da 
inserção das crianças em um ambiente de cultura escrita e práticas de educação 
ambiental, desde a primeira infância. Esse ambiente favorável ao letramento é vivido 
por muitas pessoas, professoras, crianças, funcionárias e a comunidade envolvida 
num Projeto de Educação Ambiental, que tem as marcas de um processo vivido em 
meio à reflexão sobre a vida, o cotidiano das pessoas que circulam na escola. 
Proporciona-se às crianças da escola a construção de um ambiente de letramento. 
O trabalho buscou inserir a produção de um CD - Um pé aqui outro lá – a leitura 
diária de jornais, a visita a um estúdio de gravação de CD, o passeio a uma rádio da 
comunidade, tendo como um de seus principais pilares temáticos a esfera socio-
ambiental. Dentro dessa perspectiva, procurou a formação de sujeitos capazes de 
compreender o mundo e agir nele de forma crítica, e com capacidade de ler e 
interpretar um mundo complexo em transformação. 

 

INTRODUÇÂO 

 

Vivemos um momento muito instigante, com profundas e intensas 

transformações nas mais diversas áreas da realidade social. Assim, percebemos na 

égide de uma sociedade marcada pela constante presença do risco, diversas 

preocupações com a elaboração de políticas públicas com a finalidade da 

                                            
1 Fae/UFPel/PPGEEDUCAÇÃO/grupo HISALES. Email: madeiracris@terra.com.br  
2 Faculdade de Direito/UFPel/Especialização em Direito Ambiental. Email: guilhemadeira@gmail.com  
3 FAE/UFPEL/Depto. de Ensino/Grupo de Pesquisa Cultura, Infância e Educação Infantil. Email: 
redefreinet@hotmail.com  
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preservação ambiental, objetivando um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Nesse arcabouço de multiplicidades  a educação assume grande relevância diante 

do alcance que seus reflexos podem atingir.  

Dessa forma, este artigo é resultado de estudos e reflexões sobre a 

importância da inserção das crianças com o mundo socio-ambiental, em um 

ambiente de cultura letrada desde a primeira infância. Esse ambiente é vivido por 

muitas pessoas: professoras, crianças, funcionárias e a comunidade envolvida num 

Projeto de Educação Ambiental que tem as marcas de um processo vivido em meio 

à reflexão sobre a vida, o cotidiano das pessoas que circulam na escola. Estar na 

escola e ao mesmo tempo viver o tempo de reflexão sobre a escola é o desafio 

proposto  a trilhar nesse texto. Tanto Soares como Moran, entendem que o ato de 

ler se constitui em um processo de interações e apropriações da leitura do mundo 

em que vivemos, associadas às relações de inferências entre as várias leituras de 

textos escritos, e das leituras realizadas pelo sujeito leitor ao se colocar na posição 

de expectador na leitura de textos audiovisuais. A escola atual necessita repensar 

com certa urgência sua relação com os meios de comunicação, ela precisa 

compreender por intermédio de seus atores sociais que circulam no seu interior, que 

os meios de comunicação podem ser excelentes instrumentos do ponto de vista 

pedagógico para oportunizar às crianças experiências sócio-ambientais junto ao 

processo de letramento. Pois eles nos proporcionam respostas para questões que 

nos surgem de forma imediata. 

Essas respostas nos chegam a uma velocidade vertiginosa e, talvez essa 

seja uma das causas de recusa da escola de uma maneira geral de utilizá-la como 

fonte de informação e conhecimento, mas faz necessário compreender, o sentido 

que vem sendo traçado nas relações de comunicação para a compreensão e leitura 

do mundo. Com isso, as mudanças na comunicação são reflexos do padrão da vida 

urbana, isto é, caracterizado fundamentalmente por uma exigência de acúmulo cada 

vez maior de informações, o avanço constante no padrão tecnológico e pela 

aceleração do ritmo da vida, ou seja, o tempo e o espaço se fundem. Assim, para 

Moran (1983, p.23) ”a televisão sintetiza perfeitamente essa mistura de real e 

imaginário, tanto quando nos conta estórias como quando nos contam notícia”. 
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 As telenovelas que são assistidas por pessoas de todas as faixas etárias, 

assim como pelas crianças da escola em que se realiza estas observações, mesmo 

sendo uma invenção, que não está acontecendo efetivamente na realidade vivida, 

transmitem a quem as assiste uma percepção de realidade, visto que apresentam 

situações vivenciais que se assemelham as de pessoas que conhecemos, assim 

como, as ocorrências dos fatos que compõem a trama de relações entre as 

personagens acontecem em locais concretos (bairros, cidades, países).   

Por outro lado as novelas vêm ocupando o lugar dos velhos folhetins, livros 

de aventuras e outras formas mais remotas de experimentar a imaginação através 

de histórias ficcionais. A telenovela no Brasil é bem feita, há um reconhecimento da 

mídia internacional com relação à qualidade tecnológica e de dramaturgia presente 

em várias novelas. Há desde o clássico, ao extremamente ficcional e à tentativa de 

realismo exacerbado. Concretamente importa dizer que a televisão e seus 

programas se instalaram em nossas vidas e parecemos agora, parceiros 

inseparáveis.  Para Moran (1983), as informações reais de caráter noticioso ou 

reportagem são apresentadas cada vez mais em tom ficcional. A marca da 

dramaturgia se expande para outros tipos de programação 

A imagem e som entram no ambiente, e nos atravessam tanto a informação 

quanto a ficção são transformados em desejo e com isso, atraem o expectador. Essa 

sensação ocorre, porque essas ações simultâneas entre som, imagem e cor, mexem 

com as nossas emoções e sentimentos. Na televisão há movimento e vida. Nesse 

sentido Porto (2003, p. 85) enfatiza o caráter subjetivo e interpessoal das mídias: 

Os sentidos agem junto às racionalidades como superposição de 
significantes, combinando e reforçando significados que não mais se 
assentam em certezas, mas avançam sobre possibilidades, desafios 
e caminhos em mutação, que superem os estreitos limites de um 
paradigma racional. Nessa concepção educativa, estão presentes as 
relações entre o pessoal e o grupal, o sensorial e o racional, o 
abstrato e o concreto. 

 

Partindo dessa idéia, poderíamos dizer que a mídia televisiva seria uma 

espécie de “teatro” que possui diferentes papéis e diferentes atores, no entanto, 

todos carregam consigo intencionalidades de acordos com seus papéis. Em 
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contrapartida, todos esses atores, preservando suas diferenças, estão unificados a 

uma lógica geral que rege a peça.  

 Utiliza-se esse exemplo figurado para demonstrar a relação intrínseca entre 

a leitura audiovisual, o letramento e a relação com a cultura escrita. Essa relação se 

estabelece da seguinte forma, para compreendermos a lógica geral da peça e ao 

mesmo tempo entender os significados específicos das lógicas individuais de cada 

ator, necessitamos possuir uma determinada cultura que nos possibilite 

compreender essas lógicas, independentemente, num primeiro momento, dos juízos 

de valores. Os meios de comunicação, em particular a mídia televisiva, poderiam 

servir como instrumento de reflexão nos espaços escolares, para que o sujeito leitor 

não seja simplesmente um reprodutor de uma mensagem, ou até mesmo alguém 

que só identifique alguns códigos ou símbolos gráficos sem a apropriação do sentido 

social. Mas, sim como uma ferramenta de formação da capacidade de ler e 

interpretar um mundo complexo e em constantes transformações. Para Carvalho 

(2006, p. 75), o projeto político-pedagógico que envolva Educação Ambiental 

“poderia ser descrito como a formação de um sujeito capaz de ‘ler’ seu ambiente e 

interpretar as relações, conflitos e os problemas aí presentes”. Essa leitura seria 

determinada em grande parte pelas condições históricas e culturais e, pensando em 

termos educação infantil, os instrumentos midiáticos auxiliariam na formação desse 

sujeito crítico.  

 Na atual sociedade global, as mídias têm um papel fundamental na 

interconexão das comunicações, que se processam de forma simultânea aos fatos 

ocorridos em todo o planeta, essa comunicação ocorre por intermédio de diversos 

veículos, como por exemplo, o rádio, mídia impressa, televisão e a Internet. 

Segundo Hall (1999, p.67) a globalização refere-se: 

(...) aqueles processos, atuantes numa escala global, que 
atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando 
comunidades e organizações em novas combinações de espaço-
tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais 
interconectado.  

 

Tendo em vista essa realidade comunicativa que a sociedade apresenta no 
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bojo da contemporaneidade dos tempos vividos não é admissível negar, ou mesmo 

não fazer uso do material de leitura que as mídias trazem como contribuição aos 

sujeitos leitores. Uma vez que na modernidade são múltiplos os portadores de texto 

que trazem as informações. 

Os professores, ou melhor, os educadores, segundo Carvalho (2006, p. 77) 

“(...) está sempre envolvido na tarefa reflexiva que implica provocar outras leituras da 

vida, novas versões possíveis sobre o mundo e sobre nossa ação no mundo”. Diante 

de tal perspectiva, os educadores necessitam conscientizarem-se de que as 

crianças e jovens estão dentro de uma outra lógica, pois fazem parte de uma 

geração tecnológica que compreende o mundo de outro jeito, fala de outra forma.  

Sendo assim as mídias, em especial a televisiva por ter maior penetração 

em todas as camadas sociais da sociedade brasileira, absorve a atenção da maioria 

da população, as imagens que ela projeta ao expectador associada ao som e a 

emoção com as cores, formam no imaginário social dos sujeitos leitores 

representações, conjuntamente com uma maneira atraente de transmitirem as 

informações. Não se pode negar que ela muito contribui na formação, informação e 

na formação de opinião da pessoa frente à ocorrência dos fatos existentes nas 

sociedades. Para o autor Babin ( 1989, p. 114) o áudio-visual proporciona:  

Para muitos, o audiovisual mata a imaginação: ao aplicar uma tal 
quantidade de imagens que, por sua violência e por seu número, 
bloqueia a reação imaginativa pessoal. Ora, os fatos mostram que 
quanto mais o audiovisual, o cinema, a televisão estiverem 
desenvolvidos em um país, mais a criatividade se exprime.  

 

 Paradoxalmente aos efeitos de informação e conhecimentos esse meio de 

comunicação também produz efeitos nocivos na subjetividade das pessoas. Isso 

ocorre nas iniciativas de padronização dos estilos de vida, maneira de ser e dos 

estereótipos, nesse sentido Brügger (2005). Assim, essa maneira de incorporação 

dos valores da sociedade do capital através de um processo sutil e atraente modo 

de inculcação nas pessoas visa à legitimação dessa lógica através das ações e 

pensamentos, ou seja, através da reprodução de conceitos e ideologias já 

existentes. Com isso, negando a possibilidade de novas produções. Dentro desse 
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contexto em que o indivíduo vai se fragmentando na sua identidade cultural, pois 

suas fronteiras são alargadas, seus pensamentos e representações vão se 

modificando nas relações de espaço-tempo, e isso faz com que se torne 

imprescindível a análise e a compreensão do processo de comunicação 

intermediados pelas mídias.  

Dentro dessa perspectiva, formar sujeitos críticos e singulares é o desafio de 

quem pretende nas escolas públicas provocar as leituras de mundo que estão sendo 

atravessadas pelas informações que as mídias nos trazem cotidianamente. O 

caminho é tortuoso, porque estamos inseridas como adultas, em meio às culturas 

infantis, é esse mais um desafio ao projeto desenvolvido. Desse modo, a Escola de 

Educação Infantil Paulo Freire, torna-se cenário dessa prática de Letramento e 

Educação Ambiental por meio do uso das mídias. 

OBJETIVOS 

Proporcionar às crianças da escola a construção de um ambiente de 

letramento e educação ambiental, a intenção consistiu em oportunizar-lhes um 

conjunto de situações de usos reais da leitura e da escrita, a oportunidade de 

participar de eventos de letramento não apenas escolares. Resolvemos ir à busca 

de diferentes formas de comunicação, ao trabalhar as mídias de na educação 

infantil, com foco ambiental, colocando as crianças em exercício vivo de cidadania, 

não apenas como receptáculos das mídias. 

Dessa maneira, visa objetivar a construção de um novo olhar direcionado à 

educação das crianças pequenas em relação à educação ambiental, buscamos, 

oportunizar-lhes vivências significativas numa experiência pedagógica, aliada a 

práticas de letramento, cultura escrita e meio ambiente. A intenção desse trabalho 

consiste por intermédio das leituras de periódicos, literatura infantil e de outras 

linguagens constitutivas da infância, desenvolver um trabalho lúdico e significativo às 

crianças, baseadas em experiência vividas no cotidiano de seu lócus de inserção 

social.  

 

METODOLOGIA  



 

 282

Ludicidade e ambiente propício ao letramento, à cultura escrita e à 

educação ambiental, são marcas promissoras desse espaço freinetiano construído 

pelo grupo de professoras e de meninos e meninas da Educação Infantil da Escola 

Paulo Freire, a qual é objeto dessa experiência. No Loteamento Dunas – 

reconhecidamente um espaço onde o tempo de escolaridade das famílias é bastante 

reduzido – impõem-se à escola um papel fundamental na iniciação ao letramento. 

Partindo de uma pesquisa com as famílias buscando identificar as práticas sociais 

de leitura e de escrita experimentadas no cotidiano, as professoras foram gestando 

a importância de enriquecer as experiências das crianças. 

A experiência desenvolvida foi realizada em etapas, primeiramente iniciou-

se um processo de letramento através da leitura de histórias da literatura infantil com 

temas sobre proteção dos animais, das plantas, dos recursos naturais, bem como 

histórias que tratam de temas atinentes ao desperdício de alimentos, água, entre 

outros. Observou-se que as crianças demonstraram muito interesse em ouvir leituras 

de histórias. Logo após, com o recebimento diariamente de um exemplar do 

periódico Diário Popular, deu-se início a leitura das manchetes de temas sócio-

ambientais do jornal para as crianças. De acordo com seus interesses solicitavam à 

professora que lesse alguma matéria, geralmente às relacionadas a seu cotidiano, 

em pouco tempo, a leitura diária do jornal consolidou-se numa prática habitual, 

desejada pelas crianças. 

As professoras vêm realizando cotidianamente a reflexão da práxis, 

amadurecendo experiências, procurando despirem-se de preconceitos, os quais 

geralmente são travestidos de crenças, muitas vezes impregnadas por certezas 

construídas há muito tempo, no interior da escola e fora dela.  

Nessa escola existe uma certeza, que é fruto da conscientização dessas 

educadoras de que as mudanças sócio-ambientais se efetivarão também, via acesso 

e permanência na escola. Isso atinge radicalmente as classes populares. Partindo 

desse pressuposto, essas educadoras ousam em dizer que crianças de classes 

populares, que vivem em condições sócio-econômicas bastante precárias possam 

ter gosto pela leitura, pela escola e pelo meio ambiente que as cercam, por querer 

aprender mais e mais. Isso decorre, ao proporcionar às crianças da Escola de 
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Educação Infantil Paulo Freire a construção de um ambiente de letramento e 

educação ambiental.  

A intenção das professores consistiu em oportunizar às crianças um 

conjunto de situações de usos reais da leitura e da escrita, nas quais elas tenham a 

oportunidade de participar. Se os adultos com que as crianças convivem utilizam a 

escrita no cotidiano e oferecem a elas a oportunidade de presenciar vários atos de 

leitura e escrita, elas podem desde cedo pensar sobre a língua e seus usos, 

construindo a idéia de como se lê e com se escreve. Soares (1998, p. 75) ao falar 

em letramento revela que: 

(...) é dependente essencialmente de como a leitura e a escrita são 
concebidas e praticadas em determinado contexto social; letramento 
é o conjunto de práticas de leitura e escrita que resultam de uma 
concepção de o quê, quando e por quê ler e escrever. 

 

A cultura escrita tem implicações com os valores internalizados pelo sujeito, 

como, por exemplo, conhecimentos, modos de comportamento que não têm relação 

direta com objetivo do escrito. Essas apropriações sócio-culturais, econômicas e 

ambientais têm estreita relação com a distribuição de saberes e valores junto com as 

relações de poder que perpassam a malha social. O sujeito dentro desta perspectiva 

é visto e respeitado em função das relações sócio-históricas, a apreensão de seu 

conhecimento é resultado da forma como está inserido e de sua participação na 

sociedade. Para (Brito, 2005 p. 16): 

O grande desafio da educação infantil está exatamente em, em vez 
de se preocupar em ensinar as letras, numa perspectiva redutora de 
alfabetização (ou de letramento), construir as bases para que as 
crianças possam participar criticamente da cultura escrita, conviver 
com essa organização do discurso escrito e experimentar de 
diferentes formas os modos de pensar escritos. 

Dentro dessa perspectiva encontra-se sentido no debate do letramento e 

alfabetização na educação infantil, o importante é não se restringir a alfabetização 

ao seu sentido restrito de conhecimento do código, mas trabalhar a cultura escrita 

numa lógica de uma educação crítica e libertadora.  
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RESULTADOS 

 

Esta proposta resultou num trabalho mais efetivo com as mídias na 

educação infantil, objetivando atividades que envolvessem as crianças de forma 

significativa e prazerosa. Resolvemos inserir no nosso trabalho a produção de um 

CD - Um pé aqui outro lá – a leitura diária de jornais, a visita a um estúdio de 

gravação de CD, o passeio a uma rádio da comunidade e a uma rádio de Pelotas 

localizada no centro da cidade. Cabe aqui destacar que a utilização dessas mídias 

auxiliou as crianças a terem um  maior contato com temas que muitas vezes 

estariam distante do seu cotidiano familiar, ou aproximam aos temas vivenciados na 

sua comunidade.  

  Acredita-se, portanto, que essa seria uma forma de proporcionar às 

crianças uma inserção na cultura escrita, bem como no seu meio social, cultural e 

ambiental. Através da leitura áudio-visual e da leitura cotidiana do periódico Diário 

popular, foi possível que as crianças experimentassem a leitura oral de um outro 

portador de texto, de acordo com Brito, (2005, p.19), se lermos com a criança e não 

para ela, veremos que: 

Se lermos uma história com (com e não para) uma criança que ainda 
não conhece o sistema da escrita e pedirmos para ela recontar o que 
leu, ela certamente não dirá a história com as mesmas palavras do 
texto original, nem produzirá o enredo com sua exatidão, mas 
demonstrará que compreendeu o texto (que interagiu com ele). 
Demonstrará, enfim, que leu o texto e o ressignificou.  

 

Para as crianças da educação infantil a leitura oral é muito significativa, 

pode-se dizer que para criança da educação infantil ler com os ouvidos é mais 

importante que ler com os olhos (Brito, 1994, p. 73) fala que: 

Ao ler com os ouvidos, a criança não apenas experimenta na 

interação, na interlocução, no discurso escrito organizado, com suas 

modulações prosódicas próprias, como também aprende a voz 

escrita, aprende a sintaxe escrita e aprende as palavras escritas. 

Somente assim podemos considerar que a alfabetização (ou o 
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letramento) é uma condição fundamental da educação infantil. O que 

deve estar em foco, na ação pedagógica, é a idéia de que o 

conhecimento da escrita não se faz pela codificação e decodificação 

de mensagens mesmo quando essas são processadas e 

compreendidas mentalmente. 

 

Entretanto, desenvolvendo um determinado grau de letramento, percebe-se 

o uso da leitura e da escrita não como apropriação de uma tecnologia de decodificar 

e codificar palavras e sim no contexto das práticas sócio-ambientais utilizadas na 

vida diária. A leitura e a escrita são, na verdade, pressupostos básicos para a 

compreensão e apropriação dos saberes socialmente produzidos pela humanidade. 

É por intermédio desses saberes que as classes populares se apropriam da cultura 

escolarizada, tendo as práticas de leitura e escrita como mediação, e por intermédio 

dessas práticas que vai sendo ampliado o grau de letramento de uma pessoa, sendo 

alicerce da formação de sujeitos capazes de ler e interpretar o mundo, o sujeito 

crítico. 

CONCLUSÃO 

Assim, a Educação Ambiental destinada às crianças de educação infantil, 

deve estar ancorada no letramento. Este conceito, por sua vez, não significa saber 

ler e escrever, o letramento confere às pessoas prazer, lazer, condições de ler em 

diferentes lugares e condições. Ser letrado é usar todas essas possibilidades de 

leitura nas necessidades práticas cotidianas que a vida em sociedade nos exige. No 

entanto, ser letrado significa mais do que já foi afirmado, nas palavras de Soares “ 

Ser letrado é descobrir a si mesmo pela leitura e pela escrita, é entender-se, lendo 

ou escrevendo, é descobrir o que você pode ser.” Diante do exposto, o letramento é 

condição sine qua non para construção de um projeto político pedagógico com as 

crianças, tendo a mídia como ferramenta de mediação na construção desse sujeito 

crítico.  

Frente à experiência desenvolvida na EMEI Paulo Freire, os caminhos 

traçados nos mostram a potencialidade de uma outra infância, permeada por 
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práticas culturais globalizadas, no entanto, sendo circunstanciadas pela reflexão e 

pelos elementos de cada lugar e cada tempo social. Da Rádio Comunitária, à 

gravação do CD, á visitação ao Jornal Diário Popular há um movimento contra-

hegemônico utilizando as ferramentas da mesma sociedade sectária, dividida e 

paradoxalmente globalizada. Essas ferramentas e as decisões tomadas pelas 

crianças nos colocam numa encruzilhada acerca do conhecimento sobre as mídias, 

com as mídias na formação social, cultural e ambiental de crianças , por meio do 

processo de escolarização. Estaria a escola descontextualizando a mídia, para 

torná-la conhecimento escolar? Ou ao contrario, estaria o conhecimento escolar se 

desconfigurando para dar lugar a uma ferramenta e ao mesmo tempo linguagem 

própria, extra-escolar e socialmente aceita, ainda que profundamente ideologizada? 

Estaríamos nos submetendo às mensagens cifradas da mídia? Ou estaríamos ao 

mesmo tempo construindo uma ampliação do conceito de letramento e educação 

ambiental, nos pondo a caminho da leitura de mundo preconizada por Freire? A 

mídia pode ser uma ferramenta eficiente na construção do conhecimento, 

especialmente o ambiental? São perguntas que não querem nos deixar e não 

permitem que sigamos adiante sem a percepção de profundos abismos dentro de 

uma mesma experiência.  
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A RELAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA COM O LAGO DOS 

BIGUÁS DA FURG: REFLEXÕES SOBRE O NOSSO MEIO 

 

Letícia Coutelle Honscha1 

Vilmar Alves Pereira2 

 

Resumo: O Lago dos Biguás, localizado no Campus Carreiros da FURG, vem 

sofrendo graves conseqüências graças ao acúmulo de lixo nele depositado. O 

processo trófico deste Lago, nada mais é que a acumulação de matéria orgânica na 

coluna d’água gerando fonte de nutrientes a vegetais e animais, e isso é 

fundamental pra ciclagem do meio, mas poucos acadêmicos têm tal conhecimento, 

uma vez que relacionam o Lago como um simples depósito de descartes, o qual 

prejudica o ambiente. Por isso é fundamental criarmos estratégias de aprendizagem 

a fim de estabelecer a relação harmônica entre homem e natureza. Além do 

desrespeito a vida, talvez um dos principais motivos que levem os estudantes da 

Universidade a depositar dejetos no lago seja o desconhecimento sobre a real 

diversidade existente no lago, uma vez que o Lago dos Biguás tem transparência 

limitada dando a impressão de ser um Lago aparentemente “sujo”. Baseado nisso, 

foi realizada uma pesquisa de campo, diretamente com o público que faz uso da 

área de lazer inserida frente ao Lago, onde muitos descartam objetos, buscando 

detectar os motivos de tanto descaso com a natureza e soluções para tentar 

amenizar essa situação. 

 

                                            
1 Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG (leticiacoutelle@gmail.com) 
2 Doutor em Educação, Professor e Pesquisador no Instituto de Educação e nos Programas de Pós-
Graduação em Educação em Ciências e Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio 
Grande. Brasil. (vilmar1972@gmail.com) 
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A Planície Costeira do Rio Grande do Sul é caracterizada por um vasto 

conjunto de ecossistemas de água doce incluindo principalmente lagoas costeiras, 

arroios, banhados e pequenos açudes (Irgang & Gastal Jr, 1996). O campus 

Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, possui uma série de 

lagos semi - artificiais e naturais que, com diferentes idades e tipologias tróficas, são 

representativos em relação aos sistemas de água doce encontrados na planície 

costeira. Nestes locais vários trabalhos têm demonstrado a importância de algumas 

espécies em termos de produção primária (Trindade et al., 2008a e 2008c) e como 

abrigo para macroinvertebrados (Albertoni et al., 2007). 

No ambiente, os processos de produção e a conduta social do homem 

interferem nas relações que se desenvolvem nos ecossistemas, ao determinarem e 

contribuírem para a existência de condições ou situações de risco que influenciam o 

padrão e os níveis de tolerância a determinadas espécies. 

Diante disso, o Lago central do campus da FURG, já conhecido pelas 

florações de Anabaena spiroides, no passado, que resultaram nos trabalhos de 

Barros et al. (2004) tem um caráter importantíssimo na nutrição de inúmeras 

espécies, sejam elas transitórias ou residentes, no entanto, de  acordo com 

Furlanetto et al., (2008) e Trindade et al., (2008b), esse Lago apresenta 

características de eutrofia, e por  apresentar grande presença de matéria orgânica, a 

adição de mais compostos orgânicos, tornaria a vida inviável para alguns seres. 

Nesse momento entra a questão da relação do homem com a natureza, já 

que o Lago dos Biguás vem sofrendo com adição de resíduos por princípios 

antrópicos, ou seja, pelo próprio homem. 

A questão da dominação da natureza a partir de épocas tão remotas pode 

ser exemplificada pelo controle da técnica da irrigação cujo resultado foi a 

domesticação da natureza pelas práticas da agricultura e a fixação dos povos em 

territórios propícios, originando o berço das antigas civilizações. É a partir daí que 

surge a concepção de domínio sobre a natureza tendo em vista que a dominação da 

natureza significaria controlar algo de características inconstantes, imprevisíveis e 

instintivas. Considerando a proposta relação de dominação, a natureza passa a 
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assumir o papel de objeto a ser dominado pelo sujeito que, por sua vez, é 

representado pelo homem. 

Nesse ponto é válido considerar o que observou Gonçalves (in SOAREZ DE 

OLIVEIRA, 2002), sobre essa visão de natureza-objeto versus homem-sujeito: o 

termo sujeito – atribuído orgulhosamente ao homem – apresenta, além do 

significado de ser ativo, dono de seu destino, a significação de um ser submetido a 

determinadas circunstâncias. Essa segunda conotação do termo é esquecida por 

influência da visão antropocêntrica de mundo, na qual o homem é o senhor de todas 

as coisas, fazendo assim com que se esqueça que o termo sujeito, pode significar 

tanto o ser que age como aquele que se submete. É lamentável a constatação que 

essa visão de natureza separada do homem é característica do pensamento 

dominante no mundo ocidental atual. 

Um dos responsáveis por essa segmentação na visão entre homem e 

natureza, foi o avanço do cristianismo, já que Deus passou a ser o ser supremo e o 

homem, à sua imagem e semelhança, também – excluindo-se, assim, todos os 

outros elementos naturais relegados à posição de inferioridade em relação ao 

homem. Platão defendia que exclusivamente a idéia continha a perfeição, e não a 

realidade encontrada no mundo. Tal afirmação remete o indivíduo à crença de que o 

que se encontra concretamente no mundo natural – o meio ambiente como um todo 

– é imperfeito e aquém das nobres características do mundo ideal. Por ter o 

cristianismo assimilado a visão aristotélico-platônica, apregoou, durante a Idade 

Média – e o faz até os dias atuais – a separação entre espírito e matéria, difundindo 

com grande ênfase a perfeição de Deus em oposição à imperfeição do mundo 

material. É decorrente dessa filosofia que se deu a divisão entre corpo e alma, 

objeto e sujeito, a saber, a alma, o sujeito é que dá vida ao corpo. Quando o corpo 

morre passa a ser apenas objeto. A matéria é objeto sem vida se não possui alma, 

sendo assim minerais, vegetais e outros elementos naturais não passam de objetos 

inanimados e inferiorizados em relação ao homem.  

Foi com René Descartes e sua visão cartesiana de mundo que essa oposição 

homem-natureza, espírito-matéria, sujeito-objeto se completou e ganhou grande 

força assumindo importantes pilares do pensamento moderno e contemporâneo. Foi 
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devido à filosofia cartesiana que se deu a atribuição ao conhecimento de um caráter 

pragmático e tal conhecimento vê a natureza como um recurso. (SOAREZ DE 

OLIVEIRA, 2002) A dimensão de mundo sob a visão antropocêntrica e cartesiana 

coloca o homem no centro do universo, opondo-se à natureza, ou seja, o sujeito em 

oposição ao objeto. 

Atualmente vivemos sob o regime do capitalismo que intrinsecamente se 

caracteriza pela reprodução ampliada do capital e que tem suas bases na produção 

de mercadorias como veículo produtor da mais-valia para viabilizar sua expansão. A 

relação homem-meio apresenta-se como contradição capital-trabalho, afinal, 

pensando sob o ângulo abstrato, os homens se relacionam com a natureza para 

transformá-la em produtos e pensando pelo ponto de vista real, o trabalho nada mais 

é do que um processo de produção/reprodução de mercadorias. 

Debaixo das leis e normas do capitalismo, o contato com os recursos 

pertencentes à natureza passa, necessariamente, pelas relações mercantis, uma 

vez que sua apropriação pelo capital implica a eliminação de sua "gratuidade 

natural". (SOAREZ DE OLIVEIRA, 2002) Sendo assim fica nítida a observação de 

que a incorporação da natureza e do próprio homem ao circuito produtivo pode ser 

caracterizada pela base responsável para que o capital alcance a almejada 

expansão. 

Segundo Kraemer (2004) os estabelecimentos de ensino superior estão já 

conscientes do papel que devem cumprir na preparação das novas gerações para 

um futuro sustentável. As universidades partilham a convicção de que o progresso 

econômico e a proteção ambiental estão indissoluvelmente ligados. Sendo assim, as 

universidades são chamadas ao exercício de liderar a proposta de uma forma de 

educação interdisciplinar que seja embasada em uma dimensão ética e que tenha 

por objetivo principal a concepção de soluções para os problemas ligados ao 

desenvolvimento sustentável. Mas por que dentro de uma Universidade não há o 

respeito com o ambiente que cerca os acadêmicos? 

Com este estudo, analisamos a causa da desatenção e descortesia por parte 

dos universitários da FURG com a biodiversidade presente no Lago dos Biguás no 
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Campus da Universidade. Ademais, esse trabalho buscou a harmonização da 

relação sociedade-natureza, a partir do reconhecimento pelo ser humano do seu 

ambiente, auxiliando na construção de valores e atividades voltadas para o respeito 

a todas as formas de vida e a melhoria da qualidade destas, caracterizando-se como 

uma proposta de conexão entre o conhecimento científico e a vivência do 

acadêmico. 

Com base nesse estudo, pretendemos expandir o trabalho de recuperação do 

Lago, através de palestras, mutirões de limpeza, implementação de mais lixeiras, 

entre outras atividades ainda a serem pensadas. 

A fim de tentar entender o verdadeiro motivo da grande quantidade de lixo no 

Lago, saber a opinião de quem freqüenta essa área de lazer e buscar alternativas de 

amenizar a situação, foi realizado um estudo bibliográfico sobre o Lago dos Biguás e 

depois foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com pessoas que freqüentam 

esse ambiente. 

Foram entrevistados 10 universitários de diferentes cursos que estavam 

realizando algum tipo de atividade na área ao redor do Lago dos Biguás. 

Colaboraram com o estudo, acadêmicos de Biologia (licenciatura e bacharelado), 

Psicologia e Engenharia da computação. As entrevistas foram gravadas, transcritas 

e analisadas. Os nomes dos acadêmicos não foram divulgados para preservar a 

identidade de cada um. 

 

                      

    Questionário aplicado aos acadêmicos:    

  
 

  

  1 - Com que freqüência vem na área de lazer em torno do Laguinho? Quais    

  motivos o levam a freqüentar esse ambiente?   

  2 - Na sua visão, qual a importância do Lago dos Biguás?   

  

3 - O que você acha a respeito do lixo no Lago? Quais as conseqüências 

você vê nesse problema?   
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  4 - O que poderia ser feito para amenizar essa situação?   

                      

 

 

Motivos que levam os acadêmicos a área em torno do Lago:   

A maioria dos entrevistados vai freqüentemente ao Lago para descansar no 

intervalo das aulas e após o almoço. Muitos também vão nesse local pelo contato 

com a natureza e a bela paisagem de tranqüilidade que esse ambiente fornece. 

Podemos comprovar esses motivos através da seguinte afirmação: 

 

“Geralmente venho aqui no intervalo entre as aulas, pois é o lugar mais agradável 

que tem para se descansar aqui na FURG.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de lazer em torno do Lago – Fotos: Letícia Coutelle Honscha 

Importância do Lago dos Biguás: 

Nesta etapa tivemos diversas respostas. Algumas pessoas acreditam que o 

Lago tenha alguma importância ecológica, porém não souberam dizer qual seria; 

outros acreditam que a única importância que esse ambiente tem é a interação das 

pessoas, a beleza que ele proporciona para os observadores e um local de 

descanso próximo a natureza, não estabelecendo nenhuma importância referente ao 
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fator ecológico; e uma terceira parte dos entrevistados acredita que é um ambiente 

muito importante por causa da grande diversidade de animais e plantas existentes 

nesse ecossistema.  

Vejamos alguns relatos que podem expressar essa divergência de pensamentos: 

“Não entendo muito, mas para o ecossistema daqui deve ter alguma importância. 

Mas para mim é uma importância mais de beleza.” 

“Só pela estética mesmo, não tem importância maior que a estética esse laguinho 

aqui.” 

“É muito importante, pois é uma cadeia de ecossistemas, existem vários indivíduos 

em um determinado local, vivendo em harmonia.” 

 

Lago dos Biguás (FURG) – Foto: Letícia Coutelle Honscha 

Relação do Lixo com o Lago e suas conseqüências: 

Em unanimidade, as pessoas acham uma falta de respeito com a natureza 

deixarem o lixo no Lago, pois isso prejudica a fauna e flora local. Além de trazer mau 

cheiro e poluição da paisagem. 
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A maioria acredita que não é somente o fato de jogarem o lixo propriamente 

dentro do Lago, eles acham que grande parte do lixo esquecido nas mesas e 

cadeiras, ou até mesmo no chão, e com a ação do vento acabam caindo na água. 

Isso causa revolta em muitas pessoas, pois estamos lidando com universitários, que 

deveriam ser exemplo de educação para o restante da sociedade. Vejamos algumas 

falas: 

“Essa atitude que a comunidade universitária tem de deixar o lixo encima das mesas 

é o que causa maior dano ao nosso meio ambiente, porque além do vento, há 

acidentes de derrubarem mesas e cadeiras dentro do lago, e isso faz com que o lixo 

vá se deslocando todo para dentro do Lago e acaba prejudicando a fauna e a flora 

do ambiente, prejudicando também a nossa paisagem.” 

“O lixo é uma droga, ele acaba tornando o ambiente que é agradável em menos 

agradável, e isso acaba prejudicando o cheiro e a visão. Sem contar que causa uma 

revolta em ver que a comunidade universitária fica jogando lixo no lago da sua 

própria universidade.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lixo no Lago dos Biguás – Fotos: Letícia Coutelle Honscha 

Soluções para amenizar a situação do lixo no Lago: 
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Nesse ponto, surgiram diversas idéias, as quais poderiam servir de base 

para a implantação de um projeto maior visando à limpeza e conservação do Lago 

dos Biguás. 

Uma das melhores idéias foi primeiramente realizar uma limpeza do Lago 

mostrando como fica mais bonita a paisagem. Em seguida mostrar a importância de 

manter o lago limpo e fazer com que os freqüentadores respeitem o Lago e 

colaborem com sua limpeza. Comprovamos isso no seguinte relato: 

“Fazer uma espécie de mutirão para tentar uma limpeza, porque esperar que a 

FURG limpe não dá, isso poderia partir dos alunos para ter resultados. Depois 

mostrar para todos que o Lago fica bem melhor limpo e a partir disso fazer um 

trabalho com a comunidade para que não joguem mais sujeira no Lago e coloquem 

o lixo no lixo.” 

Por outro lado, surgiram algumas alternativas utópicas, vejamos uma delas: 

“Primeiro uma limpeza e depois deixar alguém sempre cuidando e dar multa para 

quem jogar lixo no Lago.” 

 

Durante as entrevistas, observamos que a maioria dos acadêmicos foram 

sinceros em suas falas, muitos vezes admitindo que jogavam lixo no Lago e que não 

sabem a verdadeira importância desse ecossistema para as diversas espécies 

existentes nele.  

Foi relatado pela maioria dos entrevistados que há falta de informação sobre 

a importância ecológica do Lago e que deveriam ser colocados cartazes 

informativos, mais lixeiras, pequenas palestras sobre o assunto, campanhas de 

limpeza voluntária do Lago, entre outras sugestões. 

A maioria demonstrou uma certa revolta contra os estudantes que sujam o 

Lago, muitas vezes incluindo eles próprios, pois acham que devemos manter a Lago 

limpo. Mostraram grande interesse em querer mudar de postura e ajudar na 

manutenção da limpeza. Todos acharam a iniciativa do trabalho muito importante, 

pois a partir da entrevista puderam refletir sobre o assunto e ver que a situação 
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realmente não está boa. Incentivaram o trabalho e esperam que façamos algo mais 

prático, visando uma melhoria deste ambiente. Certamente iremos trabalhar nesse 

projeto e tornar a nossa Universidade cada vez mais prazerosa. 

Pretendemos organizar uma equipe para trabalhar na limpeza e manutenção 

do Lago dos Biguás, visto que é uma área freqüentada por muitas pessoas e temos 

o dever de preservá-la. Utilizaremos muitas das idéias propostas nas entrevistas. 

Faremos placas ou cartazes informativos sobre a importância do Lago, tentaremos 

fazer com que a Universidade disponibilize mais lixeiras nessa área, faremos 

mutirões de limpeza no Lago com a presença de todos que se proponham a ajudar e 

trabalharemos com os freqüentadores desse ambiente para que continuem 

mantendo o Lago sempre limpo. 

Esse trabalho será desenvolvido ao longo desse ano na FURG, já que temos 

um grande número de estudantes preocupados com essa problemática e querem 

fazer alguma atividade para amenizar essa situação. 
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ANÁLISE DA EXPLORAÇÃO DE CARVÃO EM CANDIOTA – RS 

 

Débora Laís Freitas1 

 
RESUMO: O presente trabalho é fruto de uma pesquisa feita em uma atividade de 
campo da disciplina Rio Grande do Sul – Natureza e Sociedade, do curso de 
Geografia Licenciatura da FURG, em que se visitou o município de Candiota – RS, a 
fim de conhecer o ambiente de exploração de carvão utilizado na geração de 
energia termoelétrica no estado. Com base nos dados obtidos em visita a 
Companhia Rio-Grandense de Mineração, observações feitas pelos alunos e demais 
materiais, foi estruturado um relatório avaliando a produção termoelétrica da CRM e 
a situação ambiental da região. 
 

INTRODUÇÃO 

Em saída de campo à região de Candiota, sudeste do Rio Grande do Sul no 

dia sete de agosto de 2010, observou-se dados referentes à área de exploração de 

carvão mineral no estado, visitando a CRM (Companhia Riograndense de 

Mineração) e analisando diretamente alguns dos aspectos que tal exploração agrega 

à paisagem da região. 

A professora Rossana Teles, regente da disciplina de Rio Grande do Sul – 

Natureza e Sociedade, no curso de Geografia Licenciatura da FURG, encontrou 

dificuldades em agendar uma visita ao interior da fábrica de carvão, devido a 

questões de segurança e outros empecilhos referentes à administração da 

Companhia. Sendo assim, fomos recebido por um funcionário que nos apresentou 

uma palestra informativa a respeito da formação, extração e demais aspectos 

significativos para a atividade na região. 

Durante uma visita à área de exploração, pudemos observar a paisagem da 

região e constatar a relevância da visita para a prática da disciplina.  

 

                                            
1 Acadêmica do curso de Geografia – Licenciatura 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG 
E-mail: deby_off@msn.com 
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OBJETIVOS 

O objetivo principal referente à saída de campo é conhecer o ambiente 

natural em que se processam atividades que são de suma importância para o 

funcionamento econômico e social do nosso estado, e dessa maneira utilizar-se da 

constatação empírica para reavaliar a validade dos conceitos que cercam as 

atividades de exploração do meio-ambiente a serviço da movimentação da 

sociedade. 

Outro objetivo basilar provém da oportunidade de analisar diretamente 

alguns dos aspectos que a exploração de carvão mineral agrega à paisagem da 

região, que interfere em todo o ambiente natural e social. 

 

METODOLOGIA 

A consideração dos dados obtidos pela empresa de mineração, utilizando-se 

da observação empírica do ambiente a fim de ressignificar as concepções a respeito 

da exploração ambiental referente ao carvão mineral. 

 

RESULTADOS 

Dados obtidos em palestra organizada pela CRM: 

O carvão que é trabalhado na usina de Candiota é de classificação sub-

betuminoso. Este carvão provém de uma formação mais recente e tem alto grau de 

umidade; tem uma qualidade inferior em nível de jazidas mundiais, mas no Brasil, é 

a melhor reserva de carvão mineral, que corresponde à 23% das reservas oficiais do 

país. Segundo a CRM, as reservas concedidas à CRM correspondem a 839,18 

milhões de toneladas; as reservas totais de Candiota chegam a 12 bilhões de 

toneladas. 

Em relação aos recursos energéticos no Brasil, o carvão não tem muito peso 

em relação a outras fontes, devido a fatores como a pequena incidência deste 

(apenas na Região Sul) e a grande potencialidade hidrelétrica do país.  
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Com novos projetos de ampliação da CRM, estima-se que a participação do 

carvão na matriz energética do país suba de 2% para 5%. Tais projetos incluem a 

implantação de mais três usinas em Candiota, a implantação da fase D da 

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE, destinada 

principalmente à exportação, e a construção já em andamento da fase C da Usina 

Presidente Médici II, que trabalha atualmente com as fases A e B. 

O carvão de Candiota é utilizado para a geração termoelétrica, e atualmente, 

a Usina Presidente Médici II gera no máximo cerca de 80MW/h. Isto porque, 

presumem os técnicos, os equipamentos se encontram em um estágio de 

envelhecimento, pois a capacidade instalada da usina é de 446MW/h. 

Ciclo térmico: 

O carvão britado é armazenado em silo e passa por moinhos pulverizadores; 

o carvão pulverizado é injetado nas caldeiras para queima em suspensão; o calor 

liberado pela queima do carvão atinge 1.300°C, que é transferido para a água que 

circula nos tubos que envolvem as caldeiras; a energia térmica liberada é 

transportada pelo vapor superaquecido até as turbinas; acionando as turbinas pelo 

vapor é gerada a energia elétrica; acoplado ao eixo da turbina o gerador de energia 

elétrica é acionado, induzindo uma tensão e uma corrente elétrica – a conjunção 

destas componentes representa a energia elétrica. 

Em relação à área de exploração, a CRM dispõe de equipamentos de ponta, 

tendo como exemplo principal a Dragline, que é a maior máquina que opera em 

jazidas no Brasil. Ela é utilizada para remover as camadas do solo sobre o carvão; o 

transporte do carvão entre a unidade de britagem e a usina termelétrica é feito 

através de uma correia transportadora com 2,3 km de extensão. 
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Foto: Débora Freitas, 2010. 

 

As áreas em mineração da CRM estão licenciadas pela Fundação de 

Proteção Ambiental – FEPAM, com vistorias periódicas. A CRM investe 

R$1.500.000,00/ano em recuperação ambiental e a recuperação das áreas 

mineradas é concomitante com a lavra. Além disso, a Companhia também monitora 

a qualidade tanto das águas superficiais como das subterrâneas resultantes de seus 

processos industriais. É importante mencionar que algumas áreas consideradas pela 

Companhia como recuperadas na verdade são áreas ‘em processo de recuperação’. 

Apesar de em algumas dessas áreas terem sido plantadas vegetações (gramíneas, 

acácias, entre outras) elas são impróprias, por exemplo, para a agricultura e 

pecuária, pois os processos de recuperação são lentos, podendo levar em torno de 

10 anos para plena recuperação. 

 

CONCLUSÕES 

Nossa turma já havia tido a possibilidade de observar a paisagem de 

extração de recursos minerais, quando em 2009 visitamos as minas de extração de 

calcário na bacia do rio Camaquã, no município de Caçapava do Sul. Naquela 
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ocasião, percebemos mais uma “maquiagem” sobre a real situação ambiental da 

região do que efetivamente o que era propagandeado. Em Candiota, a preocupação 

ambiental é um pouco mais visível; o processo de recuperação ambiental é mais 

efetivo. 

Segundo o sítio da CRM: 

Na recomposição topográfica, procura-se fazer com que o aspecto 
visual do terreno ganhe contornos muito próximos ou parecidos com 
os que tinha originalmente. Isso é realizado durante a deposição dos 
materiais que serviam de cobertura para o carvão e com o auxílio de 
tratores de esteiras. 

Estando o terreno devidamente conformado, espalha-se as camadas 
mais férteis de solo, comumente chamadas de terra vegetal  - e que 
foram retiradas das frentes de mineração antes da descobertura do 
carvão - , sobre estes materiais. 

Devidamente analisado, este solo será corrigido com a adição de 
calcário e adubado para receber o primeiro plantio.  

Faz-se, finalmente, a implantação da vegetação. O usual, mesmo em 
áreas que receberão a implantação de arbóreas é que, 
primeiramente, proceda-se ao plantio de gramíneas, propícia para 
aquela estação do ano e de crescimento rápido, inibindo qualquer 
possível erosão e perda do solo vegetal. (CRM – Companhia 
Riograndense de Mineração. http://www.crm.rs.gov.br/hypervisual/ 
meioAmbiente/recuperacao.php?secao=meioAmbiente) 

 

Observou-se que as áreas de exploração mais recente encontram-se com 

uma cobertura vegetal que ainda não apresenta a configuração ideal, mas nota-se a 

preocupação com a recuperação ambiental, ao menos em comparação em outras 

experiências relacionadas com a extração de recursos minerais. 

A área de exploração impressiona por sua grandiosidade. As fotos a seguir 

podem dar uma noção de escala, além do mais se citarmos que a máquina 

escavadeira que aparece nas imagens, a já citada Dragline, pesa 1.628 toneladas, 

tem uma lança de 40 metros de altura e 71 metros de comprimento e um raio de 

operação de 65,5 metros. 
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Fotos: Débora Freitas, 2010 

 

 

O que se constata, mais uma vez, é a intensidade a qual a humanidade 

submete a natureza a seus níveis quase limite de sustentação. A exploração do 

carvão mineral implica em uma erosão profunda do terreno e a alteração de toda a 

paisagem ao redor que recebe os sedimentos retirados e vestígios das implosões 

necessárias para a exploração, além de riscos correntes da população do município, 

pois o carvão tem risco de combustão quando o enxofre do carvão retirado em 

excesso entra em contato com a água, gerando ácido sulfúrico. Claro, o carvão fica 

estocado em uma cobertura, mas acredito que não seja o suficiente para mantê-lo 

em total segurança. 
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Área de estocagem do carvão 
Foto: Débora Freitas, 2010 

 

A pesar disso, especificamente na Mina de Candiota, como já referido, as 

medidas de proteção e recuperação ambiental ao menos são tomadas, mesmo que 

a sua eficiência jamais seja suficiente para recuperar o intenso processo de 

exploração do terreno. 
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Área de recuperação ambiental 
Fotos: Débora Freitas, 2010 
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RESUMO: O presente estudo apresenta uma reflexão acerca das relações sociais 
estabelecidas entre crianças3e/ou adolescentes que fazem uso de ambientes virtuais 
e faz parte de estudos desenvolvidos no programa de Pós-Graduação em Educação 
Ambiental na Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Para a apresentação do 
estudo aqui apresentado foi realizada uma entrevista semi-estruturada com crianças 
de 10 e 12 anos em um ciber café4 onde as mesmas se encontram frequentemente 
para jogar e acessar a internet. Argumento, neste trabalho, que os ambientes 
virtuais, dentre outros avanços tecnológicos, acabam por construir outro modo de se 
relacionar na sociedade. O que essas crianças buscam? Quais são seus interesses 
nessas ferramentas? Quais os lugares mais acessados? Essas são algumas das 
questões norteadoras dessa pesquisa. As questões aqui ressaltadas buscam 
promover discussões acerca das relações sociais que se estabelecem mediadas 
pela internet. Para pensar estas questões, respalda-se me autores como 
Christensen e James (2005), M.Castells, (1998), Levy (1999), Antunes (2003), Palfry 
e Gasser (2011). A discussão aponta para o fato de que esta outra “realidade” 
produz um “novo” modo de se pensar a sociedade e as relações interpessoais, 
estando situadas dentro de um paradigma contemporâneo. 

 

Palavras Chave: crianças, tecnologias, rede 
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3 São consideradas crianças de 0-12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos incompletos. 
4 Ciber café, ciber pastel ou lan houses – casas de internet e jogos eletrônicos. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este estudo busca apresentar discussões iniciais problematizadas na 

pesquisa1 de Mestrado desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental – FURG, a qual visa a compreender as relações sociais 

estabelecidas em famílias que fazem uso intenso das redes digitais. Nesse contexto, 

lanço olhares mais atentos a crianças e/ou adolescentes que por diferentes motivos 

freqüentam assiduamente cybercafés ou as mais populares lanhouses. 

Questionando: Qual o interesse por esses lugares? O que a internet provoca nessa 

geração? 

Atualmente, percebemos o grande avanço da informação e comunicação a 

partir do uso das tecnologias. Nossa sociedade está marcada pelas mídias digitais e, 

é notório que elas têm influenciado nossas vidas significativamente e, com nossas 

crianças não seria diferente, ainda mais por terem nascidos imersos neste mundo 

digital.  

Considero relevante analisar qual o real fascínio e o impacto que a internet 

ou os jogos digitais provocam nas crianças e/ou adolescentes. Destacam-se, neste 

estudo, as vozes das crianças, buscando compreender como se dão suas relações 

interpessoais em ambientes como ciber’s. Isto porque as pressuposições acerca 

desta questão apontam para a construção de outras maneiras de relacionarmo-nos 

com o outro. Cabe, assim, questionar: como as crianças podem jogar com o colega 

a menos de 2 metros sem trocar uma palavra com ele? Que outras relações são 

estas mediadas pela era digital?  

 

OBJETIVO  

                                            
1 A pesquisa do Mestrado que está sendo desenvolvida busca trabalhar com os contextos familiares mediados pelas 
tecnologias digitais, ou seja, famílias que fazem uso intenso das redes, o ciberespaço. O enfoque especial deste trabalho é 
uma pesquisa com crianças que utilizam assiduamente os cybercafés. Compreendendo aqui esse “intenso” como diariamente 
no cyber ou até mesmo em casa. 
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Compreender as relações estabelecidas com crianças que fazem uso 

intenso das redes digitais nos espaços dos cybercafés.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Alguns autores foram interlocutores nesse estudo. Destaco algumas 

reflexões de M.Castells, (1998), Levy (1999), Antunes (2003), Palfry e Gasser 

(2011), a partir de suas contribuições com relação a influência das mídias digitais e 

na pesquisa com crianças os autores de base foram Christensen e James (2005). É 

principalmente a partir dos estudos destes autores que vou tecendo compreensões 

acerca do objeto de estudo aqui apresentado. 

A revolução da tecnologia da informação e a reestruturação do capitalismo 

introduziram uma nova forma de sociedade, a sociedade em rede (M.Castells, 

1998). De acordo com o autor, o uso crescente de redes como a internet resultou na 

criação desse outro tipo de organização social que por sua vez, permite a formação 

de comunidades virtuais, grupos de pessoas através de interesses afins. 

Percebemos atualmente que cada vez mais cedo as crianças se apropriam dessa 

nova linguagem e com uma agilidade maior que o adulto supera os crescentes 

desafios que o mundo digital vai impondo. As crianças, assim, reinventam modos de 

se divertirem, causando, por vezes, um certo estranhamento para aqueles cujo 

mundo digital é um evento tão mais recente. O tempo das crianças, ainda que o 

calendário aponte que seja o mesmo tempo do adulto, anuncia um modo de 

relacionar com o outro re-significado pela mediação do mundo digital.  

No livro “Nascidos na Era Digital” de Palfry e Gasser (2011) todos que 

nasceram após os anos de 1980 são considerados nativos digitais. Na era onde os 

principais aspectos de suas vidas – interações sociais, amizades, atividades cívicas 

– são mediados pelas tecnologias digitais e, eles não conhecem nenhum modo de 

vida diferente. A Educação Ambiental, ocupando-se não apenas de discussões 
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acerca do ambiente natural, mas também do ambiente social, contribui para 

pensarmos estas novas estruturações societárias emergentes. Dessa forma, a 

Educação Ambiental potencializa a compreensão dessas relações sociais trazidas. 

Uma parcela considerável da sociedade contemporânea utiliza-se do 

ciberespaço1 para se encontrar virtualmente com mais freqüência do que de forma 

presencial. Quais as razões? Praticidade, trabalho, horários, distância? Seja qual for 

o motivo, a internet é o recurso mais utilizado ultimamente por grande parte da 

população, como aponta Levy (1999).  

 Este uso é, também, uma produção de um determinado tipo de sociedade 

que busca reconstruir modos diversos de se relacionar com outros e, que podem 

produzir e reproduzir uma ideia de um “tempo” mais acelerado. 

Paula Sibilia, pesquisadora das redes sociais, em uma entrevista para a 

revista IHU On-Line2, em 2008, afirma que as tecnologias correspondem a um novo 

modelo de vida social, e que “usamos essas ferramentas para responder às 

demandas de um universo cada vez mais distante daquela cultura oitocentista que 

incentiva a escrever diários verdadeiramente ‘íntimos’.”   

De acordo com a pesquisadora a vida e as relações sociais nessa 

perspectiva só ganham sentido e a pessoa só existe se aparecer para outra. Uma 

cultura do espetáculo, como aborda em seu livro: “O Show do eu” (ibiden, 2008). A 

autora argumenta que, de certa forma, essas relações interferem e modificam nossa 

forma de “ser e estar” no mundo. 

Atualmente vemos um grande interesse principalmente das crianças e 

adolescentes pelas redes sociais. Sibilia (2008) afirma que desde muito cedo há um 

grande interesse nessas relações onde, de acordo com a autora a observação do 

outro e exposição de si é legitimada pela nossa sociedade.  

                                            
1 Ciberespaço como o meio de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores. 
LEVY (2000) 
2 IHU on-line – Revista do Instituto Humanistas Unisinus. Ed.283. 24/11/08. 
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Para fazer parte de alguns sites de relacionamento é necessário ter 18 anos, 

como o Orkut, por exemplo, porém o que vemos é justamente o contrário, muitas 

crianças já fazem parte dessa rede social omitindo sua idade verdadeira. Isso 

porque o “sistema de vigília” pressupostos por uma exigência mínima de idade não 

existem de fato. A internet, tendo nascida para apresentar-se anárquica, não 

sobrevive com regras do tipo idade mínima. A cultura da exibição começa desde 

muito cedo e, os interesses pelos mais diversos sites, blogs ganham cada vez mais 

espaço desde a infância. Onde estão nossas crianças? 

A partir da noção clara de que a cultura contemporânea é caracterizada pelo 

uso crescente das tecnologias digitais, é possível notar o surgimento de uma nova 

relação entre a técnica e a vida social, que ao mesmo tempo proporciona o 

surgimento de novas formas de agregação social no ambiente virtual. Este espaço, 

por sua vez, possui práticas culturais específicas que constituem a chamada 

cibercultura. Entretanto, é importante ilustrar: o que é a cibercultura1? 

Antunes (2003) diz que a cibercultura é o conjunto de técnicas, normas, 

regras, atitudes, práticas, valores, e modos de reflexão que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento da internet como novo meio de comunicação. Para o 

autor esse movimento acontece com a passagem do computador pessoal para o 

computador coletivo, multiconectado através da rede on line ou pelo ciberespaço. O 

ciberespaço se constitui no espaço onde se processam as trocas sociocognitivas e 

também o volume de informações gerado pela cibercultura.  

Percebemos o grande interesse das crianças pela internet e por tudo o que 

ela oferece. Muitos cybercafés são hoje palco das mais diferentes idades seja para 

navegar na internet ou para jogar com amigos virtais. Cada vez mais cedo as 

crianças são atraídas por essas ferramentas e o tempo de ser criança vem sendo 

aos poucos reconfigurado por jogos eletrônicos e entretenimentos virtuais. Nasce 

um outro tempo, uma infância que poderíamos, quem sabe, chamar de 

“ciberinfância”. Os jogos e brincadeiras de rua aos poucos vão perdendo espaço 

para outros jogos, outras configurações de brincadeiras, outros tempos, outros 

                                            
1 O filósofo Pierre Lévy no livro Cibercultura apresenta três princípios fundamentais para o programa 
da Cibercultura: a interconexão, as comunidades virtuais e a inteligência coletiva (1999). 
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modos de brincar, divertir-se, relacionar-se. Como compreender as crianças, seus 

anseios e necessidades?  

De acordo com Christensen e James (2005) para compreender melhor a 

infância e representar uma imagem fiel das vidas diárias das crianças, necessitamos 

de poder explorar com as nossas metodologias aquilo que é comum na sua 

experiência social através do tempo e do espaço. Os autores acrescentam que as 

crianças não são adultos e, é necessário assim que a criança explique seu 

posicionamento para ser entendida. 

Alguns estudos sociológicos com crianças nos auxiliam na compreensão das 

investigações realizadas. Acredita-se na criança como parceira nesse processo. A 

esse respeito Tomás (2008) diz: 

 

a sociologia da infância propõe estabelecer a infância como objeto 

sociológico, a partir de uma perspectiva que considera as crianças 

como actores sociais, por direito próprio, combatendo o 

entendimento das crianças como objetos de conhecimento social e 

defendendo a perspectiva das crianças como sujeitos de 

conhecimento.  

 

Dessa forma, podemos afirmar a partir da sociologia da infância que as 

crianças devem ser vistas como protagonistas de suas histórias e, não como meros 

expectadores. Na investigação com crianças é importante considerar ainda as 

experiências e conhecimentos que elas possuem suas particularidades e visão de 

mundo. As crianças nos ensinam muito mais como trabalhar com elas se soubermos 

compreende-las.  

 

METODOLOGIA 
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Os caminhos metodológicos para a realização deste trabalho passaram pelo 

conhecimento e observação do grupo de crianças e adolescentes que fazem parte 

de um cyber pastel no município de Rio Grande até a conversa com todos para que 

pudessem manifestar seu desejo, ou não, de fornecer-me uma entrevista. Para isso, 

se fez necessário duas visitas informais para conversar com o proprietário do local, 

explicar a pesquisa e ainda observar os usuários. Em outro momento foram 

realizadas as entrevistas1.  

Foi utilizada como linha de análise a sociologia da infância que é um campo 

que estuda as crianças como atores sociais. Partindo dessa premissa as crianças 

são parceiras na investigação, uma vez que possuem faculdades simbolizadoras, 

tentando combater desta forma a marginalização ou exclusão dos que quase nunca 

estão presentes na investigação. Tomás (2008)  

De acordo com Fábio2, proprietário do cyber, o índice de crianças que 

utilizam diariamente os computadores pode ser considerado alto. “Todos os dias a 

gurizada tá aí, a maioria usa pra Orkut, msn, alguns pra jogos, mas eles querem 

mesmo é essas coisas”(fala do proprietário). 

Foi possível perceber que o interesse das crianças3 e adolescentes está nos 

sites de relacionamentos. “A internet é minha vida” afirma Carol4, de 11 anos, que 

frequentemente usa a internet para ver seus emails, entrar em salas de bate papo e 

no orkut. A menina expressou que “até faz” os trabalhos da escola, mas que usa 

mesmo é para o Orkut e MSN. A praticidade está no local estratégico do cyber que 

se encontra na esquina de uma escola pública o que populariza o ambiente e dá 

mais praticidade aos estudantes usuários. 

 A terceira visita foi o momento de escolher os colaboradores do estudo. 

Chamou-me a atenção que dentre tantos presentes um menino se destacava, pois 

estava novamente no cyber no dia que retornei. Demonstrava muita concentração 

                                            
1 Entrevistas – nesse caso, foram conversas dirigidas. 
2 Os nomes utilizados são fictícios para preservar a identidade dos participantes. 
3 Nesse caso, me refiro a crianças usuárias do cyber café a partir dos 8 anos, conforme afirma o 
proprietário. 
4 Essa menina estava junto com a colega, mas não foi entrevistada, pois tinha vergonha e, não 
mostrou interesse em participar. 
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na tela do computador quanto estava jogando. Assim, esperei acabar seu tempo de 

jogo, limitado pelo valor pago, e fui conversar com ele, explicando os objetivos da 

pesquisa e a importância de sua colaboração para o trabalho. A partir de sua 

aprovação, foi realizada a entrevista.  

Algumas questões nortearam uma conversa informal, porém Marcos se 

mostrou um tanto inquieto inicialmente. Por certo dialogar sobre aquele ambiente 

não parece ser algo costumeiro. Vivenciá-lo sim. Talvez isto possa explicar um tanto 

do desconforto que percebi em Marcos. Além disso, o estranho no mundo virtual não 

mais ganha status de diferente. Ele é, possivelmente, o “novo a descobrir”. Já o 

estranho no mundo “real” tem uma presença que se impõe fisicamente. Este pode 

constranger. Ali, eu era a “estranha real”. 

Perguntei o que ele mais gostava de fazer e logo respondeu que era jogar 

futebol. Inicialmente precisei provocar as questões. Posteriormente foi conduzida 

uma conversa de maneira mais informal. Pergunto à Marcos: 

Eu - Por que usa a internet? 

Marcos - Porque gosto de conversar com as pessoas e jogar 

 

      Eu - Conquistou muitas pessoas através da internet? 

Marcos - Tenho muitos amigos 

 

Com relação a esses amigos Marcos afirma que alguns ele conhece 

pessoalmente, mas outros não. Comentou que usa o cyber para encontrar os 

amigos e jogar, reafirmando ser o que mais gosta de fazer na internet. Visita com 

freqüência o Orkut e o MSN, mas o que mais gosta mesmo é de jogar Counter 

Strike1. 

 

                                            
1 Counter Strike – Jogo virtual em primeira pessoa onde o objetivo é eliminar a equipe oponente. É possível jogar 
várias pessoas ao mesmo tempo conectadas através da internet. O jogo é baseado em missões onde o jogador 
precisa eliminar o adversário para alcançar os objetivos e mudar de fase. É um jogo onde há muita exploração 
da violência. 
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      Eu - Utiliza jogos virtuais com outras pessoas? De que forma?  

Marcos - Sim, o Counter Strike via on line com os meus colegas, também gosto 

dos jogos de carros, mas estes eu jogo sozinho. 

 

Nesse momento Marcos começa a falar com muito entusiasmo a respeito 

desse jogo o “Counter Strike”. Explica que nesse jogo várias pessoas jogam ao 

mesmo tempo, até mesmo de outro país se quiser, comentou. Perguntei se esse era 

o que ele estava jogando antes de nossa conversa; ele afirmou que sim. Observei 

anteriormente que ele e o colega estavam sentados um ao lado do outro, mas não 

conversavam. Marcos me explica que o colega era o inimigo dele e, que ele 

precisava “derrotá-lo”. Esse é o objetivo do jogo. “Eu tinha que matar ele”, enfatiza. 

Mais tarde, retornando ao cyber encontrei duas meninas, mas não havia 

percebido que tinha uma senhora ao lado delas. Assim, quando falei novamente 

com o proprietário do local ele me informou que elas estavam acompanhadas. 

“Aquela senhora acho que é mãe de uma delas, chegaram com ela”. Perguntei se 

elas gostariam de fazer parte da pesquisa. Comentei1 que seria muito importante 

saber suas opiniões, visto que é um trabalho da Universidade e que, só teria 

realmente sentido se eu tivesse a entrevista, por exemplo, de uma criança, usuária 

freqüente no cyber. A senhora – tia2 de Paula -  que estava ao lado me questionou e, 

expliquei para ela a pesquisa e a importância de ouvir/escutar uma criança usuária. 

Assim, Paula, após a aprovação da tia, aceitou em colaborar e começamos a 

conversar. A Carol disse que tinha vergonha e ria muito.  

Expliquei as questões que seriam relevantes para o trabalho. Como modo de 

tornar um ambiente mais confortável para Paula, e também para mim, já que não 

nos conhecíamos, sugeri que ela escolhesse algumas questões sobre as quais 

gostaria de falar.  

                                            
1 Esse comentar se estendeu em uma significativa explicação para as crianças e para a senhora 
responsável (Tia da Paula) todo o trabalho de forma detalhada, incluindo minha pesquisa de 
mestrado e, a importância da colaboração delas para a efetivação do mesmo. 
2 Em algumas questões a Tia de Paula não deixou a menina a vontade e, de alguma forma manipulou 
as respostas e Paula apenas confirmava repetindo o que a tia falava. Percebi/Senti que ela gostaria 
de falar mais e, no entanto, olhava para a tia e calava. 
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Eu – O que mais gostas de fazer? 

Paula – Eu gosto de falar com amigos. 

Eu – Como?  

Paula – Falar na internet 

Nesse momento a tia interferiu em nossa fala, comentando que ela não se 

correspondia com seus amigos apenas na internet, mas que os contatava também 

pessoalmente. Assim, Paula reformulou sua resposta: “é falar com meus amigos na 

internet e pessoalmente também. 

Quando conversamos a respeito de ter computador em casa e a razão do 

uso do cyber, Paula ficou um pouco calada pensando. A tia não permitiu que a 

menina fizesse nenhum comentário e logo falou: “A Internet de casa é muito lenta, 

muito ruim, aí a gente foge pra cá.” Quando olhei para Paula ela só respondeu: “é”. 

Acredito que de alguma forma a presença da tia intimidou a menina. Além disso, 

como expressei anteriormente, a experiência em si não pressupões pensar-se sobre 

as ações que praticamos e em seus significados. 

No que se refere ao motivo do uso da internet, Paula disse que a utiliza para 

falar com seus amigos. Novamente a tia interferiu dizendo que também utilizava 

para fazer seus trabalhos da escola. “A mãe dela não deixa ela muito solta não, ela 

está sempre em cima”, afirma Roberta – tia da Paula. Interessante observar, ainda 

que com consciência dos limites dos dados aqui apresentados, que as intervenções 

da tia vêm no sentido de reforçar a idéia de um uso da internet considerado 

“saudável”. Ou seja, ao afirmar que Paula não substitui as relações presenciais 

pelas virtuais, Roberta demonstra valorizar a primeira. Tal valorização parece ser, 

em uma primeira análise, proveniente de uma escala de valores julgados “melhores”. 

As manifestações da tia, assim, são expressas de modo a evitar que a sobrinha 

diga, a partir de si, sobre seus pensamentos e sentimentos.   

Com relação aos lugares mais freqüentados no espaço virtual, a menina 

afirmou que usa muito o Orkut e o MSN. Mais uma vez Roberta salienta que também 
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usa para trabalhos da escola. Paula diz que não usa muito jogos pela internet, mas 

que gosta mesmo é de falar com suas amigas. 

Uma questão curiosa nessa nossa conversa foi com relação ao tempo que 

freqüenta o cyber. Destaco: 

Eu – “Quantas vezes por semana vem aqui?  

 Costuma vir seguido aqui?” 

Nesse questionamento a Paula revidou sua tia que logo no que a menina leu 

a questão ela falou: “Não, ela não vem muito aqui não”. Paula, logo, completou: “Ah! 

Venho sim, venho umas duas ou três vezes na semana. Venho sempre aqui.” 

Penso que teria outro tipo de conversa com Paula sem a presença da sua 

tia. Inicialmente a menina se mostrou receosa, mas aos poucos foi se sentindo mais 

tranqüila. Parece-me que a identificação com Paula com o ambiente em que 

estávamos poderia, em muitos sentidos, ter contribuído para que expressasse mais 

seus pensamentos.  

Christensen e James (2005) defendem que através dos diálogos com 

crianças podemos aprender sobre o que elas conhecem e, até certo ponto, como 

elas aprendem.  

A contribuição dessas autoras bem como seus interlocutores para a 

pesquisa foi na compreensão do real significado de se realizar uma investigação 

com crianças. A condução dos estudos sociais onde se trabalha com as crianças 

como atores assim como afirma Mayall in Christensen e James (2005) com sua 

experiência: 

Peço às crianças, directamente para me ajudarem, um adulto, a 

compreender a infância. Pretendo investigar, directamente, com 

crianças, o conhecimento que possuem sobre a sua posição social, o 

estatuto de ser uma criança e as relações criança - adulto. Pretendo 

adquirir delas os eu próprio e único conhecimento e entendimento do 

que significa ser uma criança, principalmente nos contextos sociais 

principais que passam as suas vidas, em casa e na escola. 

Apresento-me como alguém que, já que é adulta, não possui este 
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conhecimento, apesar de me lembrar de algumas coisas sobre ser 

criança, esqueci-me da maior parte, e as infâncias variam e 

provavelmente mudaram ao longo dos anos desde que era criança. 

 

Seguindo as ideias de Mayall (2005) dentro dessa perspectiva remeti-me ao 

passado onde é possível perceber claramente as gritantes diferenças do ser criança. 

Tomo como partida as brincadeiras na década de 70, 80, por exemplo: bolinhas de 

gude, jogos de botão, carrinhos, jogos de bola, pular boneco, brincadeiras de polícia 

e ladrão, cinco marias, piquenique, esconde esconde, peteca, bolinha de sabão, 

chicotinho queimado, escravos de Jó, as famosas cantigas de roda, enfim... 

Alguma dessas a escola ainda resgata, mas onde estão as crianças em 

nossa sociedade? Uma sociedade marcada pelas tecnologias digitais. Certamente 

na frente do computador, no Orkut, MSN, sites de relacionamento, ou algumas até 

nos Exergames1. 

Considero relevante entender quais os ambientes virtuais que estes grupos 

freqüentam. Esta compreensão é importante porque os lugares por onde transitamos 

na internet acabam, por diversos modos, nos constituindo. Esses lugares por sua 

vez, formam e forjam as futuras infâncias.  

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Gostaria de salientar que a amostragem para a análise dos dados aqui 

apresentados é breve em função da entrevista/conversa ter sido com apenas duas 

crianças em um curto período de tempo. Dessa forma, desenvolvo uma reflexão 

conversando com os dados que as crianças trouxeram.  

                                            
1 EXERGAMES - XBOX – o novo periférico Kinect que transforma o corpo do usuário no controlador 
do game. O jogador precisa estar na frente da TV para o Kinect que é um acessório formado por 
sensores de profundidade, câmera e microfone. Ele reconhece os movimentos do corpo inteiro, os 
comandos e o rosto do usuário. (Revista Super Interessante SET/2010) 
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A partir das observações realizadas e conversas não podemos negar que a 

internet é hoje um dos principais atrativos para as crianças. Os jogos em rede, Orkut 

e MSN são os alvos de maior interesse entre as crianças que procuram os cyber’s.  

Paula gosta de fazer amigos e possui uma rotina estabelecida, freqüentando 

o ciberespaço por mais de duas vezes semanais. Da mesma forma que Marcos que 

freqüenta tais espaços assiduamente: “só não venho quando encontro eles on line 

para jogar”. Nesse caso, o menino se refere que algumas vezes procura seus 

amigos em casa virtualmente e depois vai ao cyber.  

A partir desses pequenos encontros com essas crianças foi possível 

perceber um pouco das particularidades dessas infâncias. Que particularidades são 

estas? Christensen e James (2005) nos dizem que realizar investigação com 

crianças não envolve, necessariamente, a adoção de métodos diferentes. Para as 

autoras, as crianças podem e participam de entrevistas estruturadas e não 

estruturadas; preenchem questionários, e, nos seus próprios termos, permitem que o 

observador, enquanto participante, se junte a elas nas suas vidas diárias. 

Investigar sobre a infância pressupõe, para além de muitas outras coisas, 

que o investigador deve ser social, cultural e linguisticamente múltiplo e que adote 

uma postura flexível no trabalho com as crianças. Tomás (2008) 

Paula e Marcos são nativos digitais que a partir de um clique buscam falar 

mais, jogar, estar com amigos. As relações são estabelecidas no campo virtual onde 

a webcam, Orkut, msn,  os fotologs1, (muito utilizado para compartilhar fotos no 

Orkut) a tela do computador assume o papel principal nas relações sociais. 

Marcos-  Porque gosto de conversar com as pessoas e jogar 

Paula – Eu gosto de falar com amigos. 

Foi possível perceber, a partir dessa investigação a respeito da nova 

configuração de amizade que Paula, Marcos e todas as outras crianças usuárias da 

internet possuem.  As amizades on line são baseadas em muitas formas diferentes 

de organização. Seja por interesses afins, por indicação de outros “amigos”, 
                                            
1 Fotolog ou Fotoblog – Blog de fotos utilizado virtualmente para compartilhar foto, um dos mais 
conhecidos é o Picasa. Os antigos álbuns de fotografia.  
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interação freqüente, elas podem ser passageiras ou duradouras e, até mesmo ser 

apenas no campo virtual sem sequer reconhecer na rua pessoalmente.   

Aqui o interesse de ambos está nas relações estabelecidas. Afetuosas ou 

não essas novas formas de expressão, de relacionamentos com uma velocidade 

alucinante se prolifera. Essas versões atuais e ainda para muitos desconhecidas 

agitam as telas interconectadas e, ganham vida em cada usuário. 

 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A partir deste estudo foi possível perceber o quanto e cada vez mais as 

crianças se sentem atraídas pelas ferramentas digitais. Neste contexto, novas 

configurações de infâncias vão ganhando espaço na sociedade contemporânea. 

A proposta dessa investigação era “ouvir as crianças” a partir de suas 

vivências particulares e buscar compreender como se dá esse processo onde o 

virtual e o real se entrecruzam. Viver intensamente o mundo virtual, fazer amigos, 

estar conectado com os colegas jogando, saber como estão os amigos através do 

Orkut, msn foram as questões que mais se destacaram nessa pesquisa.  

Como as crianças percebem suas relações nesse contexto a partir do uso da 

internet, dos cyber’s? Penso que de uma forma muito simples. Nem melhor, nem 

pior das relações presenciais que estão acostumados na família, na escola. Apenas 

como outra forma, diferente e emocionante.  

Essa pesquisa foi muito importante para contribuir com o trabalho do 

Mestrado que vem sendo desenvolvido. Trazendo o viés da Educação Ambiental 

para compreender a ambientalização dessas relações estabelecidas. 

Essa pesquisa permitiu um melhor entendimento dos interesses das 

crianças no campo virtual e como os mesmos projetam suas relações sociais. 

Trabalhar diretamente com as crianças leva-nos a uma melhor compreensão a partir 
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de outro olhar. Ver o mundo de outra forma, ainda que adulto, mas com a 

simplicidade da infância.  
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CONTABILIDADE AMBIENTAL: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DA  
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Resumo : A partir da década de 70 os países e a sociedade como um todo 
começaram a se preocupara com a questão ambiental a nível mundial. E como não 
poderia deixar de ser, essa preocupação também surgiu na contabilidade. O 
problema deste estudo é como a contabilidade ambiental está sendo explorada na 
literatura científica permanente de ciências contábeis no período compreendido 
entre os anos 1999 e 2009. Para a consecução deste trabalho elegeu-se a seguinte 
amostra: Revista Contabilidade e Finanças da USP; Brazilian Business Review da 
FUCAPE; Revista BASE da Unisinos; Contabilidade Vista e Revista do 
Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Minas Gerais, e 
Revista Universo Contábil (PPGCC/FURB). Para o atendimento dos objetivos 
propostos, utilizou-se o método dedutivo, de natureza aplicada, com objetivo 
descritivo, o problema foi abordado de maneira qualitativa, e os procedimentos 
utilizados foram o documental e o bibliométrico. Concluiu-se que a contabilidade 
ambiental não vem sendo muito bem explorada na literatura científica permanente 
de ciências contábeis neste período, pois a população selecionada para a 
consecução do presente artigo é composta de 816 artigos, população essa 
considerada de bom tamanho. A temática pesquisada nestes artigos foi encontrada 
somente em 30 artigos, o equivalente a 3,68% do total, percentual este que compôs 
a amostra da pesquisa. 

 
Palavras-chave : Contabilidade Ambiental. Pesquisa Bibliométrica. Produção 
Científica. 
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A preocupação com o meio ambiente data de meados do século XIX, mas foi 

somente em 1972, com a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, realizada em 

Estocolmo, que os países e a sociedade como um todo começaram, de forma mais 

efetiva, a se preocupar com a questão ambiental a nível mundial.  Somente na 

década de 90, logo após a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento, mais conhecida como ECO-92, que essa preocupação tornou-

se um compromisso, com a produção de um documento chamado de Agenda 21. 

Essa preocupação/compromisso surgiu em todas as áreas, inclusive na 

contabilidade. Ferreira (2009, p. 14) pontua que “a Agenda 21 trata da necessidade 

de que países e organismos internacionais desenvolvam um sistema de 

contabilidade que integre as questões sociais, ambientais e econômicas.” Desta 

forma fica explícita a relação direta da contabilidade, de âmbito ambiental, com as 

empresas. 

Gallon et al (2007) , realizaram um estudo sobre a produção científica e 

perspectivas teóricas da área ambiental, por meio de um levantamento em artigos 

publicados em congressos e periódicos da área de contabilidade e administração 

entre 2000 e 2006, e evidenciaram que da análise dos 186 artigos encontrados, há 

similaridade entre os artigos publicados no Congresso USP de Controladoria e 

Contabilidade e no Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração - EnANPAD no que diz respeito ao tipo de estudo, 

abordagem metodológica e quantidade de autores por artigo, e que os artigos das 

Revistas apresentam características próprias. Quanto às categorias identificadas na 

pesquisa, os autores concluíram que há estreita conformidade entre as categorias 

contabilidade ambiental e evidenciação contábil, que, embora a categoria gestão 

ambiental apresente características mais próximas destas categorias do que a da 

sustentabilidade, esta não se faz de forma tão evidente. 

Dentro desse contexto, surge a seguinte questão de pesquisa: como a 

contabilidade ambiental está sendo explorada na literatura científica permanente de 

ciências contábeis no período compreendido entre os anos 1999 e 2009? 
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O objetivo geral deste trabalho é identificar como a contabilidade ambiental 

está sendo explorada na literatura científica permanente, de ciências contábeis, no 

período compreendido entre os anos de 1999 e 2009.   

Os objetivos específicos que contribuem para o alcance do objetivo geral 

são: 

a) identificar quais os temas que são tratados nas publicações; 

b) verificar a quantidade de autores por artigo; 

c) identificar os autores entre os artigos encontrados, que mais publicaram sobre o 

assunto; 

d) identificar quantos artigos escritos por ano. 

Esse estudo se torna relevante, à medida que busca difundir o assunto, de 

cunho ambiental, pois a literatura permanente brasileira, acerca do mesmo pode ser 

considerada embrionária, diante de tantos problemas ambientais mundiais 

existentes, tais como o vazamento de óleo no golfo do México, nos Estados Unidos 

da América do Norte. “Um programa de financiamentos estaduais foi ativado na 

segunda-feira na Flórida que permite que pequenas empresas do Golfo financiem 

até US$ 25.000 para compensar as perdas provocadas pelo vazamento.” Essa 

informação veiculada no Portal Eco Debate: Cidadania e Meio Ambiente mostra a 

vinculação entre meio ambiente e contabilidade, pois, afinal, se houveram perdas, as 

mesmas devem ser contabilizadas. Tal desastre ambiental necessita de reflexão 

teórico-empírica acerca desta temática, tão relevante para a continuidade da vida e 

dos ecossistemas.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta seção trata dos temas acerca da contabilidade ambiental que 

subsidiam o estudo em questão. 
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Segundo Paiva (2009, p. 17) “Contabilidade Ambiental pode ser entendida 

como a atividade de identificação de dados e registro de eventos ambientais, 

processamento e geração de informações que subsidiem o usuário servindo como 

parâmetro em suas tomadas de decisões.” Ferreira (2009, p. 59) complementa que 

“é importante frisar que Contabilidade Ambiental não se refere a uma nova 

contabilidade, mas a um conjunto de informações que relatem adequadamente, em 

termos econômicos, as ações de uma entidade que modifiquem seu patrimônio. 

Esse conjunto de informações não é outra contabilidade, mas uma especialização.” 

A contabilidade ambiental surgiu da necessidade de informar contabilmente 

todas as mudanças sofridas pelo meio ambiente, de modo a ajudar os 

administradores na tomada de decisões. Não é uma nova contabilidade, é uma 

adequação da mesma às novas situações impostas pelo meio. 

 

2.1 BALANÇO SOCIAL 

 

O Balanço Social nada mais é do que uma ferramenta da responsabilidade 

social. É uma das formas de evidenciação ambiental. 

Ferreira, Siqueira e Gomes (2009, p. 10) tratam da questão do balanço 

social dando o seguinte posicionamento: 

“Torna-se portanto de extrema importância para a sociedade a 
utilização de instrumento que mensure e evidencie com aceitável 
grau de acurácia tais iniciativas, para que se possa avaliar com alto 
nível de certeza a importância das questões sociais e ambientais 
dentro da estratégia organizacional. Este instrumento é o balanço 
social.”  
 

Para complementar tal conceito, cita-se Souza (2001, p. 13-14): 

 

“as empresas, públicas ou privadas, queiram ou não, são agentes sociais no 
processo de desenvolvimento. A dimensão delas não se restringe apenas a 
determinada sociedade, cidade, país, mas ao modo com que se organiza e 
principalmente atua, por meio de atividades essenciais. [...] É possível 
pensar nessa realidade: Ter não somente um balanço financeiro das 
empresas, mas também um social, para que o conjunto da sociedade tome 
conhecimento do que já avançamos e do que teremos ainda a avançar 
nessa direção.” 
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Segundo Iudícibus (2010, p. 7) o balanço social “tem por objetivo demonstrar o 

resultado da interação da empresa com o meio em que está inserida. Possui quatro 

vertentes: o Balanço Ambiental, o Balanço de Recursos Humanos, Demonstração do 

Valor Adicionado e Benefícios e Contribuições à Sociedade em geral.” 

 

2.2 GESTÃO AMBIENTAL  

 

Para Paiva (2009, p. 23) “a contabilidade ambiental deve primar, portanto, 

pela elaboração e fornecimento de subsídios para a avaliação do desempenho das 

empresas e prover informações sobre seu relacionamento econômico com o meio 

ambiente.” 

Ferreira (2009, p. 43) considera que “a principal razão para que a gestão 

ambiental venha a existir é a de que ela deve propiciar o melhor retorno econômico 

possível sobre os recursos da entidade, considerando a preservação do meio 

ambiente.” 

Neste tópico inclui-se os itens auditoria ambiental, perícia ambiental, custos 

ambientais, a avaliação de ativos e passivos ambientais, todos instrumentos de 

gestão ambiental.  

 

2.2.1 Auditoria Ambiental 

 

Ferreira (2009, p. 89) dá a seguinte descrição de como uma auditoria ocorre: 

“A auditoria, entretanto, é uma análise a posteriori e, inclusive, passiva. O fato 

ocorre, polui-se e depois se atesta que o passivo ambiental foi considerado nas 

demonstrações contábeis através de provisões ou reservas para contingências, 

conforme o caso.” 

Dessa maneira não pode ocorrer na questão ambiental. Para isso foi editado 

pela International Organization for Standardization (ISO) a ISO 14000, que 

estabelece diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas. Criou-

se um Subcomitê para tratar do assunto – Subcomitê 2: Auditorias nas áreas do 

meio ambiente.  
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Conforme Braga (2009, p. 19) “o objetivo geral da ISO 14000 é fornecer 

assistência para as organizações na implantação ou no aprimoramento de um 

Sistema de Gestão Ambienta (SGA). A ISO é consistente com a meta de 

desenvolvimento sustentável e é compatível com diferentes estruturas culturais, 

sociais e organizacionais.” 

 

2.2.2 Perícia Ambiental 

 

A questão da perícia ambiental é mais ampla. Não é privativa da 

contabilidade, pode e deve ser feita em diversas áreas, é multidisciplinar. Nada mais 

é do que fornecer laudos sobre determinados temas. Enquanto a auditoria é uma 

análise realizada após o fato ocorrer, a perícia é anterior ao fato, ou seja, realiza-se 

um estudo para saber da viabilidade, da questão custo-benefício, se é nocivo ou não 

ao meio ambiente. 

 

2.2.3 Custos Ambientais 

 

Ferreira (2009, p. 102) traça conceitos do que seriam custos diretos e custos 

indiretos na questão do meio ambiente, que são: 

“Diretos: são aqueles cujos fatos geradores afetam o meio ambiente 
e cujo impacto pode ser diretamente identificado a uma ação 
poluidora ou recuperadora ocorrida numa área física sob a 
responsabilidade da entidade contábil. Exemplo: custos relativos à 
produção ou estocagem. 
Indiretos: são os fatos geradores que afetam indiretamente o meio 
ambiente cujo impacto não pode ser diretamente identificado a uma 
ação poluidora ou recuperadora ocorrida na área física de 
responsabilidade da entidade. Exemplo: os relativos ao consumo, 
caso de aerosóis; ou, ainda, quanto ao uso de bateria de telefones 
celulares.”  
 

Complementando, Braga (2009, p. 56) diz que “ao tratar-se de custos 

relativos ao meio ambiente, a estrutura contábil deve compreender nomenclaturas 

que envolvam os custos relacionados, direta ou indiretamente, com a 

operacionalização da gestão ambiental em suas atividades de venda de produtos 

[...].” 
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2.2.4 Ativos e Passivos Ambientais 

 

Braga (2009, p. 37) conceitua ativo ambiental como “recursos econômicos 

controlados por uma entidade, como resultado de transações ou eventos passados, 

dos quais se espera obter benefícios econômicos futuros, e que tenham por 

finalidade, o controle, preservação e recuperação do meio ambiente.” 

Ribeiro e Lisboa (2000, p. 9 apud BRAGA, 2009, p. 43) definem passivos 

ambientais como “obrigações que exigirão a entrega de ativos ou a prestação de 

serviços em um momento futuro, em decorrência das transações passadas ou 

presentes e que envolveram a empresa e o meio ambiente.” 

            

2.3 DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

 

Para Braga (2009, p. 67) “a evidenciação contábil representa o fechamento 

do ciclo financeiro e operacional de um dado período de tempo, denominado em 

Contabilidade de exercício social ou ciclo operacional, dependendo da análise que 

se faz sobre o patrimônio.”  

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 524) descrevem sete métodos de 

divulgação das informações contábeis financeiras da Contabilidade Tradicional que 

são aplicáveis à Contabilidade Ambiental, que são: 

“- Formato e disposição das demonstrações formais. 
- Terminologia e apresentação detalhadas. 
- Informação entre parênteses. 
- Notas explicativas. 
- Demonstrações e quadros complementares. 
- Comentários no parecer de auditoria.     
- Carta do presidente ou do Conselho de Administração.” 
 

Paiva (2009, p. 45-53) nos diz quais gastos devem ser evidenciados, por que, 

quando e como evidenciar, conforme descrito abaixo: 

a) quais gastos evidenciar:  
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“Todos os gastos e as provisões efetuados com o meio ambiente 
devem ser evidenciados, assim como todas as situações rela-
cionadas diretamente com a natureza que possam vir a prejudicar os 
interesses dos acionistas minoritários ou representem riscos para a 
continuidade da empresa e da sociedade. Classificam-se em gastos 
voluntários (compreendidos aqueles efetuados espontaneamente 
pela empresa, devido a uma postura antecipatória), e gastos 
involuntários (desembolsos relacionados às imposições legais e 
penalidades diversas resultantes ou não de litígios).” 

b) por que evidenciar: 

“O caráter global de grande parte das empresas sugere que as 
mesmas devam deixar transparecer um grau de preocupação e de 
amadurecimento elevados, demonstrando a existência de uma 
consciência ambiental desenvolvida. O processo de inserção no 
ambiente mundial torna indispensável o atendimento de requisitos 
ambientais, sendo a evidenciação a forma de torná-los públicos.” 

c) quando evidenciar: 

“A partir do momento em que haja a percepção do fato gerador, as 
atitudes da empresa devem-se materializar no sentido de interação 
com o meio ambiente, ou seja, ações devem ser postas em prática 
proporcionando a defesa, conservação e recuperação do mesmo. A 
postura antecipadora e de caráter preventivo passa a ser delineadas, 
e toda e qualquer ação por parte da empresa deve ser revelada aos 
clientes atuais e potenciais, assim como aos fornecedores e outros 
usuários das informações contábeis.” 

d) como evidenciar: 

“Da forma mais prática possível, ou seja, utilizando os instrumentos 
já existentes. [...] há uma prática emergente [...] apresenta alguns 
problemas típicos de ações não estruturadas, como a forma aleatória 
de confecção de tais relatórios. A disposição de tornar pública [...] 
fazendo com que empresas os divulguem em vários veículos de 
comunicação e de diversas formas, que não permitem o estabele-
cimento de parâmetros para completo entendimento, comparação e 
julgamento. [...] Atualmente, as formas de evidenciação de fatos ou 
transações ambientais são as tradicionalmente utilizadas, compostas 
pelo relatório da administração e notas explicativas, e as formas 
alternativas, ainda incipientes, encontradas em páginas da Internet e 
divulgações esporádicas em revistas de grande circulação.” 

                                        

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este artigo constitui-se num estudo bibliométrico, onde se buscou estudar 

como o assunto contabilidade ambiental vem sendo retratado nos artigos publicados 

no período compreendido entre 2000 e 2009, em cinco grandes revistas online do 

Brasil. 
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Para o atendimento dos objetivos propostos, utilizou-se o método dedutivo, 

de natureza aplicada, com objetivo descritivo, o problema foi abordado de maneira 

qualitativa, e os procedimentos utilizados foram o documental e o bibliométrico. 

Conforme Gil (1994, p. 28) “o método dedutivo, de acordo com a acepção 

clássica, é o que parte do geral e, a seguir, desce ao particular”, ou seja, parte de 

um todo e vai para uma observação. Neste trabalho, partiu-se de diversos artigos 

publicados em revistas brasileiras da área, buscando-se os que tratassem de temas 

relacionados a contabilidade ambiental. Possui natureza aplicada, pois trata de um 

fundamento prático, realizado junto às revistas. 

Buscou-se estudar as características de determinado grupo – produção 

científica, tendo assim uma pesquisa descritiva. Para Silva (2008, p. 59) a pesquisa 

descritiva “tem como objetivo principal a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis.” 

Andrade (2002 apud BEUREN 2009, p. 81) complementa “a pesquisa descritiva 

preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los, e o pesquisador não interfere neles.” 

No que tange à abordagem do problema, para este trabalho escolheu-se a 

pesquisa qualitativa: não se quis somente numerar os artigos, e sim realizar uma 

abordagem centrada nos temas, nos autores, nos períodos. Segundo Richardson 

(1999 apud BEUREN, 2009, p. 92) 

“a principal diferença entre uma abordagem qualitativa e quantitativa 
reside no fato de a abordagem qualitativa não empregar um 
instrumento estatístico como base do processo de análise do 
problema. Na abordagem qualitativa, não se pretende numerar ou 
medir unidades ou categorias homogêneas. Destaca ainda que 
abordar um problema qualitativamente pode ser uma forma 
adequada para conhecer a natureza de um fenômeno social. Isso 
justifica a existência de problemas que podem ser investigados com 
uma metodologia quantitativa e outros que exigem um enfoque 
diferente, necessitando-se da metodologia qualitativa.” 

O presente estudo foi conduzido utilizando-se os procedimentos documental 

e bibliométrico. Pesquisaram-se diversos artigos buscando-se um perfil, utilizou-se 

um material disperso para se obter uma base de dados. Para Gil (1994, p. 73)  



 

 331

“a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. 
A única diferença entre ambas está na natureza das fontes. 
Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda 
um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetivos da pesquisa.”  

 

Bibliometria, segundo Pritchard (1969 apud GUEDES E BORSCHIVER, 

2005, p. 3) “significa todos os estudos que tentam quantificar os processos de 

comunicação escrita”. Para a realização deste trabalho, utilizou-se duas principais 

leis bibliométricas, que conforme descrito no trabalho de Guedes e Borschiver (2005, 

p. 3) são:  “Lei de Bradford, (produtividade de periódicos), Lei de Lotka 

(produtividade científica de autores).” 

A população para a consecução deste trabalho são periódicos nacionais que 

abordam assuntos contábeis, e como amostra escolheram-se as seguintes revistas: 

Revista Contabilidade e Finanças da USP – Universidade de São Paulo; Brazilian 

Business Review da FUCAPE - Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em 

Contabilidade, Economia e Finanças; Revista BASE da Unisinos – Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos; Contabilidade Vista e Revista do Departamento de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal de Minas Gerais, e Revista Universo Contábil do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de 

Blumenau (PPGCC/FURB); e elegeu-se o seguinte período: de 1999 a 2009. 

Foi realizada a seguinte coleta de dados: 

Revista 
Quantos artigos 

tinham ao todo na 
revista? 

Quantos artigos 
foram localizados ao 

todo sobre o 
assunto? 

Quantos artigos por ano? 

Revista 
Contabilidade e 

Finanças da USP 
267 7 

1 – 2001 

1 – 2002 

2 – 2004 

2 – 2007 

1 – 2009 

Brazilian Business 
Review 

87 3 2 – 2004 
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1 – 2006 

BASE (Unisinos) 
Obs.: não possui 

2009 online 
92 1 1 – 2006 

Contabilidade Vista 
e Revista 

233 9 

2 – 2001 

1 – 2003 

1 – 2004 

1 – 2006 

1 – 2007 

2 – 2008 

1 – 2009 

Revista Universo 
Contábil 

137 10 

4 – 2005 

1 – 2006 

2 – 2007 

2 – 2008 

1 – 2009 

Quadro 1 - Coleta de dados 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

A Revista Contabilidade e Finanças e a Revista Contabilidade Vista e 

Revista são as mais antigas no quesito de publicações, logo se pode utilizar o 

período completo (1999 a 2009). Já os outros periódicos são mais recentes, então a 

base de dados coletadas para a Revista BASE e para a Revista Brazilian Business 

Review foi de 2004 a 2009 e para a Revista Universo Contábil utilizou-se o período 

de 2005 a 2009. 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Observa-se que de 816 artigos publicados em revistas científicas da área 

contábil, apenas 30 abordam o tema, ou seja, 3,68% da amostra. O percentual 

encontrado é muito pequeno, se levarmos em conta o período estabelecido para a 

pesquisa, que foi de 10 anos.  A tabela 1 mostra o percentual encontrado em cada 

periódico. 

 

Tabela 1 – Composição da amostra 
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Revista Artigos publicados Artigos que abordam tema % 

Revista Contabilidade e Finanças da USP 267 7 2,62 

Brazilian Business Review 87 3 3,45 

BASE Unisinos 92 1 1,09 

Contabilidade Vista e Revista 233 9 3,86 

Revista Universo Contábil 137 10 7,3 

Total 816 30 3,68 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Infere-se da amostra que a Revista Universo Contábil do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau 

(PPGCC/FURB) é o periódico que mais publica a respeito do tema contabilidade 

ambiental e, por outro lado, a Revista BASE da Unisinos – Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos é o que menos publica a cerca do tema, além de não possuir o ano de 

2009 online, o que inviabilizou a pesquisa nesse período. 

A tabela 2 demonstra quais assuntos são mais discutidos nas revistas pesquisadas. 

 

Tabela 2 – Quantificação dos artigos quanto ao assunto  

Assuntos discutidos nos artigos Nº de artigos %

Balanço Social 2 6,67

Gestão Ambiental 13 43,33

Divulgação das Informações Ambientais 13 43,33

Gestão Ambiental e Divulgação das Informações Ambientais 2 6,67

Total 30 100  
Fonte: Coleta de dados              

 

O Balanço Social foi encontrado somente em dois artigos, 6,67% da 

amostra, o que chamou a atenção, pois é um assunto amplamente discutido em 

livros. O assunto Gestão Ambiental englobou outros assuntos, tais como: Auditoria 

Ambiental, Perícia Ambiental, Custos Ambientais e Ativos e Passivos Ambientais, e 

encontrou 13 resultados, 43,33% da amostra. Divulgação das Informações 

Ambientais também encontrou 43,33% da amostra, sendo considerado o assunto 

mais citado, pois não englobou nenhum outro, só a questão de como divulgar, como 
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evidenciar tais informações. Dois artigos da amostra retrataram mesmos temas: 

Gestão Ambiental e Divulgação das Informações Ambientais, num total de 6,67% da 

amostra. 

 

A tabela 3 mostra a quantificação de autores por artigo. 

Tabela 3 – Autores por artigo 
Autores por artigo Nº de artigos %

1 autor por artigo 8 26,67

2 autores por artigo 13 43,33

3 autores por artigo 4 13,33

4 autores por artigo 4 13,33

5 autores por artigo 1 3,34

Total 30 100  
Fonte: Coleta de dados 
 

Dos artigos utilizados na amostra, observou-se que 8 (oito) artigos, ou 

26,67% da amostra possuem um autor, 13 (treze) artigos possuem dois autores, ou 

43,33% da amostra, 4 (quatro) artigos possuem três e quatro autores, 13,33% cada 

um no total da amostra e que apenas um artigo, ou seja, 3,34% da amostra possui 

cinco autores. Nota-se que, novamente, quase 50% da amostra possuem dois 

autores. 

A tabela 4 trata dos autores da amostra elencada que mais publicaram sobre 

o tema. 

 

Tabela 4 – Autores que mais publicaram na amostra selecionada 
Autores que mais publicaram na amostra Artigos publicados Artigos da amostra %

Vera Sirlene Leonardo 2 6,67

Maísa de Souza Ribeiro 4 13,33

Laura Calixto 2 6,67

Total 8 30  
Fonte: Coleta de dados 

Maísa de Souza Ribeiro foi autora de quatro artigos que compuseram a 

amostra, ou seja, 13,33%, enquanto que Vera Sirlene Leonardo e Laura Calixto 

escreveram cada uma dois artigos da amostra, 6,67% da amostra selecionada. Os 

outros autores colaboraram com apenas um artigo. 
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A tabela 5 traz quantos artigos que foram publicados no período eleito para 

compor a amostra. 

 

Tabela 5 – Publicações por ano 

Artigos publicados por ano Quantidade %

1999 0 0

2000 0 0

2001 3 10

2002 1 3,33

2003 1 3,33

2004 5 16,66

2005 4 13,34

2006 4 13,34

2007 5 16,66

2008 4 13,34

2009 3 10

Total 30 100  
Fonte: Coleta de dados 
 

Depreende-se da análise da tabela 5 que em 1999 e 2000 não houve 

publicações a respeito de contabilidade ambiental. Em 2002 e 2003 houve uma 

publicação por ano, ou seja, 3,33%; em 2001 e 2009 houve três publicações em 

cada ano, ou seja, 10% do total da amostra; em 2005, 2006 e 2008 houve quatro 

publicações por ano, 13,34%; e em 2004 e 2007 houve cinco publicações sobre o 

tema por ano, 16,66% do total da amostra selecionada, sendo assim, os períodos 

que mais houve publicações sobre o assunto. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contabilidade ambiental não vem sendo muito bem explorada na literatura 

científica permanente de ciências contábeis no período compreendido entre os anos 

de 1999 a 2009, pois a população selecionada para a consecução do presente artigo 

é composta de 816 artigos, população essa considerada de bom tamanho. A 

temática pesquisada nestes artigos foi encontrada somente em 30 artigos, o 

equivalente a 3,68% do total, percentual este que compôs a amostra da pesquisa. 
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Deve-se levar em conta as limitações da pesquisa, que foram: 

- a amostra só levou em consideração os artigos dos periódicos disponíveis 

na internet, e somente em cinco periódicos; 

- a busca pelos temas deu-se exclusivamente pelos títulos, resumo e 

palavras-chaves. 

Os objetivos geral e os específicos que contribuem para seu alcance na 

realização da pesquisa foram atingidos. Conseguiram-se verificar quais temas são 

mais discutidos, quantos autores há por artigo, quais autores que mais publicam 

sobre o tema, e quantos artigos foram escritos por ano. Com isso, pode-se traçar um 

perfil da pesquisa em contabilidade ambiental nos últimos 10 anos na amostra 

selecionada. 

Sugerem-se estudos futuros, considerando-se a existência de outros 

periódicos disponíveis online, para complementação desta pesquisa. 
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e Cidade da Universidade Federal do Rio Grande. O referido projeto está centrado 
na análise dos resultados obtidos pelo “Projeto desenvolvimento da agricultura 
urbana e periurbana (AUP) na aglomeração urbana do sul (Municípios de Rio 
Grande e São José do Norte) através do fortalecimento da produção e da 
comercialização e da agroecologia”. O mesmo está ligado ao Núcleo de 
Desenvolvimento Social e Econômico (NUDESE) de nossa Universidade e faz parte 
das ações do Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate a Fome, através 
de recursos repassados às instituições para a efetivação dos objetivos propostos. A 
pesquisa conta com a participação de um grupo de trabalho interdisciplinar, com 
foco na discussão sócio-ambiental e no papel da educação ambiental para a 
superação dos problemas enfrentados pela sociedade, no que diz respeito à 
produção de alimentos e segurança alimentar e nutricional. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura urbana e periurbana têm se configurado como uma estratégia 

utilizada por governos, organizações internacionais e entidades de diferentes fins, 

em todo o mundo para a superação do problema da fome e da insegurança 

alimentar. As estimativas do Relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud)  de 1996 já apontavam que 800 milhões de pessoas em 

todo o mundo praticavam a agricultura urbana e esse número vem crescendo 

gradativamente, o que exige o aprofundamento do debate e a produção científica em 

torno desse tema, para que possamos avançar cada vez mais e superar as 

contradições e limites que ainda estão presentes em muitas propostas que são 

desenvolvidas nesse campo. 

Com relação à definição de agricultura urbana, podemos dizer que ela tem 

particularidades, as quais muitas vezes revelam-se apenas na analise de sua 

prática. Ramirez (2006) apresenta uma definição que contempla o que entendemos 

por agricultora urbana e periurbana, a qual é entendida como a: 
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producción de alimentos en base al cultivo de hortalizas, frutales, 

forrajes, plantas ornamentales, medicinales, aromáticas y forestales, 

así como la cria de animales (...) dentro y muy próximo a los limites 

de las ciudades, incluye tratamento y reciclage de basura y aguas 

utilizadas, servicio, procesamiento agroindustrial. Comprende el 

mercadeo, distribución y consumo en áreas urbanas para beneficio 

de la población de bajos ingresos” (p. 12-13).  

 

Não se trata apenas da produção, mas de todos os desmembramentos dela, 

o que implica – como podemos ver – a distribuição e a geração de renda, o que traz 

alterações na dinâmica familiar e comunitária de qualquer região. 

No Brasil, a agricultura urbana ocupa um lugar de destaque cada vez maior, 

tendo sido apresentada como uma das estratégias para a superação dos problemas 

ligados à fome e a carestia de recursos alimentares. Na Universidade Federal do Rio 

Grande está sendo desenvolvido um Programa através do Núcleo de 

Desenvolvimento Social e Econômico (NUDESE), intitulado “Projeto 

desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana (AUP) na aglomeração urbana 

do sul (Municípios de Rio Grande e São José do Norte) através do fortalecimento da 

produção e comercialização e da agroecologia”, que conta com a parceria e fomento 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tal projeto deu inicio 

às atividades no ano de 2008 e é formado por diferentes ações, as quais estão 

ligadas à produção, distribuição, consumo e desenvolvimento da agroecologia nas 

cidades de Rio Grande e São José do Norte no litoral sul do Estado do Rio Grande 

do Sul. 

As atividades de extensão dos Estabelecimentos de Ensino Superior trazem 

consequências para a forma de vida da população por elas assistidas. Disso resulta 

a importância da conexão entre o ensino, a pesquisa e a extensão, para que 

possamos cada vez mais ter clareza dos resultados do trabalho que é desenvolvido, 

além de permitir o aprimoramento das estratégias de participação de todos os 

segmentos na definição dos rumos do trabalho e das ações desenvolvidas. 
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No caso especifico dessa proposta de pesquisa temos como preocupação 

central analisar/avaliar os resultados do Programa de agricultura urbana que vem 

sendo desenvolvido, tomando por base as alterações que traz para a dinâmica de 

organização das famílias, o que se reproduz nas relações de gênero, tendo em vista 

que diferentes papeis são assumidos em sua efetivação. Além da problematização 

dessa ação como um mecanismo eficaz no combate à fome e ao alargamento da 

cidadania e do desenvolvimento social, econômico e ambiental da região. 

 

OBJETIVOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa que apresentamos no presente artigo tem um 

conjunto de objetivos, os quais estão ligados à analise critica e criteriosa do 

Programa de Extensão desenvolvido pelo NUDESE. Como objetivo Geral 

destacamos: 

 

- Avaliar o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana desenvolvido pelo Núcleo 

de Desenvolvimento Social e Econômico (NUDESE-FURG), do ponto de vista das 

alterações que traz para a dinâmica das famílias envolvidas e do desenvolvimento 

econômico, social e ambiental que engendra. 

 

No que tange aos Objetivos Específicos, podemos elencar: 

 

- Realizar diagnóstico e identificar problemas sobre/na agricultura urbana e peri-

urbana; 

- Sistematizar o projeto NUDESE, seus objetivos e metas, bem como da realidade 

dos grupos beneficiados pelos projeto e seus lugar na estrutura sócio-econômica da 

região;  
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- Avaliar as melhorias que foram alcançadas por meio da agricultura urbana para a 

segurança alimentar, bem como os limites disso, quando não se configuram como 

políticas públicas; 

- Analisar as transformações que se processam na relação intrafamiliar com o 

advento da agricultura urbana, nomeadamente no que se refere a questão de 

gênero; 

- Projetar ações que possam contribuir para a qualificação da prática da agricultura 

urbana, através da articulação entre a extensão universitária e o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate á Fome; 

- Contribuir para o fortalecimento da segurança alimentar  e o combate à fome em 

nossa região e no país, por meio do dialogo entre as práticas efetivadas pela 

extensão universitária e a produção do conhecimento científico; 

 

METODOLOGIA 

 

Na elaboração da proposta de pesquisa temos como preocupação central 

analisar/avaliar os resultados do Programa de agricultura urbana que vem sendo 

desenvolvido, tomando por base as alterações que traz para a dinâmica de 

organização das famílias, o que se reproduz nas relações de gênero, tendo em vista 

que diferentes papeis são assumidos em sua efetivação, além da problematização 

dessa ação como um mecanismo eficaz no combate à fome e ao alargamento da 

cidadania e do desenvolvimento social, econômico e ambiental da região. 

Para contemplar tais questões, é importante que tenhamos uma metodologia 

de pesquisa que contemple a escuta qualificada das experiências e vivências das 

agricultoras e agricultores inseridos nessa modalidade, além dos diferentes setores 

que atuam para sua concretização, posto que tenham papel central na definição dos 

rumos do trabalho desenvolvido. Temos, no Grupo de Pesquisa Política, Natureza e 

Cidade, uma vasta experiência em pesquisas que partem desse pressuposto, o que 

está contribuindo para a qualificação dos instrumentos de coleta e análise de dados 
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que estarão envolvidos na análise/avaliação que estamos propondo e que 

entendemos ser de vital relevância. 

A proposta metodológica é baseada na pesquisa qualitativa, com a utilização 

de ferramentas ligadas à etnografia e ao estudo de caso, tomando como base dados 

e os relatos de algumas famílias que são assistidas pelo projeto do NUDESE.Serão 

cruzados dados qualitativos e quantitativos, os quais são fundamentais para o 

sucesso nos resultados no trabalho. 

 

 

RESULTADOS 

 

A pesquisa ainda está em seu inicio, estamos constituindo um processo de 

formação sólido afim de que todos tenham condições de participar ativamente das 

outras etapas do projeto. Tal formação está sendo realizada em encontros semanais 

onde estão sendo abordados os assuntos destaques da pesquisa, os participantes 

da pesquisa buscam se aprimorar para poder realizar a pesquisa de campo 

propriamente dita que está prevista para o segundo semestre de 2011, tais 

encontros promovem oportunidade de aprendizado para aqueles estudantes que 

não possuíam contato com a educação ambiental e com a discussão sobre 

agricultura urbana e periurbana.  

Como resultados do estudo, esperamos construir uma avaliação das 

mudanças que a agricultura urbana traz para a vida das famílias envolvidas. Isso 

não pode ser pensado de forma ingênua, posto precise estar inserido em um 

contexto e discussão bem mais ampla, no que se refere à sustentabilidade e à 

definição do que é segurança alimentar em um país como o Brasil, que se 

caracteriza como grande produtor de alimentos e com uma ampla agroindústria. 

Os números do IBGE (2006) sobre a agricultura familiar são muito relevantes 

para que possamos olhar com mais nitidez a questão da prática agrícola urbana e o 

papel que ela pode desempenhar no que tange à segurança alimentar. Os dados 

mostram que ainda temos uma estrutura fundiária concentrada em nosso país. A 
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agricultura familiar ocupa 84,4% dos estabelecimentos familiares do Brasil, contudo, 

em termos de percentual de terras isso significa apenas 24,3% do total. O restante é 

ocupado por estabelecimentos não familiares.  

 

CONCLUSÃO 

 

Como a nossa pesquisa ainda esta em andamento as primeiras conclusões 

que temos ainda são incipentes e precisam ser aprofundadas. Podemos destacar a 

importância da agricultura urbana e periurbana tem adquirido, pois age no combate 

de problemas como a fome e a carestia de alimentos, problemáticas que afetam 

várias regiões do país, conclusões esta que obtivemos através das análises do 

Projeto do NUDESE e também de textos que estão sendo estudados no começo 

desta pesquisa. 

É fundamental destacar que ao analisar a prática da agricultura urbana 

precisamos ter clareza do papel que tem a construção da segurança alimentar e 

nutricional em tal cenário. Isso envolve o debate sobre a questão ambiental, afinal, é 

vital construir práticas agrícolas – seja no campo ou na cidade – cada vez mais 

sustentáveis e respeitadoras aos limites do meio ambiente. 

 Outras conclusões surgirão no desenvolvimento da mesma, através das 

saídas de campo para observações, das entrevistas que serão realizadas com as 

famílias e a escrita de um relatório no final da pesquisa. Mas o que já sabemos que 

a agricultura urbana e periurbana tem modificado a vida de muitas famílias, em 

especial as moradoras de Rio Grande e São José do Norte a qual o projeto do 

NUDESE abarca. 
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ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DIÁLOGOS NA 

COMPREENSÃO DOS DISCURSOS DE PROFESSORAS 

ALFABETIZADORAS 

 

FARIAS, Maria Claudia Cardoso1 

GOMES, Vanise dos Santos2 

 
RESUMO: As discussões aqui apresentadas tem como ponto de partida a realização 
do projeto de pesquisa intitulado “Alfabetização e Educação Ambiental: diálogos na 
compreensão  dos discursos de professoras alfabetizadoras”, desenvolvido no 
Núcleo de Estudos em Educação de Jovens e Adultos e Alfabetização- 
NEEJAA/FURG. Tal projeto refere-se a um trabalho investigativo, caracterizado 
como qualitativo de cunho etnográfico, junto a professoras alfabetizadoras dos 
municípios de Rio Grande, São José do Norte e Santa Vitória do Palmar, objetivando 
analisar e interpretar contextos sociais em que os discursos sobre o chamado 
“fracasso escolar” se configuram. A análise de dados segue orientações expressas 
pela Análise Textual Discursiva-ATD, com base em MORAES(2005) e 
GALIAZZI(2003), visando à construção de um metatexto a partir das interpretações 
realizadas ao longo do processo analítico. Neste sentido, o artigo busca possibilitar 
debates rumo a uma maior compreensão da relação entre reprovação escolar e 
reprodução social, bem como dos discursos das professoras alfabetizadoras a 
respeito de tal fracasso. Para tanto, utiliza-se de aportes teóricos do campo da 
Educação Ambiental e da Educação Popular.  
 

BREVES DIÁLOGOS INICIAIS: COMPREENDENDO OS DISCURSO S 
SOBRE ALFABETIZAÇÃO NO RASTRO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Pensar a Educação Popular é um dos principais motes que movimenta o 

Núcleo de Estudos de Educação de Jovens e Adultos e Alfabetização - 

NEEJAA/FURG. No trânsito por entre discussões realizadas no grupo de estudos e 

nas andanças por outros caminhos, que nos conduzem ao diálogo com outros tantos 

                                            
1 Universidade Federal do Rio Grande – FURG,  mclaudiacf@yahoo.com.br 
 
2 Universidade Federal do Rio Grande – FURG, vanise@vetorial.net 
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sujeitos da educação, vamos entrelaçando compreensões acerca da Educação 

Popular na busca por entender temáticas como a neste trabalho apresentada. Neste 

contexto, os estudos no campo da Educação Ambiental contribuem para a 

construção de entendimentos mais aprofundados sobre o sistema societário em que 

vivemos, uma vez que promove debates que questionam as raízes da chamada 

“crise ambiental”, resultante das “diversas patologias do capital”, como expressa 

Loureiro (2006). De acordo com o autor: 

 

[...] a solução para a chamada crise ambiental não se restringe 
à descoberta de tecnologias limpas, que diminuam os impactos 
sobre o meio natural, nem a mudanças comportamentais. É, 
antes de tudo, necessária a reorganização da base civizacional 
e da estrutura política, econômica, social e cultural vigente, nas 
sociedades instituídas no período posterior à Revolução 
Industrial e no marco da modernidade capitalista” (p. 11/12). 

 

Buscando apropriarmo-nos destas discussões, apuramos nosso olhar para a 

questão da reprovação escolar em classes de alfabetização, argumentando que tais 

discussões são importantes no momento em que se propõe à compreensão do 

sistema societário contemporâneo e dos seus mecanismos e estratégias de 

exclusão social e de reprodução. Argumentamos, aqui, que o chamado “fracasso 

escolar” é resultado do modelo social por nós vivenciado. 

Assim, realizamos um processo investigativo junto a 11 professoras 

alfabetizadoras, sendo 5 com professoras alfabetizadoras da cidade de Rio Grande, 

4 de São José do Norte e 2 de Santa Vitória do Palmar.  

A pesquisa desenvolvida lança olhares para os discursos dessas 

professoras alfabetizadoras acerca da reprovação de crianças em classe de 

alfabetização. Objetiva analisar e interpretar contextos sociais em que tais discursos 

se configuram, buscando compreender mais profundamente a relação entre 

reprovação escolar e reprodução social. 

Neste particular, entra em questão estudos a respeito dos discursos 

produzidos na sociedade capitalista. Assim, a pesquisa busca, a partir de suas 
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análises, construir argumentos que qualifiquem a idéia de que a educação 

sistematizada pode constituir-se como um espaço de lutas por significados de ser 

que estejam para além das lógicas capitalistas, partindo-se de uma tomada de 

consciência de que nossas identidades são forjadas em contextos sócio-históricos 

delimitados (McLaren, 2000). A alfabetização, aqui, é compreendida como um 

importante espaço de subjetivação de identidades pessoais e de grupo, ainda que 

não o único espaço para tal. 

Pensar estas questões significa, também, lançar mão de concepções sobre 

o ato de educar que visam à transformação. Diz Loureiro (2004, p.81) que “[...] 

Educar para transformar significa romper com as práticas sociais contrárias ao bem-

estar público, à equidade e à solidariedade, estando articulada necessariamente às 

mudanças éticas que se fazem”. 

Assim, salientamos a idéia de que os discursos sobre alfabetização e 

fracasso escolar encontram respaldo para análise nos discursos sobre Educação 

Ambiental uma vez que possibilitam compreensões mais aprofundadas no que se 

refere à organização societária.  

Argumentamos, aqui, que os discursos sobre alfabetização escolar estão 

coligados a um determinado projeto societário. No contexto destas discussões, entra 

em questão, também, a compreensão dos contextos de produção destes discursos, 

os limites e possibilidades de seu impacto na produção da reprovação escolar e as 

possibilidades de construção de propostas educativas transformadoras que 

caminham na contramão de mitos que buscam justificar a reprovação escolar. 

Em um contexto nacional de 9,7%, de acordo com dados do IBEG (2005), de 

analfabetismo de pessoas jovens e adultas (15 anos e mais de idade), as crianças 

que reprovam reiteradas vezes na classe de alfabetização concorrem à composição 

de índices futuros de analfabetismo absoluto e funcional. Tal afirmativa apresenta-se 

como uma possibilidade (e não certeza) e justifica-se pelo fato de que estão nas 

classes de alfabetização as mais altas taxas de repetência e evasão escolar 

(SOARES e MACIEL, 2000). 
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Diante disto, buscamos compreensões mais aprofundadas no que se refere 

à reprovação de crianças nas classes de alfabetização, analisando e interpretando 

contextos sociais em que tais discursos se configuram.  

 

OBJETIVOS: APURANDO OLHARES 

 

Nosso primeiro objetivo foi realizar um levantamento quantitativo, junto às 

Secretarias de Educação dos municípios de abrangência da pesquisa (São José do 

Norte, Santa Vitória do Palmar e Rio Grande) a respeito dos índices de 

aprovação/reprovação e de evasão em classes de alfabetização nos últimos cinco 

anos. Em seguida, buscamos compreender os discursos de professoras 

alfabetizadoras acerca do chamado “fracasso escolar” em classe de alfabetização, a 

partir de diálogos e entrevistas com as docentes.  

 

METODOLOGIA: COLETANDO, ORGANIZANDO E DIALOGANDO CO M 
OS DISCURSOS DAS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS 

 

 

A investigação caracterizou-se por uma pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico. A coleta de dados deu-se a partir de dois momentos. O primeiro refere-

se a entrevistas semi-estruturadas realizadas junto a um grupo de professoras 

alfabetizadoras dos municípios anteriormente citados. Em um segundo momento, 

procedeu-se a “negociação” das entrevistas, quando a pesquisadora, após 

transcrever as falas, encaminha às professoras para que elas possam revisar suas 

falas e modificar algumas expressões que pudessem supor uma ideia diferente da 

que queriam expressar. Esse exercício possibilita às entrevistadas uma reflexão 

sobre suas falas e a correção no caso de equívoco na colocação de alguns termos 

que pudessem comprometer a essência de suas idéias.  

No que se refere à abordagem qualitativa, é possível dizer, segundo Engers 

(1994, p.66), que tal abordagem refere-se ao ato de 
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Penetrar no mundo pessoal dos sujeitos, buscando a compreensão, 
o significado particular da ação das pessoas e utilizar como critério a 
evidência do acordo intersubjetivo no contexto educacional. 
Pretende, ainda, desenvolver conhecimento ideológico, assumindo 
que a descrição pode mostrar uma realidade dinâmica, múltipla e 
holística.  

 

A prática de escrita a respeito dos processos vivenciados na pesquisa 

propõe-se constante, sendo solicitada a todos os participantes-pesquisadores a 

construção de um Diário de Campo.  

A equipe envolvida na coleta de dados contou com a participação de três  

bolsista de Iniciação Científica (PIBIC, CNPq e FAPERGS). Também foram 

incentivados a participarem da pesquisa estudantes universitários do curso de 

Pedagogia a Distância oferecido pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil dos 

pólos de São José do Norte e Santa Vitória do Palmar. Salientamos que o convite à 

participação de tais estudantes objetivou promover seu envolvimento acadêmico em 

atividades de pesquisa, possibilitando-lhes experiências para além do ensino e 

reafirmando o comprometimento da Universidade para com sua formação 

profissional.  

 A análise dos dados, ainda em desenvolvimento, respalda-se pela 

metodologia de Análise Textual Discursiva, seguindo os seguintes procedimentos: 

(1) leitura das entrevistas com o objetivo de extrair significados das falas dos 

sujeitos; (2) releitura com vias ao processo de unitarização, referente à análise das 

diversas idéias que emergem da fala dos sujeitos; (3) categorização, buscando 

colocar em relevo as principais idéias encontradas durante o processo de coleta de 

dados e que convergem para um melhor entendimento do tema da investigação. (4) 

construção do metatexto, objetivando o exame minucioso das informações 

pesquisadas.  

 

RESULTADOS: REFLETINDO SOBRE OS DISCURSOS DAS EDUCA DORAS 
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Sendo as professoras sujeitos diretamente envolvidos na construção de 

representações sociais dentro da instituição escolar, são capazes de fazer um 

movimento em prol da não conservação de tais representações. Entendemos, aqui, 

por representação social a imagem do outro constituída a partir de idéias e 

concepções construídas no exterior do sujeito de quem falamos. Assim, percebemos 

que a representação social dos sujeitos que “não conseguem aprender a ler e a 

escrever” direciona-se para sua identificação como alguém incapaz devido a alguns 

fatores que serão trabalhados adiante. Neste contexto, questionamos o papel do 

professor enquanto sujeito capaz de consolidar outros significados ao chamado 

fracasso escolar que considerem também contextos sociais mais amplos e 

localizados para além dos muros escolares. 

Neste sentido, argumentamos que as professoras são capazes de modificar 

as representações sociais que as crianças tem dentro da instituição escolar, 

imagens que elas próprias reproduzem quando falam de si como incapazes e 

“burros”. 

Por isso, entendemos ser indispensável ouvir as concepções das 

professoras, bem como seus discursos referentes às relações que reproduzem a 

exclusão social do sujeito que fracassa no processo de aquisição da leitura e da 

escrita. 

Buscamos, aqui, refletir sobre o quanto os discursos das professoras 

alfabetizadoras podem  interferir na não reprodução de uma organização social 

excludente. 

Para compreender tais idéias temos buscado fazer a análise dos dados 

obtidos, em reuniões semanais no NEEJAA, possibilitando um diálogo entre os 

sujeitos que fazem parte desse núcleo, o que auxilia em uma abordagem mais 

criteriosa de análise.  

Através dessas primeiras análises, podemos perceber que para as 

professoras alfabetizadoras entrevistadas, o dito “fracasso escolar” das crianças em 

processo de alfabetização, emerge por dois fatores relevantes: internos (ex: 

problemas neurológicos, desnutrição), ou externos (ex: família desestruturada, morar 
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em periferia). A questão do fracasso escolar, em um primeiro momento, é 

diretamente ligada às crianças, sendo relegado a um segundo plano a compreensão 

tanto do papel docente neste processo quanto da reprodução social aí presente. 

Soares (2004), ao referir-se sobre as múltiplas faces da alfabetização, aponta para o 

fato de que uma multiplicidade de fatores influencia na aprendizagem das crianças. 

Dizer isso significa ampliar a discussão, deslocando o foco do “não aprender” para 

os fatores de possibilidades contextuais que estão implicados no chamado fracasso 

escolar. 

Além dos fatores citados pelas professoras como internos e externos, 

percebemos, com a leitura aprofundada das entrevistas, que existem outros fatores 

a serem considerados na análise sobre a “não alfabetização” dessas crianças.  

A não identificação de algumas docentes com esse nível de ensino é 

evidenciada na fala de certas professoras. É possível ressaltar, porém, um aspecto 

importante sobre a formação docente no exercício da profissão (TARDIF, 2002). Se 

a alfabetização é um processo onde a criança aprende no decorrer de um trabalho 

coletivo, a partir dessa experiência junto às crianças também a professora se 

constitui como docente alfabetizadora. Assim, vai pensando e repensando, fazendo 

e refazendo seu trabalho, caracterizando o movimento sempre intenso que a 

docência solicita. A fala da professora Alfazema1 demonstra tal movimento: 

 

Eu vejo meu trabalho em construção, ao olhar como eu comecei, 
olhar como eu estou hoje, como eu estava no ano passado, vejo que 
vou reconstruindo a minha prática [...] É um constante repensar, 
refazer e modificar algumas coisas. Eu vejo assim que venho 
modificando a minha prática ao longo desses anos. 

 

Professoras que compreendem sua incompletude e a necessidade de estar 

em constante movimento de análise de si mesma e de sua prática refletem a 

perspectiva de uma Educadora Ambiental. Educadoras assim, se compreendem 

                                            
1 As professoras entrevistadas foram referenciadas por nós com nome de flores. Mesmo 
compreendendo que podemos não descrevê-las como realmente são, mas sim como as percebemos, 
consideramos que é uma forma particular de buscar, a partir dos significados do nome de cada flor, 
um pouco do que cada uma delas nos faz lembrar.  
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como aquelas capazes de contribuir em mudanças necessárias a sociedade, 

acreditando em uma prática educacional voltada ao individuo que se encontra 

socialmente marginalizados.  Assim, apostam em uma prática educativa que possa 

contribuir para que tais sujeitos superem o estado de alienação (não compreensão 

de si como sujeito histórico) e compreendam criticamente seu lugar no mundo e as 

relações de trabalho e cidadania a que estão submetidos para além do senso 

comum. 

FREIRE (1996) pontua como uma das características imprescindíveis para a 

docência a “consciência do inacabamento”, pois para ele, essa inconclusão trata-se 

de um princípio vital do ser humano que adquire experiências no decorrer da vida. 

A compreensão da alfabetização não como um processo, mas sim como um 

fim também é evidenciada no discurso de algumas professoras. Os educadores dos 

anos iniciais não são valorizados socialmente por seu trabalho. Por isso, a 

professora alfabetizadora, quando lida com a aprendizagem da leitura e da escrita, 

tão valorizada e necessária na sociedade contemporânea, encontra o 

reconhecimento do seu trabalho ao acreditar estar “concluído”, ou seja, que a 

criança lê e escreve ao final do ano letivo. Esta análise pode ser evidenciada nas 

falas a seguir. 

 

[...] na alfabetização se consegue ver bem claramente o resultado do 
teu trabalho. Tu vais verificando a medida que vai passando o tempo. 
Nas outras séries eu não tive uma satisfação tão grande, então 
acabei ficando por aqui. (Professora Jasmim) 

 

[...] acho emocionante ver o aluno aprendendo, porque é mais 
concreto. O que se ensina é mais concreto do que nas outras séries. 
Se vê a diferença: ele não sabia nada de letras, de repente ele sai 
lendo. É muito legal! Nas outras séries não se vê isso. (Professora 
Lótus) 

 

Algumas professoras se percebem como profissionais em uma busca 

constante de novos conhecimentos, “professora pesquisadora”, aquela que 

compreende a capacidade de ampliar sua prática e seus ideais a partir daquilo que 
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se descobre, permitindo ir ao encontro do novo, do que não se conhece e quer se 

desvendar. Esse exercício se torna muito mais significativo e engrandecedor quando 

compartilhado com os educandos, num processo dialético em busca do que ainda 

não se conhece rumo ao vir-a-ser. 

 

[...] eu me vejo uma professora bem preocupada, inquieta eu 
estou sempre procurando uma coisa nova, estou sempre 
procurando uma resposta nova para os desafios que 
aparecem. (Professora Jasmim) 

 

[...]sou muito curiosa e passo isso para os meus alunos [...] 
Estou sempre procurando coisas diferentes. (Professora Lótus) 

 

O significado de ser uma educadora sempre em busca de novas questões 

para construir conhecimento com os educandos demonstra a necessária ação da 

pesquisa no processo de ensino e de aprendizagem. Pesquisa essa que para 

FREIRE (1996), colabora para constatar algo novo, intervir na compreensão desse 

novo de forma a contribuir na construção de conhecimentos mais elaborados na 

busca da superação dos já existentes.  

 

CONCLUSÕES: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O OLHAR DAS  
EDUCADORAS FRENTE À ALFABETIZAÇÃO E A NÃO ALFABETIZ AÇÃO 

 

A partir das análises das entrevistas das professoras alfabetizadoras, 

podemos compreender de forma mais clara o valor social da alfabetização, 

representado na satisfação em alfabetizar. Em um país onde há um alto índice de 

analfabetismo, as profissionais docentes percebem um reconhecimento social de 

seu trabalho, o que na maioria das vezes não ocorre em outros níveis de ensino. 

Os fatores acentuados pelas professoras como aqueles responsáveis pela 

não aprendizagem da leitura e da escrita devem ser problematizados de forma a 

compreendermos que não só fatores externos (famílias desestruturadas) ou internos 

(problemas neurológicos) devem ser considerados, mas também uma multiplicidade 
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de fatores entre eles sociais, culturais e históricos. Pensamos que ao apontarmos 

apenas os fatores internos e externos como aqueles que definem o dito “fracasso 

escolar”, podemos depositar na criança exclusiva responsabilidade por não aprender 

a linguagem da leitura e da escrita. Nossa reflexão é buscar ampliar essa questão, 

dando um olhar a outras possibilidades, dentre elas, o trabalho docente. 

Acreditamos que assim como a alfabetização é um processo continuo, 

também a constituição docente da alfabetizadora se constrói no decorrer do 

amadurecimento profissional do sujeito educador. Dizer isso significa enfatizar que 

somos sujeitos inacabados. Em nossa incompletude buscamos nos constituir no 

decorrer do processo de aprendizagem dos nossos educandos, pois neste momento 

também aprendemos a ser educadores. Em cada momento que refletimos sobre 

esse processo de ensinar e de aprender, conseguimos perceber como ele vai 

acontecendo, tornando-nos conscientes desse vir-a-ser constantemente construído.  

Com toda essa auto-análise crítica de si mesmo, o educador constrói 

também uma percepção de seu papel social que contribui para a constituição de 

sujeitos conscientes de sua condição social, política, cultural e histórica. Torna-se 

um sujeito capazes de pensar nas mudanças em seu contexto e na compreensão 

dos educandos da realidade em que vivem, assim como de suas capacidades na 

busca de tais mudanças. 

Como podemos perceber, a análise dos discursos das professoras nos leva 

a reflexões que necessitam de um olhar muito criterioso. Por isso os debates aqui 

presentes ainda encaminham para a ampliação de compreensões sobre os ditos 

dessas professoras. A pesquisa aqui apresentada, ainda em andamento, tem 

contribuído para pensarmos em outras possibilidades de estudos, principalmente no 

que se refere ao trabalho docente na Educação de Jovens e Adultos, pois 

percebermos que a identidade com a docência em determinado nível de ensino não 

interfere na atuação do professor propriamente dita. Um educador se transforma no 

decorrer de sua constituição docente, pois a transformação faz parte do ciclo vital do 

ser humano.  
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APONTAMENTOS SOBRE CRISE E RACIONALIDADE AMBIENTAL 

 

Vinícius Lima Lousada1 

 

RESUMO: O presente texto consiste numa reflexão sobre categorias 
fundamentais da Educação Ambiental tais como racionalidade ambiental, 
sustentabilidade e ambiente, tendo por referência a contribuição de Enrique Leff 
para o campo ambiental, entre outros autores. Igualmente, discuto a razão 
paradigmática do que se denomina por crise ambiental de forma articulada com o 
projeto civilizatório da modernidade e destaco essa crise como instauradora de 
uma perplexidade que, por sua vez, demanda a emergência da racionalidade 
ambiental como resposta suficiente em prol da sustentabilidade. Compreendo, por 
fim, que outra racionalidade é gestada a partir de uma gama de princípios e 
práticas sociais que significariam e estruturariam processos coletivos no sentido 
de superação do modo de produção e consumo predatório de nossa sociedade 
pela aprendizagem da escuta de processos ecológicos, dos limites dos recursos 
naturais e do modo sustentável com que os povos tradicionais se relacionam com 
o ambiente. 

 

Palavras-chave: Crise ambiental - modernidade - racionalidade ambiental 

 

1. INTRODUÇÃO 

O debate da Educação Ambiental (EA) tende, há muito, em se ocupar do 

relato das ações educativas ou dos resultados das diferentes formas de investigação 

nesse campo, tanto quanto, de suas conseqüências no plano da intervenção 

socioambiental. Fischer (2009), num balanço que realiza de parte da produção 

acadêmica (2006-2008) sobre EA relata que os estudos evidenciam, num estágio de 

legitimação da EA, a predominância da intencionalidade dos pesquisadores em 

apresentar propostas pontuais de ação transformadora, cujos procedimentos 

metodológicos são pautados, em sua maioria, em abordagens qualitativas com base 

na pesquisa participante.  

                                            
1Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Sertão. Licenciado em Pedagogia (FURG), Mestre 
e Doutorando em Educação (UFRGS). E-mail: vinicius.lousada@sertao.ifrs.edu.br. 
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O texto que apresento se propõe à discussão teórica, ainda que parcial, de 

aspectos epistemológicos da crise ambiental a partir do que constato sobre o tema 

no levantamento bibliográfico feito por ocasião da escrita de minha Dissertação de 

Mestrado em Educação (Lousada, 2006). E, dessa forma, com base nos referenciais 

teóricos adotados, objetivo apresentar uma compreensão de categorias, numa 

perspectiva crítica, como racionalidade ambiental, sustentabilidade e ambiente, 

fundamentais à coerência da Educação Ambiental em diferentes contextos. 

 

2. A RAZÃO DA CRISE AMBIENTAL 

A razão moderna, sob o jugo de uma voracidade intelectual desenfreada, 

dissecou a Natureza pretendendo devassar seus mistérios com o bisturi da ciência, 

classificando-a e tornando-a inteligível. Mas, no momento em que a ciência e a 

técnica cederam à impertinência do desejo de dominação em relação ao mundo e a 

certa racionalidade econômica, passaram a produzir a sua desertificação simbólica, 

a afirmação da crença de uma superioridade sem limites da nossa espécie em 

relação às outras e, em conseqüência disso, o seu desenraizamento do mundo 

natural. 

Para Unger (2001), crise a ambiental se configura no resultado mesmo do 

projeto moderno de civilização, em que o homem se coloca como senhor da Terra e 

funcionário da técnica. O saber, entendido na modernidade como ferramenta que 

possibilita a manipulação da realidade, facultaria a dessacralização do mundo e a 

ausência humana no cosmo, como se o ser humano fosse um ente à parte 

rompendo, supostamente a sua relação de interdependência com a Natureza, ao 

mesmo tempo em que se entrega à sua dominação para suprir o vazio gerado por 

esse desenraizamento. 

Nada obstante as contribuições dessa racionalidade para a construção do 

pensamento científico, como o conhecemos hoje, a crise ecológica suscita-nos a 

necessidade premente de outra racionalidade que não seja linear, determinista, 

materialista, machista e redutora da realidade a números, como afirma Santos 

(1996) ao destacar que a matemática forneceu à ciência moderna o instrumento de 
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análise, a lógica de investigação e o modelo de representação da estrutura da 

matéria. Desse modo, conhecer cientificamente o mundo seria quantificá-lo 

ignorando as suas qualidades, sendo preciso fragmentar o objeto da análise 

científica em parcelas para obter a sua inteligibilidade. 

Portanto, essa concepção cartesiana da realidade, onde a sua compreensão 

depende da decomposição dos elementos que o constituem, aliada ao mecanicismo 

newtoniano – o mundo da matéria visto como uma máquina perfeita –, serviu de 

ancoradouro do pensamento iluminista do século XVIII e como “horizonte certo de 

uma forma de conhecimento que se pretende utilitário e funcional, reconhecido 

menos pela capacidade de compreender profundamente o real do que pela 

capacidade de o dominar e transformar.” (SANTOS, 1996, p. 17)  

 

3. RACIONALIDADE AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E AMBI ENTE 

Considero a crise em questão como uma situação-limite1 imposta pela 

complexidade da realidade ao pensamento ocidental moderno e seu projeto de 

sociedade. Assim, a crise ecológica coloca em xeque o dogmatismo científico, o 

modo pelo qual se construiu e organizou o conhecimento em blocos disciplinares e 

as crenças de nossa civilização – sobretudo àquela da Natureza inesgotável –, 

questionando o status quo da sociedade no que diz respeito às formas de 

democracia representativa, à divisão do poder e do modo de distribuição 

contraditória de renda e acesso à apropriação dos recursos culturais e naturais. 

A crise se impõe como situação-limite que exige da humanidade a ousadia 

criativa de atos-limites para a sua transposição. “Esta superação, que não existe fora 

das relações homens-mundo, somente pode verificar-se através da ação dos 

                                            
1 É de Freire (2003) que colho a compreensão da categoria situação-limite na qual inscrevo a crise 
ecológica de nossos dias. Situação configurada pela ação humana que desafia nossa espécie à 
sua superação, mediante a tomada de outros caminhos frente ao abismo que a mesma impõe à 
racionalidade instrumental. Em conformidade com Freire as situações-limite são aquelas 
circunstâncias da experiência humana construídas historicamente que não devem ser 
consideradas insuperáveis, nem sem devir, mas quando os homens as identificam como freios de 
sua ação cultural para a própria libertação, elas se tornariam percebidos destacados no pano de 
fundo de sua visão de mundo.  
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homens sobre a realidade concreta em que se dão as ‘situações-limite’.” (FREIRE, 

2003, p. 91) Nesse sentido, a invenção de novas práticas sociais alternativas à crise 

ambiental pode ser concebida em atos-limite elaborados em redes do cotidiano que 

buscam a superação da dicotomia homem/Natureza, do paradigma cartesiano e de 

seus efeitos danosos, delineando outro paradigma de racionalidade que aponta para 

a compreensão do mundo em sua complexidade, para o sentimento de identidade 

com a Natureza, rumo a uma ética de responsabilidade para com a vida (Pelizzoli, 

2002). 

 

(...) a solução da crise ambiental – crise global e planetária – não 
poderá dar-se somente pela via de uma gestão racional da natureza 
e do risco de mudança global. A crise ambiental nos leva a interrogar 
o conhecimento do mundo, a questionar esse projeto epistemológico 
que buscou a unidade, a uniformidade, a homogeneidade; esse 
projeto que anuncia um futuro comum, negando o limite, o tempo, a 
história; a diferença, a diversidade, a outridade. A crise ambiental é 
um questionamento sobre a natureza da natureza e do ser no 
mundo, da linha do tempo e a entropia como leis da matéria viva, 
desde a morte como lei-limite na cultura, que constituem a ordem 
simbólica, do poder e do saber. (LEFF, 2003, p. 20) 

 

Depreendo que a outra via de racionalidade que precisamos trilhar enquanto 

civilização é um processo em construção que se estabelece não somente no ato de 

duvidar dos cânones do conhecimento moderno e sobre qual seja o nosso lugar no 

mundo, mas, buscar também outras epistemologias que vençam as fronteiras entre 

as ciências para que essas, em diálogo interdisciplinar, contribuam nas leituras 

criticas e ações coletivas1 ante a complexidade da crise pela qual passamos. Assim, 

estaríamos desencadeando um processo de construção de saberes que, em sua 

                                            
1 Com Melucci (2001) aprendemos que as ações coletivas, levadas a efeito por sujeitos que fazem 
convergir suas práticas sociais numa identidade coletiva, assumem uma não-linearidade, sendo 
dotadas de costuras e descontinuidades, sendo expressas em “micro-redes” em torno de algum 
conflito ou desejo instituinte. São redes de comunicação e interação, de trocas e “andarilhagem” de 
sujeitos, alimentando a sua constituição interna em uma tensão dialógica entre 
complementaridade/contradição; unidade/diversidade; flexibilidade/controle; continuidade/ruptura; 
agilidade/lentidão; autonomia/interdependência; ação/reflexão. Nelas o trabalho não é rigidamente 
hierarquizado, sua força parece estar vinculada à capacidade de mobilização das solidariedades, à 
flexibilidade e imediatismo, e ao diálogo e participação mais direta possível. 
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intersecção, revelariam as múltiplas causas teóricas, econômicas e políticas da crise 

ecológica e atenderiam à emergente necessidade de tomarmos outros rumos na 

racionalidade com a qual dirigimos nossos destinos. Essa precisa ser pautada na 

escuta do ambiente, na compreensão dos processos ecológicos para que, 

aprendendo nossos limites numa atitude de douta ignorância1, consigamos 

estruturar as bases do nosso modo de viver, produzir e consumir numa lógica de 

sustentabilidade.  

Sustentabilidade, por sua vez, não pode ser pensada como imediata 

conseqüência da assinatura de tratados que, em uma visão romântica, gerariam 

mudanças na racionalidade ecocida, porém, como um tempo de transição de uma 

lógica estreita para a construção da racionalidade ambiental nas dimensões 

materiais, simbólicas, históricas das relações sociedade e ambiente. 

 

A sustentabilidade surge do limite de um mundo levado pela busca 
de uma unidade da diversidade submetida ao jugo da idéia absoluta, 
da racionalidade tecnológica e da globalização do mercado. É a 
quebra de um projeto que quis submeter a diversidade à unificação 
forçada do real  (do monoteísmo do mercado globalizado). É um 
projeto de emancipação para deixar em liberdade os potenciais da 
diversidade biológica e cultural. É o desencadeamento de um mundo 
tecnologizado para deixar falar o calado pela objetificação de um 
mundo calculado. (LEFF, 2001, p. 412) 

  

Como se pode anotar, a categoria sustentabilidade carrega em si a 

dimensão de denúncia do campo ambiental, questionando o desequilíbrio ecológico 

causado pela adesão cega à racionalidade econômica dominante, ao mesmo tempo 

em que profetiza um novo tempo, calcado na introjeção da complexidade ambiental, 

nas ações humanas. 

Em uma perspectiva de racionalidade que seja dialógica em relação ao 

ambiente esse precisa ser lido na sua “bio” e sociodiversidade. Reforça tal 

                                            
1 Para Santos (2008, p. 17) “Ser um douto ignorante no nosso tempo é saber que a diversidade 
epistemológica do mundo é potencialmente infinita e que cada saber só muito limitadamente tem 
conhecimento dela.” Ou seja, saber dos limites epistemológicos e de experiência a que somos 
acometidos diante da sociodiversidade do mundo, da pluralidade de práticas culturais, saberes e 
fazeres e, por que não dizer, das variadas formas de sociabilidade. 
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proposição o educador Carlos R. Brandão quando escreve sobre a leitura da 

biodiversidade que aparece na sua dimensão social: 

Esse conceito chave, aqui, deverá abarcar não apenas a variedade 

natural de genes, indivíduos e espécies de seres do mundo natural, mas também, 

em suas peculiaridades e no seu todo, os ecossistemas, os ambientes naturais e 

as sociedades humanas deles participantes. (BRANDÃO, 2005, p. 71-72.) 

A conexão sócio/biodiversidade acontece nas relações das comunidades de 

humanos com o ambiente, em que pese a configuração dos recursos naturais que 

dispõem, a rotina climática, a estrutura geográfica, etc., bem como as condições 

materiais que as sociedades constroem para seus diversos grupos culturais e 

étnicos – donde emergem outros percebidos destacados a respeito das 

desigualdades sociais, das ausências que denotam o processo de favelização 

urbana, do desrespeito para com o direito de morar dignamente e produzir 

humanamente.  

E, ainda, aderindo à concepção abordada por Leff, podemos perceber que: 

 

O ambiente é integrado por processos, tanto de ordem física como 
social, dominados e excluídos pela racionalidade econômica: a 
natureza superexplorada e a degradação ambiental, a perda da 
diversidade biológica e cultural, a pobreza associada à destruição do 
patrimônio de recursos dos povos e à dissolução de identidades 
étnicas, a desigual distribuição dos custos ecológicos do crescimento 
e a deterioração da qualidade de vida. Ao mesmo tempo, o ambiente 
surge como um novo potencial produtivo, resultado da articulação de 
processos de ordem natural e social que mobilizam a produtividade 
ecológica, a inovação tecnológica e a organização cultural. (LEFF, 
2001, p. 224) 

 

A compreensão do que se pode desenhar por ambiente passa por significá-

lo como o espaço determinado fisicamente onde convivem homem e natureza, 

espécie humana e outras espécies em complexa interdependência. Mediante o 

trabalho, o homem modifica a natureza e se refaz na medida em que a transforma, 

desenvolvendo tecnologias e produzindo certo legado cultural, que dá significado à 

sua relação com o mundo. 
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Concebe-se que o ambiente, em sua complexificação, abarca os processos 

ecológicos, dos quais a humanidade é um dos elementos que nele se movimentam, 

profundamente afetados pela racionalidade econômica necrófila – que forja os 

processos de exploração desenfreada dos recursos naturais –, pelo ecocídio da 

biodiversidade e pela invasão cultural pautada na intolerância e na negação da 

palavra do outro, costuradas com a fabricação da miséria, do racismo, das 

manifestações do preconceito ou sectarismos e com a ação cultural anti-dialógica na 

concessão do acesso aos povos dos recursos ecológicos.  

Entretanto, o ambiente, além de ser lido nessa perspectiva sociológica e 

crítica de denúncia, concede o anúncio da urgência da sua apreensão interpretativa, 

de forma que as diferentes leituras da Natureza, que permeiam as nossas 

representações sociais da mesma, possam ser problematizadas incitando-nos à 

identificação das causas da insustentabilidade do agir humano frente ao ambiente, 

bem como, à elaboração de estratégias conceituais, econômicas, políticas e 

pedagógicas a fim de promovermos a vertiginosa alteração ética que a crise 

ambiental exige como garantia da manutenção da vida no Planeta.  

Podemos, então, pensar o ambiente  

 

(...) não como sinônimo de natureza intocada, mas como um campo 
de interações entre a cultura, a sociedade e a base física e biológica 
dos processos vitais, no qual todos os termos dessa relação se 
modificam dinâmica e mutuamente. Tal perspectiva considera o meio 
ambiente como espaço relacional, em que a presença humana, longe 
de ser percebida como extemporânea , intrusa ou desagregadora 
(câncer do planeta), aparece como um agente que pertence à teia de 
relações da vida social, natural e cultural e interage com ela. 
(Carvalho, 2004, p. 37)    

 

A leitura da categoria ambiente aqui exposta não desconhece as bases 

naturais do mesmo, mas tenta revigorar uma estratégia conceitual coerente com a 

racionalidade ambiental capaz de transcender a racionalidade instrumental, pois 

que, nesse sentido, a questão ambiental há de ser lida em sua complexidade, onde 

natureza se relaciona de forma interdependente com elementos socioculturais.    
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Desse modo, uma racionalidade fundamentada no ambiente, a racionalidade 

ambiental, seria a via alternativa aos efeitos socioambientais nefastos – ocasionados 

pela racionalidade economicista, reducionista, uniformizante do saber, das culturas, 

do mundo – provocando, na orientação que pode efetivar junto ao agir humano com 

o mundo, alterações singulares nas políticas públicas, nos modos de produção, no 

desenvolvimento de tecnologias e nos processos educativos; incorporando os limites 

dos potenciais ecológicos na condução dessas áreas e inserindo nos valores 

humanos outros imperativos éticos. 

Leff (2001) esboça a percepção de que os movimentos sociais, na 

expressão do ambientalismo, já estruturam transformações na racionalidade social 

dominante, objetivando fazer com que se internalize as bases ecológicas e sociais 

do desenvolvimento sustentável, denunciando, inclusive, a incompatibilidade de 

interesses e valores entre capitalismo e ambientalismo, estabelecendo-se no âmbito 

de instituições, onde conflitam diversos atores sociais, a divergência entre seus 

referenciais teóricos e suas estratégias políticas. 

A racionalidade ambiental1 consistiria na resultante de uma gama de 

princípios e práticas que dariam sentido e estruturariam processos sociais que 

redesenhariam, através de normas, estratégias e objetivos elaborados 

coletivamente, o modus operandi da sociedade de consumo, reordenando-o pela 

aprendizagem que pode ser auferida na escuta profunda dos processos ecológicos, 

na percepção dos limites dos recursos naturais, na investigação do modo 

sustentável pelo qual os povos tradicionais se relacionam com o ambiente. Mas, a 

legitimidade desta outra racionalidade dependeria de que as ações tomadas pelos 

atores sociais fossem de uma relativa coerência entre princípios e práxis, 

                                            
1 A racionalidade ambiental se construiria a partir de quatro esferas articuladas entre si: a) 
racionalidade substantiva: sistema de normas que definiriam os princípios e objetivos sociais; b) 
racionalidade teórica: sistematizadora dos valores da racionalidade substantiva, articulando-os com 
os processos ecológicos, produtivos, tecnológicos, políticos, econômicos e culturais do contexto em 
que se delineia outra racionalidade; c) racionalidade instrumental: operacionaliza os objetivos sociais 
e as bases do desenvolvimento sustentável mediante meios eficazes; d) racionalidade cultural: 
sistema de significados sociais não determinados homogeneamente pela lógica ambiental, produtor 
das identidades, das culturas, visando uma sintonia entre as práticas sociais e o potencial natural 
local. (LEFF, 2001) 
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começando por esmiuçar as contradições entre os processos ecológicos e a 

problemática ambiental. 

De outro lado, estariam na pauta dos países terceiro-mundistas interesses 

vinculados às mudanças sociais, políticas e institucionais para a sustentabilidade, 

valorizando potenciais ambientais, culturais locais, apostando na autogestão 

comunitária para a reapropriação e manejo democrático dos recursos naturais, etc. 

 Neste processo de recomposição do tecido social surgem novas 
organizações profissionais, órgãos não-governamentais, grupos 
privados e associações civis que buscam oportunidades de 
participação nos espaços econômicos e políticos abertos pela 
problemática ambiental. Este processo vai abrindo novas frentes de 
luta, novas estratégias políticas, novas formulas de negociação e 
novas táticas de concentração entre o Estado e a sociedade. (LEFF, 
2001, p. 103) 

 

Como interlocutores de outra perspectiva de desenvolvimento, das 

demandas de diferentes grupos sociais perante a problemática ambiental, fazendo 

frente à ausência de políticas públicas por parte dos governos, assumindo bandeiras 

comuns nas lutas pela justiça social, a favor das identidades étnicas e autonomia 

dos povos é que surgem os movimentos sociais na especificidade da identidade 

ecológica de seus atores coletivos, vindo a originar processos de inserção de 

componentes da racionalidade ambiental, na difusão do saber ambiental pela práxis 

que operam na sociedade. Esses atores coletivos são orientados pela variedade de 

tendências contemporâneas, como aponta Brandão (2005), ao analisar a identidade 

coletiva do(s) ambientalismo(s) como uma árvore múltipla, fazendo referência à 

diversidade de estilos, pessoas, grupos, ações coletivas e valores desses 

movimentos de vocação-natureza.  

 

4. CONCLUSÃO 

É possível, com base no exposto estabelecer princípios substantivos da 

racionalidade ambiental que deverão ser operacionalizados mediante abordagens 

teóricas, em metodologias e políticas articuladoras, com a consecução de 
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programas de formação, produção de pesquisa, normativas legais e ações coletivas, 

em condições de encaminharem a transição para sustentabilidade.  

Entre esses princípios destacam-se: o fomento ao desenvolvimento pleno 

das capacidades humanas, satisfazendo-se suas necessidades básicas e atendendo 

a promoção da qualidade de vida; a preservação da biodiversidade e o respeito à 

diversidade cultural dos povos; a conservação e potenciação das bases ecológicas 

dos recursos naturais para a sustentabilidade do desenvolvimento; a preservação do 

patrimônio cultural das comunidades tradicionais, considerando o seu valor em si, 

não utilitário; o enraizamento do pensamento da complexidade na inovação dos 

processos organizacionais (educacionais) e de produção; a criação formal de 

alternativas de desenvolvimento baseadas nas potencialidades locais e nas 

identidades étnicas; a distribuição de riqueza, renda e poder; o atendimento das 

reivindicações das populações; a erradicação da pobreza e dos conflitos bélicos – 

que aviltam a nossa humanidade – buscando-se meios pacíficos de solução para os 

conflitos ambientais; respeito ao direito de autonomia cultural, autogestão e arbítrio 

dos povos da Terra. 
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COMPREENDENDO DISCURSOS SOBRE ALFABETIZAÇÃO: 

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

TEIXEIRA, Lídia Maria dos Santos1 

GOMES, Vanise dos Santos2 

 

 

RESUMO: O presente artigo apresenta pesquisa vinculada ao Núcleo de Estudos 
em Educação de Jovens e Adultos e Alfabetização/NEEJAA, buscando contribuir 
para a compreensão dos discursos acerca da alfabetização e da escolarização de 
estudantes reincidentes na repetição no 2º Ano do Ensino Fundamental de Nove 
Anos (antiga 1ª série). O Projeto enfatiza a seguinte questão como problema de 
pesquisa: de que modo os discursos sobre fracasso escolar influenciam na 
aprendizagem da leitura e da escrita, de estudantes com histórico de reprovação em 
classe de alfabetização (2ºs Anos),  e como tais discursos são subjetivados pelas 
relações sociais constituídas dentro da lógica capitalista? A pesquisa está sendo 
realizada em uma escola municipal de Rio Grande/RS. O estudo é caracterizado 
como qualitativo e utiliza-se da Análise Textual Discursiva como metodologia de 
análise de dados, que estão sendo coletados a partir de observações do cotidiano 
escolar de três estudantes reincidentes na reprovação escolar. Tais estudantes são 
educandos de uma turma denominada Estudos Diferenciados.  

 

 

Das discussões iniciais 

 

Pensar acerca dos discursos de educandos sobre o chamado fracasso 

escolar mobiliza-nos a buscar na escuta o principal aporte da pesquisa aqui 

apresentada. Muito se tem dito acerca do chamado fracasso escolar, 

compreendendo-o, muitas vezes, como um fenômeno ligado à metodologia de 

trabalho dos professores, à pobreza, à exclusão social.  
                                            
1 Universidade Federal do Rio Grande – FURG teixeira-lidia@hotmail.com  
2 Universidade Federal do Rio Grande – FURG, vanise@vetorial.net 
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Percebemos que a relação feita entre analfabetismo e pobreza, encontrada 

nos discursos de membros e simpatizantes da UNESCO, os quais mostram que 

estes dois mapas coincidem, enfatiza o discurso de que o analfabetismo gera 

pobreza.  

Alguns entraves conceituais rodeiam o assunto, principalmente no que diz 

respeito à definição do que indica um “estado de analfabetismo”. Giroux (1997) 

esclarece: 

O conceito de analfabeto dá, muitas vezes, uma cobertura ideológica 
para que os grupos poderosos simplesmente silenciem os pobres, os 
grupos minoritários, as mulheres, ou as pessoas de cor.  
Conseqüentemente, nomear o analfabetismo como parte da 
definição do que poderia ser alfabetizado, representa uma 
construção ideológica informada por determinados interesses 
políticos. 

 

Consideramos alvo de importante reflexão a maneira como o analfabetismo 

é entendido, o que irá se refletir, conseqüentemente, nos discursos produzidos sobre 

o assunto e nos modos como são percebidos os tanto sujeitos analfabetos como 

aqueles que fracassam na aprendizagem da leitura e da escrita no ambiente escolar. 

Quem são os nossos analfabetos? Aqueles que estão à margem da sociedade, que 

travam o desenvolvimento econômico do país, que reproduzem a ignorância e a 

pobreza através das gerações. Eis, aqui, algumas de suas representações sociais, 

levando-nos a questionar: de que modo tais representações influenciam no 

discursos de crianças que reprovam, residente vezes, nas classes de alfabetização? 

Não estariam, tais discursos, a serviço da reprodução social e manutenção das 

relações capitalistas? 

Gomes (2001), expressa que convencendo de que o sujeito analfabeto 

realmente é carente de determinado conhecimento, é feito com que ele se pense 
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inferior, construindo-se um discurso social de que pessoas analfabetas têm poucas 

condições de expor seus pensamentos, de reivindicar seus direitos, de se organizar. 

Tal discurso é o que, justamente, acaba por produzir a idéia de que quem não sabe 

ler nem escrever, por suas poucas condições de pensar sobre a realidade, deixará 

sempre nas mãos daqueles que são alfabetizados a procuração para representá-lo 

socialmente.  

Acreditamos que estas caracterizações acabam por influenciar educandos 

que repetem tentativas de aprender a ler e a escrever sem, no entanto, construir 

com a leitura e a escrita uma forma de se comunicar. Passam a perceberem-se, 

assim, “fracassados”, “inferiores”. 

Compreendemos que estas questões nos solicitam olhares apurados para 

uma multiplicidade de fatores que norteiam a questão do analfabetismo. Entra, aqui, 

a importância de buscarmos nas vozes dos educandos suas compreensões sobre 

sua aprendizagem da aprendizagem da escrita e da leitura. 

Pensar em projetos educacionais para uma dada realidade implica 

processos de pesquisa no sentido de conhecer e compreender discursos acerca da 

sociedade e das relações sociais que a permeiam, da escola e da alfabetização.  

Os estudos no campo da Educação Ambiental muito contribuem para a 

problematização das relações sociais construídas sobre a lógica capitalista, 

incentivando a intensificação de discussões que propõem críticas ao modelo social 

imposto por lógicas de exploração do homem pelo próprio homem o que, como 

conseqüência, gera, também, a crise ambiental (Loureiro, 2002).  

Neste contexto, a Educação Ambiental, de acordo com Loureiro (2002, 

p.69), “contribui para a tentativa de implementação de um padrão civilizacional e 
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societário distinto do vigente, pautado numa nova ética da relação sociedade-

natureza”.  

Argumenta-se que as relações sociais baseadas no sistema capitalista são 

responsáveis pela fabricação de discursos de exclusão e de vigília de fronteiras que 

protegem benefícios sociais e econômicos de poucos, estando relacionada com uma 

construção histórica em que sempre uma pequena parcela de cidadãos foi, 

realmente, considerada como “cidadãos de direitos”.  

Em um contexto social em que a perspectiva do humano é defina por 

padrões estabelecidos pelo capitalismo, o outro perde-se por entre cifras, é anulado 

em sua expressão histórica e em sua possibilidade de “ser diferente”. 

Seguindo as contribuições de Rikowski, McLaren (2005, p.151/152) 

expressa que no universo do capital, também o ser humano é “capitalizado”, estando 

a serviço, apenas, da geração de lucros. Neste sentido, a educação pode ser o 

berço de “políticas de resistência humana à capitalização da humanidade”, 

desempenhando um papel fundamental “no desenvolvimento de formas de trabalho 

que não estão vinculadas a formas de valor”. 

Conforme explicita McLaren (2000a), estamos, a todo momento, 

testemunhando um aumento crescente do capitalismo, de modo que a categoria 

“mercadoria” passa a ganhar destaque, inclusive, nos currículos, cursos, estilos de 

vida. A educação sistematizada, de acordo com o autor, pode constituir-se como um 

espaço de lutas por significados de ser que estejam para além das lógicas 

capitalistas, partindo-se de uma tomada de consciência de que nossas identidades 

são forjadas em contextos sócio-histórico delimitados. 

O projeto de pesquisa que deu origem a este artigo configura-se a partir 

destas idéias, tendo como ambiente investigativo uma escola municipal de Rio 

Grande/RS e estando vinculado ao Núcleo de Estudos de Estudos em Educação de 

Jovens e Adultos e Alfabetização(NEEJAA) e ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental (PPGEA). Na investigação, consideramos importante 

compreendermos contextos de produção do “fracasso” escolar, configurando 

aspectos que se encontram para além dos espaços escolares. Estes aspectos 
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solicitam a presença de interlocutores diversos, tanto do campo acadêmico como do 

escolar para que a temática ganhe maior qualidade argumentativa. 

A necessidade de um olhar mais atento à questão da reprovação nos 2ºs 

Anos do Ensino Fundamental de nove anos 9 (antiga 1ª série) é salientada como 

meio de contribuir para a compreensão dos fatores de possibilidade deste 

fenômeno. Entra em questão, aqui, a inter-relação dialógica não somente com as 

professoras, mas também com outros sujeitos do contexto educacional: os 

estudantes. 

 

Dos objetivos 

 

Apurar a escuta para os discursos de estudantes com histórico de 

reprovação escolar em classe de alfabetização em busca de possíveis respostas à 

compreensão deste fenômeno e da lógica social implicada ali implicada configura-se 

como objetivo deste estudo. Também apontamos como objetivo do trabalho aqui 

apresentado a compreensão do “fracasso escolar” de uma questão centrada na 

escola, metodológica somente, para a também entendimento dos discursos sobre a 

importância que esta instituição, mais especificamente a alfabetização, tem na vida 

de estudantes.  

 

Dos percursos metodológicos 

 

A pesquisa aqui apresentada caracteriza-se como qualitativa envolvendo a 

equipe de pesquisa do NEEJAA, professoras alfabetizadoras atuantes nas escolas 

em que os dados serão coletados, estudantes do curso de graduação em pedagogia 

(presencial e a distância) e do curso de Pós-Graduação em Educação Ambiental, 

bem como estudantes das classes de alfabetização. 
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Cabe salientar, aqui, que a pesquisa, a partir da busca pela compreensão 

das relações sociais baseadas na lógica capitalista e sua relação com o fracasso 

escolar em classes de alfabetização, será geradora de temáticas a serem 

trabalhadas no ensino e na extensão.  

No que se refere à abordagem qualitativa de cunho etnográfico, é possível 

dizer, segundo Engers (1994, p.66), que tal abordagem refere-se ao ato de 

Penetrar no mundo pessoal dos sujeitos, buscando a compreensão, 
o significado particular da ação das pessoas e utilizar como critério a 
evidência do acordo intersubjetivo no contexto educacional. 
Pretende, ainda, desenvolver conhecimento ideológico, assumindo 
que a descrição pode mostrar uma realidade dinâmica, múltipla e 
holística.  

 

A prática de escrita a respeito dos processos vivenciados na pesquisa 

propõe-se constante, sendo solicitado a todos os participantes-pesquisadores a 

construção de um Diário/ Momentário onde expressem suas principais 

aprendizagens, ansiedades, dúvidas, observações, análises. 

Autores como Zabalza (1994), Marques (1997), Cagliazzi (2003) e Moraes 

(2005) contribuem para a compreensão do registro escrito como um processo 

mediador do ato de reflexão sobre a ação. Ao salientar que “escrever é preciso”, 

Marques pontua este ato como o princípio da pesquisa, não se constituindo um fim. 

Escrever, neste sentido, implica pensar sobre trajetos percorridos e sobre os 

significados de tais trajetos para cada um que o vivencia. Implica, também, 

reconstruí-los na dinâmica interação com nossos pares. Diz Mário Osório Marques 

que “o imaginário do escrevente é o reservatório onde se agregam as experiências 

do viver e donde a cada momento podem emergir, convocadas pelo ato de escrever” 

(1997, p. 50).                                                                                                                                                   

A prática de escrita a respeito dos processos vivenciados na pesquisa 

propõe-se constante, sendo solicitado a todos os participantes-pesquisadores a 

construção de um Diário/ Momentário onde expressem suas principais 

aprendizagens, ansiedades, dúvidas, observações, análises. 
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Como encaminhamento para a coleta de dados , será tomada por referência 

a pesquisa feita por Gomes (2007) junto a sujeitos analfabetos, contando com a 

realização de observações participantes e diálogos com os participantes da 

pesquisa. As especificidades dos instrumentos de coleta de dados será construída 

juntamente com o grupo de pesquisa salientando a importância de compreender 

questões como: história de vida e escolar dos participantes, importância da leitura 

em suas vidas, incentivo no que se refere à aprendizagem da leitura e da escrita (no 

caso dos responsáveis) entre outros aspectos emergentes ao longo dos encontros, 

usos sociais da leitura e da escrita em suas vidas. 

A pesquisa teve como sujeitos 3 alunos do 2º ano do CAIC com histórico de 

reprovação. Como forma de identificação foram usados nomes fictícios, a saber, 

Luis, Diego e Carolina. 

A análise dos dados aqui apresentada é respaldada pela metodologia de 

Análise Textual, buscando orientações nas adaptações feitas por Engers (1987) da 

técnica referida por Bardin. A autora sugere um procedimento definido como análise 

vertical e análise horizontal. A primeira etapa refere-se à pré-análise de Bardin para 

a impregnação do material. A segunda, a análise vertical, diz respeito à busca de 

significados nas respostas de cada entrevistado para cada item da entrevista. A 

terceira, análise horizontal, refere-se aos significados de todas as questões, 

considerando todo o grupo de entrevistados. Após, procede-se à fase seguinte: 

síntese. Dessa síntese, emergem categorias.  

A metodologia de Análise Textual proporciona a descrição e a interpretação 

dos elementos implícitos das mensagens, objetivando a construção de um metatexto 

onde as informações pesquisadas serão minuciosamente examinadas. A construção 

de categorias tem por objetivo colocar em relevo as principais idéias encontradas 

durante o processo de coleta de dados e que convergem para um melhor 

entendimento do tema da investigação. 

Considera-se importante salientar, ainda, que a análise dos dados não se 

encerra no momento em que o texto dito final é produzido. Tal texto, muito aquém do 

que pode ser entendido como “acabado”, amplia as possibilidades de que mais 
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interlocutores possam participar de aprofundamentos das idéias apresentadas e, 

também, proponham outros direcionamentos para a sua compreensão. A produção 

escrita construída a partir do trabalho de análise dos dados, assim, não é acabada.  

 

Das análises  

Ao longo da coleta de dados evidenciamos discursos acerca da 

compreensão sobre aprendizagem que ficaram marcados no processo de 

observação. Esses discursos nos possibilitam perceber sentimentos como baixa 

auto-estima, medo de errar, vergonha. Compreendemos a partir das discussões 

teóricas anteriormente realizadas os sentimentos citados são construídos no ceio de 

um modo capitalista de compreender a sociedade. Ou seja, a “invenção” do fracasso 

escolar mediante o convencimento de sentimentos de inferioridade, acaba por gerar 

um contingente de sujeitos cujo “lugar” na sociedade está predisposto à exclusão e 

ao trabalho desvalorizado socialmente. 

Neste sentido, ma medida em que os educandos compreendem-se 

inferiores, acabam por “aceitar” a idéia de que realmente não são capazes de 

aprender a ler e a escrever. Durante uma das observações nos deparamos com um 

discursos que demonstra um sentimento de negação da capacidade de escrever. 

Várias situações dessa natureza ocorrem, mas houve uma que nos saltou aos olhos.  

Relembrando, assim, o fato observado, remetemo-nos a imagem da 

professora saindo da sala e pedindo para uma das pesquisadoras auxiliar as 

crianças na atividade proposta. Tal atividade referia-se a um texto que possuía 

palavras e figuras para que elas reescrevessem, substituindo as figuras por suas 

respectivas palavras. Já havíamos começado algumas anotações e foi neste 

momento em que auxiliávamos na realização da tarefa que tivemos o primeiro 

contato direto com Luis (nome fictício). O diálogo: 

 

Pesquisadora: -Então Luis, tais conseguindo fazer a atividade? 

Nisto observei mais de perto que ele já havia escrito muitas 

palavras. 
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Luis: - Eu não sei fazer! 

Pesquisadora: - Mas como não sabes fazer, e isso aqui? (apontei as 

suas palavras) 

Luis: - Eu sou burro, não sei fazer... 

Pesquisadora: - Por que tu te acha burro? 

Luis: - Porque eu não sei escrever. 

Pesquisadora: - Mas o que tu não sabe, tu aprende, tu não gosta de 

aprender? 

Luis: - Gosto! Mas eu gosto de ser burro! 

Pesquisadora: - Mas por que? 

Luis: - É bom ser burro! 

 

Luis diz gostar de ser burro, mas qual será o motivo de seu discurso? Será 

reprodução do que escuta em seu ambiente? Ou será uma afirmação que nega seu 

desejo de aprende? Parece-nos que, ao assumir-se como burro, Luiz justifica estar 

em uma classe de Estudos Diferenciados, criada para educandos que “tem algum 

problema de aprendizagem”. Poderíamos argumentar que tal classe é um espaço 

autorizado para que as crianças se assumam como incapazes? A questão aqui 

levantada remete-nos a necessidade de ampliar este diálogo junto às professoras e 

equipe de coordenação da escola, buscando pensar sobre os “lugares” de aprender 

legitimados pelo discurso escolar. 

Em outro momento da coleta de dados tem-se como destaque o discurso de 

Diego, que diz: ”Não quero fazer, então vou escrever bem pouquinho!”, referindo-se 

à proposta apresentada pela professora. Pode-se notar que, no geral, os sujeitos da 

pesquisa evitam apresentarem-se por meio da escrita, ainda que demonstrem gostar 

de ver o texto que produzem, quando este já está finalizado. 

Pode-se notar ainda, ao longo das observações, que a educanda Carla, 

apesar de não se manifestar muito oralmente, mostra sua insegurança ao apagar 

varias vezes o que escreve. Carla não reconhece-se como capaz de escrever 
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“corretamente”, ainda que seja possível ler e compreender o que ela escreve. 

Apropriou-se de modo intenso da identidade de “incapaz” e faz jus a ela quando se 

utiliza da borracha para demonstrar que o que escreve em nada representa uma 

escrita possível de ser lida. 

Aqui, chama-nos a atenção o sentido de solidariedade construído entre os 

próprios educandos. A respeito do sentimento de um outro colega em relação a não 

saber escrever, Tiago comenta: “ Eu sou bom em escrever, tu é bom de ler.” Seu 

colega lê textos escritos no quadro com muita facilidade, mas ao escrever se 

confunde em algumas palavras, já Tiago não se arrisca na leitura oral, mas na 

escrita reconhece-se como “muito bom”.  

Da conclusão 

 

A partir da pesquisa apresentada, considera-se que ao observar os 

discursos dos alunos com histórico de reprovação no 2° ano, pode-se notar a 

influencia de discursos do ambiente social onde essas crianças vivem, discursos 

estes carregados de baixa auto-estima, insegurança, que reforçam ainda mais as 

condições como estes indivíduos se colocam perante a sociedade.  

Gostaríamos de salientar, aqui, que a pesquisa encontra-se em fase de 

desenvolvimento, estando, a equipe, envolvida em observações e estudos das 

temáticas propostas para qualificar a análise dos dados. 
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HISTÓRIA COMO SUBSÍDIO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Bread Soares Estevam1 

 

RESUMO: O presente trabalho analisa uma possível importância da História para a 

Educação Ambiental. Procuramos relacionar diversos conceitos relativos à pesquisa 

e às práticas pedagógicas deste tipo de Educação, onde discutimos conceitos de 

Ambiente, Educação Ambiental, Representações, Ambientalismo e História 

Ambiental. Explicitamos ainda um possível caminho de pesquisa histórica, o qual, 

acreditamos, poderá contribuir para a construção de subsídios teórico-metodológicos 

e pedagógicos. 

 

Palavras chaves:  Educação Ambiental, Ambiente, Ambientalismo, Discurso 

Ambientalista, Representação e História Ambiental. 

 

Ambiente, Educação Ambiental e Representação 

 

Sabemos que ainda predomina em nossa sociedade uma concepção 

“ecologizada”, ou seja, conservacionista de ambiente, embora reconheçamos o 

avanço da visão que consideramos mais abrangente, denominada de concepção 

histórica crítica. Conforme esta corrente, entendemos ambiente como “interação 

metabólica” entre a natureza e as sociedades humanas. 

                                            
1 Bacharel em História (FURG) - Especialista em Educação Ambiental (SENAC EAD RS) – mestrando 
em Educação Ambiental (PPGEA FURG) – Bolsista de Pesquisa (CAPES Demanda Social) – Autor 
de Cursos à Distância (Portal WWW.buzzero.com ) – Autor e Professor da Disciplina Temáticas 
Socioambientais (Projeto de Extensão da FURG) da Silva Gama (Cassino). 
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De acordo com a vertente histórica, a concepção de ambiente se amplia 

para uma “visão totalizadora” considerando-o a partir da dinâmica das interações 

histórico-ambientais entre sociedade e natureza. O ambiente é compreendido como 

um organismo transformado e habitado pelos seres humanos e não-humanos. 

Dessa forma, o ambiente é percebido como um produto gerado e construído pela 

sociedade em relação com a natureza ao longo do processo histórico. 

Na mesma direção do conceito aqui abordado, complementamos as duas 

conceituações anteriormente trazidas, questionando assim, o termo “meio ambiente” 

e propondo, portanto, (re) nomeá-lo para apenas “Ambiente”, pois entendemos que 

não estamos discutindo uma educação meio ambiental e sim uma Educação 

Ambiental (algo a ser aprofundado em outro texto). 

Paula Brugger (1996, p: 53), diz que o conceito de “Ambiente” deve abranger 

uma totalidade que inclui os aspectos naturais e os resultantes das atividades 

humanas. Sendo assim, se apresenta enquanto resultado da interação de fatores 

biológicos, sociais, físicos, econômicos e culturais1. 

Marcos Reigota (1994, p. 21) expõe o conceito de Ambiente dessa maneira, 

dizendo que é: 

Um lugar determinado e/ou percebido onde estão às relações 
dinâmicas e em constante interação os aspectos naturais e sociais. 
Essas relações acarretam processos de criação cultural e 
tecnológica e processos históricos e políticos de transformação da 
natureza e da sociedade2 

 

A partir do conceito de “Ambiente” abordado, a Educação Ambiental aqui 

discutida, ao incluir a dimensão social no conceito de “Ambiente”, passa a considerar 

os processos sociais como aspectos fundamentais para a análise de seus 

fenômenos de pesquisa. Dessa forma, com orientação de uma metodologia que visa 

à interação da Educação Ambiental com os conhecimentos científicos da História, 

orientamos as nossas atividades. 

                                            
1 Brugger (apud Prado, Daniel P. Operariado e meio ambiente: um estudo sobre os trabalhadores da 
indústria de Rio Grande e sua percepção ambiental/ Daniel Porciúncula Prado. – Rio Grande: 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2001). p. 20 
2 Reigota (apud Prado 2001). p. 21 
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De acordo com Antônio Carlos Teixeira (2007, p. 23): 

[...] podemos entender educação ambiental como um conjunto de 
ensinamentos teóricos e práticos com o objetivo de levar à 
compreensão e de despertar a percepção do indivíduo sobre a 
importância de ações e atitudes para a conservação e a preservação 
do meio ambiente, em benefício da saúde e do bem-estar de todos1. 

 

Somando-se a isso que Teixeira (2007) expôs, a EA aqui discutida é um 

campo do conhecimento que privilegia a construção de teorias e métodos, os quais 

permitem ao pesquisador discutir o seu problema de pesquisa de forma totalizante, 

visando o entendimento dos processos interativos entre sociedades humanas e 

natureza. 

Indo mais além de Teixeira, brevemente, concebemos a Educação 

Ambiental como um campo de saberes e práticas. Princípios e valores que remetem 

a um projeto de educação que subsidia a transformação da sociedade. 

 No sentido de orientar os estudos sobre as correntes de pensamento 

dentro do Ambientalismo, promoveremos uma discussão acerca da “construção 

discursiva” da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN). 

 Dessa forma, a “construção discursiva”, ou seja, as “Crônicas 

Ecológicas” da AGAPAN são compostas de representações sobre o “Ambiente”. Isso 

exige para esta pesquisa um referencial teórico adaptado a esta modalidade de 

fonte, onde o conceito de “representação”, de Roger Chartier, vem a se apresentar 

como uma ferramenta possível. Conforme Chartier (1990), “representação” é “uma 

função mediadora que informa as diferentes modalidades de apreensão do real, que 

opere por meio dos signos lingüísticos, das figuras mitológicas e da religião, ou dos 

conceitos do conhecimento científico” 2. 

 As “representações” contidas nas crônicas da AGAPAN, publicadas no 

Jornal Agora do Rio Grande (RS) nas décadas de 1970-80, não se formularam em 

                                            
1 TEIXEIRA, Antônio Carlos. Educação ambiental: caminho para a sustentabilidade. In: Revista 
brasileira de educação ambiental/ Rede Brasileira de Educação Ambiental. – nº 2 (Fev. 2007). – Rede 
Brasileira de Educação Ambiental, 2007. p. 23 
2 CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre Práticas e Representações. Rio de Janeiro: Ed. 
Bertrand Brasil, 1990. p. 19 
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“discursos neutros” 1, mas procuram organizar a relação sociedades humanas e 

natureza mediante a perspectiva do Ambientalismo, num contexto marcado pela 

crença no “progresso”, gerado a partir do projeto dos complexos industriais do 

Governo Militar. 

 As “representações” são traduzidas em aspectos de uma visão de 

mundo, estratégias e práticas que tendem, de acordo com Chartier, a legitimar 

determinado projeto de sociedade. Assim, constituem uma determinada realidade. 

 Essas “representações” de mundo, presentes nas crônicas, revelam 

problemas ambientais locais, resultando num engajamento político coletivo. Neste 

sentido, entendemos que as “representações ambientais” influenciam nas decisões 

e ações dos seres humanos. 

 As sociedades modernas, sob a ideologia do individualismo, tendem a 

se integrar por meio da crença de determinados grupos, resultando em laços 

orgânicos de acordo com um pensamento dominante e/ou dominado. 

Paralelamente, as diversas “representações ambientais” presentes nos escritos da 

AGAPAN, possivelmente, serviram de influência discursiva para o movimento 

ambiental dos anos 1980. 

Portanto, verificamos os impactos sobre o “Ambiente” que se fazem 

presentes nas crônicas da AGAPAN (Rio Grande), sendo fenômeno de suas 

denúncias. Investigou-se através do conceito de “representação”, desenvolvido 

acima, qual concepção de “Ambiente” esteve presente no discurso ambientalista da 

AGAPAN e quais foram seus objetos de críticas, suas propostas de mudança. 

 

METODOLOGIA: Fonte e Um Possível Caminho à Pesquisa  Histórico-

educativo Ambiental 

A “mídia impressa”, ou seja, a imprensa escrita esteve e está presente em 

toda a evolução da modernidade, apresentando-se como veículo formador de 

imaginário, de opinião, construtor e propagador de “representações” de mundo. 

                                            
1 Idem. p. 17 
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Dessa forma, como constatam os historiadores, elas se apresentam como 

importante fonte histórica. 

Uma quantidade cada vez mais crescente de trabalhos vem utilizando-se 

das informações e/ou opiniões expressas nos periódicos para promover 

reconstruções de determinado período histórico acerca dos mais variados setores da 

vida brasileira1. 

Preconceitos contra esta fonte de pesquisa [os jornais impressos – grifo] 

foram sobrepujados graças ao aprofundamento do conhecimento a respeito do 

processo histórico, da época e da região sobre os quais se está investigando, bem 

como da utilização de critérios teórico-metodológicos que através de uma seleção 

criteriosa, podem permitir excelentes resultados ao pesquisador que constrói suas 

análises a partir da imprensa2. 

A mídia impressa, assim como os demais tipos de mídia, têm se 

apresentado ao longo do tempo como veículo determinante na manutenção do 

poder e de importância nos processos históricos em disputa, seja homem 

dominando humanidade, seja ser humano dominando natureza. Ela teve e tem 

relevante papel tanto na formação da opinião pública, quanto nas “representações” 

de mundo, pois atua também na manipulação, agindo direta e indiretamente na 

construção do imaginário da massa, construindo assim, as “representações”, ou 

seja, as “verdades históricas...”. 

Podem ser distinguidas várias formas de utilização documentária da 

pesquisa sobre a mídia impressa, por exemplo: as atividades jornalísticas como 

fontes de documentação geral (documentação sobre os fatos e sobre a opinião 

pública); o jornalismo como fonte de documentação sobre os grupos e categorias 

sociais; a imprensa como fonte de documentação sobre a própria imprensa (estudos 

                                            
1 ABREU, Alzira Alves de. et alii. A imprensa em transição: o jornalismo brasileiro nos anos 50. Rio de Janeiro: 
Ed. da Fundação Getúlio Vargas, 1996. p. 7-8.  
MELO, José Marques de. Estudos de jornalismo comparado. São Paulo: Pioneira, 1972. p. 31-4.  
CAMARGO, Ana Maria de Almeida. A imprensa como fonte para a História do Brasil. In: Anais do V Simpósio 
dos Professores Universitários de História. São Paulo: USP, 1971. v.2. p. 226-32. 
2 BECKER, Jean-Jacques. A opinião pública. In: RÉMOND, René (org.). Por uma história política. Rio 
de Janeiro: Ed. da UFRJ, Ed. da Fundação Getúlio Vargas, 1996. p.196. 
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do conteúdo, da difusão e da dependência da imprensa, a análise da imprensa como 

centro de um grupo de pressão, entre outras) 1. 

Sendo um veículo informativo de “massa”, podemos, possivelmente, 

investigar a concepção de um grupo social dentro de um contexto histórico-

ambiental através da “mídia impressa”. 

Conforme Alves, 

Como meio de comunicação [...] na difusão de informações e opiniões, [...], 
a imprensa escrita teve um papel significativo na formação dos hábitos, dos 
gostos, das atitudes, dos desejos e, enfim, da opinião pública, de modo a 
constituir-se num “instrumento de manipulação de interesses e intervenção 
na vida social”, proporcionando estudos nos quais ela pode atuar “como 
agente da história”, permitindo “captar o movimento vivo das idéias e 
personagens que circulam pelas páginas dos jornais” 2. 

A valorização da “mídia impressa como fonte histórica é relevante, pois 

permite ao historiador ter disponível uma seqüência dos pensamentos organizados 

do quotidiano. A partir desse pensamento cotidiano é que o historiador verificará os 

movimentos diários das ações e concepções humanas de dado “ambiente”. 

Segundo Guareschi: “A comunicação constrói a realidade”. [...] Quem detém 

a comunicação constrói uma realidade de acordo com seus interesses, justamente 

para poder garantir o poder 3. Assim, A informação e o poder andam sempre juntos. 

A “mídia impressa” representa portanto, em uma sociedade, a construção dos 

pensamentos e dos costumes ligados a grupos de interesses. Por outro lado, a 

“mídia impressa” pode ser tomada como veículo de manifestação contrária ao poder 

caracterizando uma “imprensa alternativa”. 

De acordo com Alves, “Nos jornais, ... esses conflitos encontram seu espaço 

de propagação, chegando o jornalismo a servir como elo de ligação ou agente de 

combate entre diferentes tendências político-ideológicas” 4. 

A “mídia impressa” representa um veículo dos anseios de informação e 

difusão de idéias dos variados grupos sociais. Essas idéias são expressas, 

                                            
1 DUVERGER, Maurice. Ciência política: teoria e método. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. p.88-92. 
2 ALVES, Francisco das Neves. Discurso político-partidário sul-rio-grandense, op. cit., p. 14. 
3 GUARESCHI, Pedrinho A. Sociologia crítica: alternativas de mudança. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2001. 
4 ALVES, Francisco das Neves. Discurso político-partidário sul-rio-grandense, op. cit., p. 15-16. 
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literariamente, pelos jornais, trazendo à luz preceitos, aspirações e criação de 

“representações” dos grupos sociais em disputa. 

Conforme Alves, 

... o jornal “é quase sempre uma mistura do imparcial e do tendencioso, do 
certo e do falso”, de maneira que seu texto deve ser interpretado além do 
sentido literal, pois as informações nele contidas constituem-se em 
verdadeiro “magma que tende a ser por vezes complexo, heterogêneo, 
acontecível e vivo”. Desta forma, o periódico representa o “construtor e 
organizador de uma verdade”, uma vez que “seus redatores acreditam na 
palavra no sentido de ‘poder’ e de obtenção de efeitos através da mesma”, 
criando aquela verdade a partir de suas visões de mundo. Assim, torna-se 
necessário “trazer à luz os centros de interesse do jornal e a evolução 
desses centros de interesse”, buscando revelar os “valores explícita ou 
implicitamente expressos” no mesmo, pois “a sinceridade dos jornais mede-
se, a priori, tanto pelas omissões quanto pelo destaque deliberadamente 
concedido às notícias escolhidas”. Nesta linha, as próprias tendências, 
distorções, distinções e/ou omissões marcantes nos pronunciamentos de 
grande parte dos jornais também se constituem em elementos para a 
análise histórica, uma vez que demonstram as formas pelas quais os 
responsáveis pelos periódicos buscam estruturar (ou desestruturar) os 
acontecimentos de uma dada realidade, atuando assim na elaboração de 
uma construção discursiva1. 

Dessa maneira, é prudente para esta pesquisa a “investigação dialética 

materialista” dos acontecimentos do contexto global e local, bem como da linha 

teórica que permeia os jornais, para depois analisar a “construção discursiva” e suas 

“representações ambientais”, verificando seus enunciados. 

De acordo com Alves, 

... o discurso tende a constituir-se num elemento que reflete as 
diversas características de uma dada sociedade, pois, mesmo que 
não se pretenda que todo discurso seja “como um aerólito 
miraculoso, independente das redes de memórias e dos trajetos 
sociais nos quais ele irrompe”, é necessário sublinhar que só por sua 
existência, todo discurso marca a possibilidade de uma 
desestruturação-restauração dessas redes e trajetos, ou seja, “todo 
discurso emitido pelos jornais, por si só, não é histórico”, e, “pelo 
contrário, trata-se, antes, de relacionar texto e contexto”, buscando-
se “os nexos entre as idéias contidas nos discursos, as formas pelas 
quais elas se exprimem e o conjunto de determinações extra-textuais 
que presidem a produção, a circulação e o consumo dos discursos” 2. 

O discurso é fruto do contexto histórico, do ambiente, das idéias das classes 

sociais e dos agentes sociais no processo histórico em disputa. Ou seja, o discurso 

                                            
1 ALVES, Francisco das Neves. Discurso político-partidário sul-rio-grandense, op. cit., p. 18-19. 
2 ALVES, Francisco das Neves. Discurso político-partidário sul-rio-grandense, op. cit., p. 19-20. 
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é direcionado pelas aspirações de um grupo social humano que almeja o poder ou 

questioná-lo e que se faz presenciar através da retórica e das manifestações que 

dão o embasamento teórico a um movimento ou projeto social. Assim, os discursos 

jornalísticos vêm representar uma vanguarda que visa permear o imaginário e se 

inserir como “verdade” através da construção de “representações”, onde as 

informações veiculadas podem servir como armas para persuadir e granjear adeptos 

ao que se está constituindo como “verdade”. Faz-se, portanto necessário a 

sensibilidade e criticidade para captar o que está por detrás dos discursos. Assim, a 

partir do estudo da inter-relação entre a informação jornalística e o “ambiente 

histórico” pode-se proceder à reconstrução de uma “realidade” a respeito dos 

elementos constitutivos de uma sociedade, em um “ambiente” determinado. 

Conforme Alves, 

Para a interpretação da construção discursiva jornalística, torna-se 
necessário, assim, o estudo da “dimensão da exterioridade” na 
elaboração desse discurso, colocando-se “em evidência o problema 
das condições de produção como quadro de informação prévio e 
necessário a uma observação interna de cada realidade discursiva”. 
Esta preocupação com o ambiente no qual foi produzido o discurso 
deve-se ao fato de que a prática discursiva por parte da imprensa 
não é “um objeto concreto oferecido à instituição e sim o resultado de 
uma construção” condicionada pelo contexto histórico no qual foi 
elaborada, de modo que a leitura de um determinado jornal “não é 
possível e/ou razoável em si, mas em relação às suas histórias”, não 
se constituindo seu texto em algo “fechado em si mesmo e auto-
suficiente”. Desta maneira, as condições de produção de um discurso 
jornalístico remetem à análise do global de uma sociedade, 
permitindo entender o mesmo como “fruto de uma ideologia e um 
instrumento de ideologização – como criador de seus próprios 
destinatários, como realizador de um trabalho de constituição de uma 
nova realidade aos agentes sociais” 1. 

Conforme Ciro Flamarion S. Cardoso: 

... os textos não são tratados apenas em seus conteúdos ou 
enunciados, mas também mediante métodos [...] [diga-se, análise 
histórica da construção discursiva, expressão de Alves], da 
enunciação, com apoio em alguma teoria das classes e das 
ideologias sociais. [...] procura-se determinar em que condições 
sócio-históricas a produção do texto pôde ocorrer1. 

                                            
1 ALVES, Francisco das Neves. Discurso político-partidário sul-rio-grandense, op. cit., p. 20. 
1 CARDOSO, Ciro Flamarion S. Uma Introdução à História, op. cit., p. 54. 
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Portanto, a “mídia impressa” foi estudada como fonte histórica onde ficamos 

alerta às possíveis interpretações das representações desenvolvidas acerca de uma 

dada época, dentro de um ambiente específico. Essa mídia reflete o contexto de 

forma parcial, pois os jornais são construtores de “representações” de mundo. A 

investigação desenvolvida por nós, cujos instrumentos de estudos são os discursos 

ambientalistas, ou seja, as Crônicas Ecológicas, orientam-se em direção de uma 

investigação através da “mídia impressa”, ou seja, na qual os jornais serviram como 

fonte de informações para a reconstrução de determinados elementos constitutivos 

de um movimento social inserido em um ambiente. 

 

História como Ciência Ambiental, será? 

 

A investigação que propomos na nossa pesquisa estava respeitada a um 

enfoque de investigação que relacionou o ser humano ao ambiente, 

especificamente, um grupo de homens que se autodenominam, na década de 1970, 

de AGAPAN (Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural), diante de 

práticas de degradação ambiental impostas pelo projeto de desenvolvimento do 

governo militar ao meio natural e o social. 

 A pesquisa proporcionou uma possível reflexão de pensamento social 

e comportamento ambiental, permitindo assim a verificação da construção de 

pensamentos e atitudes sobre o papel da AGAPAN, esta, enquanto instância do 

movimento ambiental e também enquanto instância dos seus ativistas na formulação 

dos subsídios teóricos para a construção da identidade social, bem como para uma 

orientação ecológica que primava pela conservação do ambiente. 

O conhecimento de assuntos discutidos pela EA Crítica pode proporcionar a 

construção de referenciais teórico-metodológicos na orientação da construção de 

pesquisas comprometidas com uma compreensão da natureza e a transformação 

das sociedades humanas. Em sua complexidade, tem papel fundamental na 

construção de novos referenciais de ensino e pesquisa, teóricos e metodológicos. 
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Dessa forma, traremos nossa contribuição a partir de nossa área de 

formação: a História, de acordo com o pensamento do historiador Fernand Braudel 

que, por sua vez, embasou suas concepções no geógrafo Vidal de La Blache. 

Aquele, absorveu os conceitos de “meio” e “espaço”, nos quais o “tempo histórico” 

se articularia com o “meio natural”. Braudel analisou as paisagens, elementos 

climáticos, vegetais e animais inseridos no contexto histórico. 

Daniel Prado (2008), embasado em Braudel, nos diz que, a partir da análise 

do espaço, torna-se possível ao historiador à ampliação de respostas aos 

questionamentos da história da humanidade, tornando-se um fator adicional na 

explicação da interação das sociedades com a natureza. Deste modo, a contribuição 

das Ciências Humanas (CH) para a Educação Ambiental Crítica, no caso a História, 

vem a abordar a interação sociedade e natureza no prisma dos fenômenos sociais, 

ou seja, como as sociedades humanas estabeleceram suas relações com a 

natureza. 

Dessa maneira, as interações teórico-metodológicas são possíveis. A 

problemática relacionada pela nossa proposta de fazer uma interação entre História, 

Ambiente, Educação Ambiental Crítica, Discursos Ambientalistas, Representações 

Ambientais e Ambientalismo, a partir das Crônicas Ecológicas da AGAPAN estão 

dentro das possibilidades de estudo na Educação Ambiental. 

Os benefícios trazidos pelas nossas conclusões estão diretamente 

relacionados ao subsídio de conhecimento histórico para a construção de 

perspectivas críticas sobre o entendimento da temática, relacionada ao contexto 

local vivido e à crise social e ambiental da atualidade. Dessa forma, o conhecimento 

histórico será a base para a construção da identidade do sujeito ecológico que será 

forjado para transformar a sociedade implementando um projeto de sustentabilidade 

e solidariedade ambiental. 

Em fim, podemos dizer que a Educação Ambiental e a História têm papeis 

relevantes na construção da cidadania. Conforme Senac (2008), a cidadania diz 

respeito ao exercício democrático de decidir sobre os assuntos comuns, ou seja, 

aqueles que interessam a todos. O [...] ambiente é um importante espaço comum, 
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de convivência com os outros humanos e não-humanos. Nossas ações e escolhas 

relativas aos assuntos ambientais influem nos rumos das decisões que se discutem 

na esfera pública, ao mesmo tempo em que somos afetados pelo conjunto das 

outras ações e decisões1. Dessa forma, Ambiente, História, Identidade, Cidadania, 

Sustentabilidade, Solidariedade, Educação Ambiental e Transformação estão 

intimamente relacionadas. 
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LA RELACION HOMBRE NATURALEZA: EL TAI CHI CHUAN Y S U 

VINCULO CON LA SALUD – ACTIVIDAD FISICA – SENSIBILI DAD 

ESTETICA 

 

Yoisell López Bestard1 

Carlos RS Machado2 

Resumen:  La necesidad de practicar el Tai Chi Chuan en un espacio físico 
concreto, seleccionado de acuerdo a las exigencias de práctica de este arte marcial 
milenario, es lo que posibilita en la presente comunicación argumentar una forma del 
vínculo del HOMBRE con la NATURALEZA desde su interacción con el entorno.  La 
acción humana durante el proceso de apropiación del espacio que se requiere para 
practicar los movimientos del Tai Chi Chuan es la alternativa que  se propone para 
ser mediado por un proceso de sensibilidad estética que favorece la educación 
medioambiental.  Todo lo que permite evidenciar la relación HOMBRE – 
NATURALEZA en su articulación con la obtención de SALUD, desde la ACTIVIDAD 
FISICA. 

Palabras clave: salud, actividad física, sensibilidad estética 

 

Introducción: 

Desde 1986, la OMS define la salud como “el estado máximo del bienestar 

físico, psíquico, y social del individuo”, es decir, persona libre de enfermedades. En 

el siglo XXI, disfrutar de salud, se ha convertido en una importante necesidad 

humana universal como forma de evidenciar el progreso, la calidad de vida, el 

desarrollo  humano.  Al menos así tratan de demostrarlo los indicadores que evalúan 

el Índice de desarrollo humano propugnados por organismos como la ONU, OMS, 

PNUD, entre otros. De tales afirmaciones puede comprenderse cómo desde la 

propia Carta de Ottawa (1986) la conceptualización de salud presta especial 

atención a la necesaria promoción de salud como categoría integradora, de 

                                            
1 Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental. Email: ylbestard@gmail.com  
2 Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental. Email: karlmac@ig.com.br  
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participación social, dirigida al establecimiento de políticas publicas que fomenten 

estilos de vida saludables.  

Una forma de alertar al respecto se evidencian en los informes que 

sistemáticamente y a nivel de diferentes escalas geográficas, presentan instituciones 

como  por ejemplo, la OMS en su Informe de Salud (2002) destacó, desde los 

resultados obtenidos hasta el año 2000, en su ánimo de “reducir los riesgos y 

promover una vida sana”  que: “en el  año 2000, sólo  en América Latina se 

produjeron 119 000 muertes vinculadas a estilos de vida sedentarios, y se estima 

que la población en riesgo debido a una vida inactiva, se aproxima al 60%”1. 

La salud es una de las áreas claves para el progreso y juega un papel 

preponderante como “recurso para lograr una calidad de vida aceptable (Health 

Canadá, 2000:70) y depende en gran medida de muchos factores, entre ellos “los 

estilos de vida” Evens R; Barer, M y Marmor, T., (1996). Un estilo de vida sedentario 

caracteriza a la inactividad física como uno  de los principales estilos de vida no 

saludables.  En América Latina tres cuartas partes de su población no realizan 

actividad física regular.2  

Dado que una de las formas de obtención de salud depende del cambio de 

las conductas de las personas en sus estilos de vida, primeramente se requiere que 

las personas tengan una percepción del riesgo que corren al practicar en su 

mayoría, estilos de vida no saludables.  Entre estos  se reconocen como los más 

practicados por un alto porciento de la sociedad,  los malos hábitos de fumar  e 

ingerir  bebidas alcohólicas, así como la casi inexistente práctica sistemática de 

actividad física.  

Desde esta mirada urgente de la necesidad de salud el objetivo que se 

persigue con esta comunicación  parte de lo expresado  por  Carlos R. S.  Machado 

(2008): “Concebemos que o mundo, as coisas, e as relacoes sociais e humanas no 

ambiente físico e natural nao se desarrolla de forma univoca”3, porque se pretende 

plantear el establecimiento de relaciones entre unos elementos, y  

                                            
1 Revista panamericana de Salud Publica, 2003, OPS, Comunicado de Prensa, 2003.  
2 Cuadernos de Promoción de salud, No. 14, OPS – OMS, Lima, Perú (2005) 
3 Carlos R. S. Machado (2008) “Projeto a educacao e a naturaleza nas /das cidades” 
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concatenadamente ubicarlos dentro del conjunto de relaciones que integran los 

vínculos del HOMBRE con la NATURALEZA.   

Para ello se aborda inicialmente la relación HOMBRE – SALUD, y se utiliza a 

la ACTIVIDAD FISICA como uno de los factores principales para obtener salud, la 

necesidad de realizarla en un espacio físico concreto es lo que posibilita completar el 

vínculo del HOMBRE con la NATURALEZA. Todo lo que puede representarse en los 

esquemas 1 y 2 que se presentan a continuación: 

 

                

 

 

 

 

Esq. No.1. Relaciones humanas – salud  - actividad física. 

Esta primera idea conduce a pensar que para materializar tal práctica se 

requiere de una interacción con el entorno dada por la necesaria realización en un 

adecuado espacio físico.  Por tanto se presenta el esquema No. 2 para destacar en 

su columna central, la secuencia lógica de elementos que conducen y 

complementan en este caso, las relaciones HOMBRE – NATURALEZA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMBRE SALUD 

ACTIVIDAD 

FISICA 

ACTIVIDAD FISICA 

ESPACIO FISICO 

EDUCACION     MEDIOAMBIENTAL 



 

 394

 

 

 

 

 

Esq. No.2. Dos procesos en las relaciones hombre – salud – naturaleza – 

sensibilidad estética. Elaboración del autor. 

 

Analizando la columna central, a los efectos de esta comunicación, pueden 

apreciarse dos procesos.  En un primer proceso ,  el valor del espacio físico cobra 

especial interés, porque con la práctica de la actividad física en busca de salud, se 

puede inicialmente  describir la acción humana durante el proceso de apropiación 

del espacio que requiere para practicar sus ejercicios.  Es la oportunidad para 

destacar que, en ese proceso de apropiación del espacio, se producen acciones que 

denotan la selección y adecuación del espacio para la práctica de ejercicios. Es el 

momento ideal que  puede ser mediado por un proceso de sensibilidad estética que 

favorece la educación medioambiental.  Puede claramente distinguirse el  segundo 

proceso  que al decir de Demócrito1: “la educación transforma al hombre y al 

transformarlo, crea su segunda naturaleza ”.   

Pero, realmente… ¿conocen las personas el espacio donde viven, donde 

pueden practicar la actividad física?; ¿sabemos si las personas han pensado que 

pueden transformar, para bien, el espacio donde viven, donde pueden practicar la 

actividad física? 

Será necesario por tanto educar en una actitud valorativa  que pueda 

concretarse en definir la significación que tienen las cosas para las personas en un 

momento determinado (Kagan, 1984) Al hacer referencia al espacio físico, hay que 

tener en cuenta las propiedades, características, que condicionan en alguna medida 

                                            
1 Demócrito, en fragmentos de sus obras y testimonios de la antigüedad. M. Oguiz – Sotsekguiz, 
1935, p.234.  “La estética marxista – leninista y la creación artística.  Editorial Progreso.  Moscú. 
1980. 

HOMBRE SALUD NATURALEZA 

S  E  N  S  I  B  I  L  I  D  A  D       E  S  T  É   T  I  C  
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los valores que el hombre aprecia en el objeto (espacio), ello esta determinado en 

ultima instancia por la RELACION que el individuo ha tenido con aquel, mediando en 

ello la cultura, sus conocimientos, y en particular, estados de animo, la memoria, las 

vivencias, el ideal individual y social, etc.  Para ayudar al hombre a manejar mas 

racionalmente su interacción con el entorno, renecesita desarrollar su capacidad de 

apreciar integralmente las cualidades del medio ambiente, peroles sentimientos se 

desarrollan por aquellas cosas, que se conocen o con las cuales de alguna forma se 

establecen RELACIONES.  

 

1. Las relaciones crecientes para obtener una soluc ión: Medioambiente 

- salud humana –  Salud de la Tierra.   

Las publicaciones consultadas respecto a la salud de la Tierra y de sus 

habitantes, muestran una relación tradicional de los vínculos existentes entre la 

salud humana y la de los ecosistemas, referidos a la calidad del agua, a la seguridad 

alimenticia, a los modos de producción agro-alimenticia, a las biotecnologías, y a las 

diversas formas de contaminación, adoptando una visión ecosistémica.  Sin 

embargo, una pregunta se abre paso para buscar respuestas al  problema de ¿cómo 

hacer converger la educación de las personas para la obtención de salud mediante 

la práctica de actividad física, con la educación ambiental para obtener un espacio 

físico medioambientalmente saludable? 

Teniendo en cuenta que a principios de la década de los 80 se detecta que 

la falta de ejercicio está involucrada, junto con otros hábitos malsanos, en la génesis 

de siete de las diez principales causas de muerte (Rodríguez Marín, 1991), se hace 

necesario buscar las vías posibles para concienciar a las personas en la necesaria 

práctica sistemática de la actividad física.  Encontramos en la sensibilidad estética 

un apoyo educativo para encauzar la educación ambiental, a través del 

convencimiento a las personas inactivas, en el conocimiento consciente que requiere 

la sociedad para asumir el compromiso de cambio en favor del mejoramiento de la 

salud.  Es criterio de este autor el desarrollo inicialmente de una fase de 

sensibilización  con las personas inactivas, empleando un tipo de actividad física 
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factible a todas las personas que deseen practicarla y que estas puedan apreciar los 

beneficios que aporta a la salud humana.  Se piensa concretamente utilizar como vía 

un arte marcial milenario: el Tai Chi Chuan.   

La propuesta de fase de sensibilización  se hace como condición previa a la 

práctica de este arte marcial, de forma que permita dar a CONOCER el contenido 

del Tai Chi Chuan– para COMPRENDER  su importancia y así las personas puedan 

posteriormente, al ejecutarlo, VALORAR – DISFRUTAR – TRANSMITIR su práctica.   

Una promoción de salud para el fomento de estilos de vida saludable, con la 

práctica de actividad física, significa mejorar la salud, y requiere, encaminar las 

acciones hacia la obtención del desarrollo humano desde la posibilidad de centrar la 

atención en el hombre como objeto y sujeto de su propio desarrollo. Esta aspiración, 

al decir de Pérez de Cuéllar en 1996 (PNUD), involucra a las personas en un 

proceso participativo dirigido a incrementar las opciones de las personas “para que 

pueda llegar a ser una persona sana, educada, productiva, creativa” Pérez de 

Cuellar (1996). 

La estrategia para desarrollar estilos de vida saludables es en un solo 

término: compromiso individual y social, convencido de que sólo así se satisfacen 

necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el desarrollo 

humano en términos de la dignidad de la persona. 

 

2. La experiencia vivenciada con la relación: HOMBR E - SALUD – 

MEDIO AMBIENTE – ESTETICA.  

La recomendación declarada en dos resultados de investigación obtenidos1: 

“la necesidad de creación de AMBIENTES PROPICIOS en espacios al aire libre, en 

                                            
1 (2006) Proyecto extensionista: “Tai Chi Chuan como alternativa participativa para estudiantes 

universitarios impedidos de practicar la educación Física.”  Trabajo  de investigación para 
optar por el Titulo de Licenciatura en Cultura Física.  

     (2009)  Programa de actividades físicas de Tai Chi Chuan para adultos mayores en la comunidad 
Pastorita O´bourke.  Proyecto de investigación para optar por titulo de Maestría: Actividad 
física en la Comunidad. 
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la naturaleza, con acciones de PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA”, dejó las 

puertas abiertas a la realización  de nuevas investigaciones con un nivel superior de 

reflexiones que vinculan al Tai Chi Chuan con el MEDIO AMBIENTE. 

La práctica de este arte marcial, basada en la búsqueda de una 

concentración para lograr movimientos y respiración armoniosos,  exige al 

investigador la puesta en práctica de una estrategia de actuación  donde las 

principales acciones transitan por: SELECCIONAR Y ADECUAR. 

ACCIONES 

1. SELECCIONAR El deporte o actividad física factible de realizar por 

cualquier persona. 

Espacio natural (al aire libre) para practicar los 

ejercicios. 

2. ADECUAR El lugar a las condiciones que exige la práctica de la 

actividad física seleccionada. 

La dosificación del tiempo y las secuencias de 

ejercicios, según las condiciones físicas, edad, de las 

personas que lo  practican. 

 

Tabla No.1. Acciones de la estrategia de actuación  

La selección de un espacio natural, con unas condiciones  de una 

naturaleza, limpia, libre de contaminaciones diversas, unos horarios de práctica 

específicos, entre las fundamentales. Tales características constituyen 

potencialidades de empleo del Tai Chi Chuan como vía de educación ambiental, a la 

vez que el desarrollo de los ejercicios con armonía, proporcionan belleza a la 

práctica, les vincula con la dimensión estética. 

Los principios de su práctica guardan relación con el medio ambiente porque 

requieren de la conexión con el suelo: preferiblemente suelo de tierra, donde haya 
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césped o hierba, una respiración lenta y tranquila, donde el movimiento transcurre 

lentamente a partir de la relajación y concentración, por tanto requiere de momentos 

muy específicos del día para su ejecución, deseablemente: al amanecer o al 

atardecer, evitando condiciones adversas del clima. Sus orígenes son narrados en 

leyendas que están vinculadas a la vida en la naturaleza. Una de ellas cuenta que su 

nacimiento tiene que ver con la  pelea entre una serpiente y una grulla que un monje 

taoísta presenció.    

 

2.1. La relación de la dimensión estética desde los  conceptos de la 

Ecología cultural y la Estética ambiental para la selección del  espacio  de 

práctica del Tai Chi Chuan. 

La dimensión estética es apreciable en las relaciones mencionadas si se 

contemplan conceptos que provienen de la Ecología cultural y de la Estética 

ambiental para la solución a la necesidad que tendrán los practicantes de 

seleccionar – elegir un espacio, que como PAISAJE, les favorezca un DISFRUTE 

obtenido por el desarrollo de una SENSIBILIDAD, promovida desde la practica 

educativa. Todo, dado por su relación con los preceptos de la ECOLOGÍA, cuando la 

práctica del  Tai Chi Chuan exige un espacio  con unas condiciones concretas y, 

dentro de los objetivos de la Educación ambiental, que incluya a la EDUCACION 

ESTETICA, fruto de una PERCEPCION INTEGRADA DEL MEDIOAMBIENTE. 

De tal manera, a continuación se enuncian algunos conceptos que deberán 

tenerse en cuenta durante el momento de la selección del paisaje  para la práctica 

de la actividad física. Se parte de la idea de que el paisaje siempre precisa de la 

contemplación humana (porción del espacio al alcance de la vista) Luis Santos y 

Ganges (2002)1,  así puede plantearse  para los fines de esta comunicación la 

necesidad del concepto de Paisaje como escena  que propone Lurralde (1997)1: 

“como el objeto percibido  de los estudios de carácter perceptual, que tienden a 

                                            
1 Luis Santos y Ganges (2002) Las nociones de paisaje y sus implicaciones en  la ordenación. Revista 
CIUDADES No.7. p.41-68. 

1 Ormaetxea Arenaza, Orbange (2001) Concepto y método en paisaje: Una propuesta docente. En 
http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lurzo.pdf. 
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valorar la calidad estética de los paisajes o la identificación de las personas con 

determinados paisajes y no con otros”.   También, desde la Ecología, se atiende por 

una parte, a la percepción del paisaje, en concreto desde la “caracterización y 

valoración del paisaje por la población” Gonzalo Bernaldez, (1985) y también, de 

otra parte, “la estructura del paisaje, denominada también la ecología del paisaje” 

Forman y Godron, (1986).  Tales planteamientos conducen al empleo del concepto 

de Paisaje cultural   a partir de la idea que plantea Sauer quien consideraba que "el 

paisaje cultural lo forja un grupo cultural a partir de un paisaje natural. La cultura es 

el agente; el área natural, el medio; el paisaje cultural, el resultado", así se le 

concede a la sociedad un protagonismo que apreciamos en las formas del paisaje 

cultural, cuando incluye a la población, la densidad, la movilidad, la vivienda, la 

producción, la comunicación, la planificación, etc, así como dentro de los estudios de 

paisaje cultural, se toma en esta comunicación el “enfoque "fisonómico" o perceptual, 

del paisaje como manifestación formal, como imagen, que plantea el análisis de la 

percepción, los aspectos visuales y la consideración estética”1 

La percepción de un paisaje siempre es subjetiva y viene condicionada por 

los conocimientos previamente adquiridos, y por las herramientas disponibles (perfil 

ambiental de preferencia) capaces  de enriquecer la experiencia. De ese modo, la 

visión del paisaje no es siempre la misma: El resultado cambia de un individuo a 

otro. Al ver el paisaje se crea una experiencia emocional en la que se ven implicados 

todos los sentidos. Donde el individuo al interpretar descubre los significados que se 

han podido intuir al ver y mirar un determinado paisaje. 

La percepción del paisaje guarda una estrecha relación con los valores, 

actitudes y preferencias de las sociedades y los individuos en el tiempo y en el 

espacio. La evaluación de impacto ambiental, que suele identificar y valorar los 

efectos sobre el paisaje de un proyecto, requiere de una escala de valores. 

 

El análisis de los elementos visuales básicos del paisaje contribuyen a 

determinar su carácter: forma, línea, color, textura, escala y escena. En todos 

                                            
1 Luis Santos y Ganges (2002).   
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ellos importa la extensión / variación, la uniformidad / contraste, la homogeneidad 

/ dominancia visual. Y en cualquier caso, ayudan a evaluar más o menos 

objetivamente las cualidades estéticas: la calidad visual. La apreciación de los 

elementos visuales varía a menudo con todo tipo de modificadores de visión, 

como son la distancia, el ángulo de visión, la iluminación, la refracción de la luz, 

los fenómenos atmosféricos, el movimiento, el encajamiento, la situación, la 

época del año, la hora del día, etc. Y entre los mayores modificadores de la 

visión se encuentra la posición del observador. 

Luis Santos y Ganges (2002).   

 

Tales argumentos se precisan cuando se proceda a la selección del espacio 

para la práctica del Tai Chi Chuan por las personas, porque se hace preciso 

diagnosticar el estado del espacio seleccionado al principio de la práctica del Tai Chi 

Chuan y luego, al tiempo, comparar para evaluar el impacto es decir, la variación de 

la calidad ambiental después de la apropiación del espacio seleccionado.1  Es así 

que puede hablarse de la idea del paisaje como  recurso: es el paisaje orientado a 

las cualidades visuales y como valor susceptible de protección y de 

aprovechamiento. De tal manera se tiene en cuenta la definición de paisaje que dio 

la Convención Europea del Paisaje de 2000 cuando lo definió como cualquier parte 

del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la 

acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Ormaetxea 

Arenaza, Orbange (2001). 

 

 

3. La sensibilización: concepto y proceso previo al  proceso creativo de la 

apropiación del espacio para la práctica del Tai Ch i Chuan. 

El PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN debe abarcar el concepto de  

SENSIBILIDAD, apreciado desde dos dimensiones bien diferentes, pero 

                                            
1 Ormaetxea Arenaza, Orbange (2001). 
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interrelacionadas, donde planteadas en un orden especifico, una depende de la otra.   

Así un primer concepto y su aplicación de la SENSIBILIDAD tiene que ver con: 

El vocablo: (del latín sensibilem, ‘sensible’), considerado como una facultad 

de todo  ser vivo de percibir estímulos externos e internos a través de los sentidos.  

En su entendimiento habitual: la sensibilidad es la «propensión a dejarse llevar por 

afectos de compasión, humanidad y ternura», desde este planteamiento se 

distingue, para esta pretensión, lo relacionado con su condición de facultad humana, 

es decir, con determinada capacidad,  disposición, habilidad por los apegos 

relacionados con la humanidad.   

También pueden describirse como componentes de esta facultad humana 

dos puntos de vista:  

a) La simpatía, afinidad y receptividad por la comprensión de los seres 

humanos,  la percepción, apreciación, agudeza para detectar problemas sociales 

que puedan ser solucionados con creatividad mediante la intervención y la 

autogestión social. 

b) El razonamiento desde la sensibilidad, como esa capacidad humana pero 

para percibir, apreciar, detectar, belleza, encontrar disfrute en lo apreciado y 

transmitirlo a los demás.   

Apreciada como proceso , la SENSIBILIZACIÓN requiere de unas acciones 

que conduzcan  al estado deseado, que una vez que se produce, implica formas de 

comportamiento y actitudes en los individuos y en los grupos que son favorables 

para la relación medio ambiente – sociedad. (Fontal Merillas, O. 2003: 206) 1. 

Cuando se alude al PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN en esta comunicación, se 

entiende  el empleo de un sistema de acciones en un orden significativo tal que, 

organizadas en un Proyecto de intervención comunitaria, funcione como un resorte 

de mediación educativa, que introduce la necesidad de reflexionar y desear hacer 

algo en el sujeto que aprende.  La secuencia de acciones del proceso de 

sensibilización de educación ambiental desde la práctica del Tai Chi Chuan estaría 

                                            
1 Fontal Merillas, O. (2003) La educación patrimonial: teoría y práctica en el aula, el museo e Internet.  
Ediciones TREA, S. L. 303p. 
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organizada en la siguiente secuencia: CONOCER – COMPRENDER – VALORAR – 

DISFRUTAR –TRANSMITIR 

Así también puede tenerse en cuenta dentro del mencionado proceso, a la 

FUNCION DE SENSIBILIZACION QUE SEGÚN Bechtel, R. y Arza Churchman 

(2002)1 reconocen como “La sensibilidad es el estado perceptivo – actitudinal de las 

personas, durante el cual llegan a identificarse profundamente con un asunto 

determinado (…) la información sobre cuya situación o estado les produce sensación 

de que pierden personalmente algo si continúa igual por algún tiempo, por lo que se 

sienten auto – obligados a actuar en torno a él con ACTITUDES, DECISIONES, 

ACCIONES, con el propósito de cambiarla y controlar así dicha sensación. (…) A 

una mayor sensibilidad, en otros términos, podría significar asumir responsabilidad 

por el asunto.”  

Todo lo que conduce a pensar en el desarrollo de una sensibilidad primero, 

dirigida hacia el diagnóstico para el disfrute y luego, una sensibilidad de toma de 

actitudes de responsabilidad con el medio ambiente que, nuevamente serán también  

para el disfrute, dentro del desarrollo humano, haciéndolo cada vez más sostenible. 

Pero es importante señalar que en todo este proceso el sujeto ocupa un 

primer plano. El debe estar conciente de recibir, participar en ese proceso.  Habrá 

que tener en cuenta algunas interrogantes para identificar la disposición conciente 

del sujeto, si realmente el sujeto se siente protagonista de la acción, si ha tomado 

verdaderamente la decisión de involucrarse.    

- ¿cuáles serán sus prioridades?   

- ¿la obtención y permanencia de salud será una de ellas? 

- ¿Cuál es la causa de que no disfrute de salud? 

- ¿Qué estilos de vida desarrolla el sujeto: saludables o no saludables? 

Por tanto cobran especial significación los conocimientos de las personas, 

las necesidades, motivos, sentimientos y emociones que dirigen y orientan su 

                                            
1 Bechtel, R. y Arza Churchman (2002).  En “Comunicación sobre el cambio climático. Manual para su 
planificación y práctica en América Latina” Editorial OIKOS. PNUMA  
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actuación.  Solo así, partiendo de sus necesidades pueden introducirse 

determinados conocimientos de la sensibilidad estética que vinculados con la 

práctica de actividad física contribuyan a la formación medioambiental y con ello a la 

obtención de esa “segunda naturaleza”: el espacio transformado por la necesidad de 

practicar actividad física para obtener y mantener la salud.  

 

3.1. La apropiación del espacio como parte del proc eso creativo y del 

pensamiento complejo. 

Desde el concepto de apropiación emitido por Bernardo Subercaseaux 

Sommerhorf1, la práctica organizada del Tai Chi Chuan puede constituir, en 

determinados espacios públicos, una forma de apropiación cultural del espacio, 

desde las ideas propias de aquellas personas que se animan a practicar este arte 

marcial, y que para ello han tomado determinadas decisiones: 

- hacer actividad física para mejorar su calidad de vida. 

- Obtener desarrollo humano. 

Tales decisiones específicas originalmente conducirán por tanto a: 

- Conocer las exigencias o requerimientos de la práctica del arte marcial del 

Tai Chi Chuan, en contacto con la naturaleza. 

- Seleccionar el espacio. 

- Acondicionamiento del espacio acorde a los requisitos de práctica del Tai 

Chi Chuan en relación con la obtención de salud, calidad de vida y desarrollo 

humano. 

- Aplicar las relaciones entre este arte marcial y la dimensión estética.  

Estos planteamientos constituyen parte del proceso creativo1 de 

transformación de las personas que reciben más de un beneficio para su salud 

                                            
1 Subercaseaux Sommerhorf, B.  Reproducción y apropiación: dos modelos para enfocar el dialogo 
intercultural. En: www.dialogosfelafacs.net/.../pdf/23-11BernardoSubercaseaux.pdf 
1 Subercaseaux Sommerhorf, B.   
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dentro de la calidad de vida y el desarrollo humano que puede llegar a hacerse 

sostenible. 

Este proceso creativo depende en gran medida de una mirada del 

investigador desde el pensamiento complejo que promueve Edgar Morín (1997)1 

en que posibilita una comprensión de la realidad de los procesos vitales y culturales 

en sus diferentes dimensiones. Para lograrlo el investigador debe conocer los 

detalles de la vida cotidiana de las personas que se relacionan con esos espacios ya 

que esta experiencia no es igual para todas las personas Fabiá Díaz y Anna Ortiz 

(2003)2, de ahí que se requiera diagnosticar a las personas a partir de las categorías 

de género, edad e identidades étnicas, para obtener información de partida sobre 

distintas dimensiones pero interrelacionadas Frank y Paxson (1989), como por 

ejemplo: la espacial, política, sociocultural y la simbólica.  Con ellas se presenta a 

continuación la siguiente tabla que se elabora con la finalidad de diagnosticar la 

mirada de las personas al espacio de apropiación desde los intereses que puede 

tener el grupo de persona en cada dimensión: 

Dimensión: 

(Frank y 

Paxson, 

1989) 

Mirada al espacio  como: Desde las ideas y 

experiencias del autor: 

Intereses del grupo : 

Espacial Como el espacio abierto (no privado) 

accesible a todas las personas. Chelkoff y 

Thibaud, (1992, 1997) 

Selección del espacio 

público para las 

prácticas del Tai Chi 

Chuan. 

Política Lugares privilegiados para practicar el 

ejercicio de ciudadanía  López de Lucio, 

(2000) 

- Cuidado y 

conservación del medio 

ambiente para la 

práctica del Tai Chi 

                                            
1 Edgar Morín (1997) Meus Demonios. Traducao de Leneide Duarte. Rio de Janeiro. 
2 Fabiá Díaz y Anna Ortiz (2003) Ciudad e Inmigración: Uso y apropiación del espacio publico en 
Barcelona. P. 399 – 407.  Universidad Autónoma de Barcelona. 
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Chuan. 

Sociocultural “lugares de relación, encuentro social, de 

intercambio, donde convergen grupos de 

intereses diversos (por su edad, genero, 

identidad étnica…)” Fabiá Díaz y Anna 

Ortiz (2003) 

- Práctica del Tai Chi 

Chuan como actividad 

física. 

- Adecuación del 

espacio 

Simbólica Desde la identidad colectiva, así serán de 

variadas las actividades que se 

desarrollen “como espacios de 

socialización de la estética y el arte”. 

Borja Y Muixi (2001) 

- Tipos de practicas de 

actividad física 

relacionadas con el Tai 

Chi Chuan  

- Actividades de 

aprendizaje colectivas 

como  conversatrios, 

exposiciones, etc. 

Tabla No.2. Dimensiones y miradas al espacio de práctica. Elaboración del autor a 
partir de revisión bibliografica. 

 
La observancia de tales elementos confluyen en las ideas de Michele Sato 

(2000)1 cuando expresa que: “Es preciso desear  la transformación social a través de 

la participación de ideas plurales contenidas en la esencia reflexiva par una tierra 

con responsabilidad ecológica.” Pero para ello la Educación ambiental debe 

desarrollar competencias de “auxiliar al sujeto en la percepción del espacio donde 

vive… buscando que la relación del ser humano con el medio debe ser conquistada 

a través de la sensibilidad, la percepción y reflexión crítica” Claudia Moráes (2009)2.   

 

A modo de conclusiones: 

                                            
1 Sato Michele(2000) Debatendo desafíos da  Educacao ambiental. In: Congresso da Educacao 
ambiental PRO MAR DE DENTRO 1. Río Grande. 2001 Anais p. 14 -33. 
2 Moraes Siulveira Tavares, Claudia (et alt) (2009) Estética y Educacao ambiental no paradigma da 
complexidade.  En Pesquisa en Educacao ambiental. vol.4, No.1. pp.177-193. 
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Para la práctica del Tai Chi Chuian como vía de Educación ambiental se 

hace necesario el ejercicio de la sensibilidad estética con base en un proceso 

educativo - creativo de apropiación cultural del espacio que posibilite: la valoración y 

el reconocimiento del espacio mediante la acción de la práctica para la 

transformación y toma de responsabilidad en la actuación cotidiana con una relación 

ética – estética de orden sostenible. 

Se evidencia un análisis en profundidad en la relación  HOMBRE – 

NATURALEZA,  desde la necesidad del hombre de obtener y mantener la salud, 

donde la dimensión estética cobra especial significado, porque las personas pueden 

ser orientadas al desarrollo de la capacidad para percibir la diversidad de objetos ( 

espacios) y fenómenos de acuerdo a sus dimensiones, estructura, forma, reconocer 

matices, equilibrios, apreciar ritmos, armonías, desde un proceso dirigido al 

desarrollo y orientación de la sensibilidad que se refleje en emociones, estados de 

ánimos, sentimientos, ideales, gustos… enriqueciendo la capacidad del ser humano 

para sentir la realidad y actuar en consecuencia1.  Se pone remanifiesto con la  

comunicación expuesta una alternativa de introducción de la educación ambiental en 

el momento en que las personas deciden practicar el Tai Chi Chuan y se les sugiere 

la selección del espacio de práctica.  
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AS CONTRADIÇÕES DA FORMAÇÃO DOS EDUCADORES 

AMBIENTAIS EGRESSOS DO PPGEA/FURG 
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RESUMO: O pesquisador egresso do PPGEA tem chance, em sua dissertação de 
mestrado, de denunciar a realidade opressora e anunciar outras formas de 
convivência humana possíveis e necessárias ao desenvolvimento de uma sociedade 
justa e fraterna. Neste sentido, urge a necessidade de compreendermos de que 
forma os egressos do PPGEA vem compreendendo esta relação entre o modo de 
produção e a situação de crise ambiental e social, o que nos aponta para a 
discussão das representações produzidas por tais discentes acerca das principais 
categorias da Educação Ambiental, assim como acerca de seus fenômenos de 
pesquisa. A formação dos educadores ambientais do PPGEA-FURG é a expressão 
material, produto do modo de organização e sistematização do Programa, cujo 
compromisso é o de formar intelectuais humanizadores e emancipadores. Os 
saberes produzidos por seus egressos, na forma como estamos compreendendo o 
devir do PPGEA, necessitam ser saberes comprometidos com a emancipação 
humana e com a superação do modo de produção em cujas relações o ser humano 
e a natureza são levados a produzir além das necessidades humanas e da 
capacidade de suporte das relações produtivas. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os estudos realizados pelos egressos do PPGEA-FURG como produto do 

pensar humano constituem-se como uma possibilidade de se encontrar alternativas 

de libertação social. A história oferece todo o fundamento para esse otimismo. Sua 

                                            
1 PPGEA – FURG. Email: danielimoura@furg.br 
2 PPGEA – FURG. Email: lfminasi@terra.com.br 
3 PPGEA – FURG. Email: ricardo_gcruz@hotmail.com 
 



 

 409

realidade reside no poder crescente dos movimentos sociais.  Para Freire, “quanto 

mais as massas populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora sobre a qual 

elas devem incidir sua ação transformadora, tanto mais se ‘inserem’ nela 

criticamente” (2005, 48). 

Assim, julgamos que o trabalhador não nos parece “preocupado” com a 

superação das relações de dominação impostas pelo Modo de Produção Capitalista, 

mas está preocupado em ser também um proprietário, um capitalista. E este querer 

ser outro é tão forte que ele pensa e age a partir da lógica que serve, unicamente, 

ao capital, sem compreender as condições materiais históricas que o impedem de 

deixar de ser proletário e tornar-se capitalista. 

Age assim não por sua natureza, mas porque as instituições de controle 

social – principalmente a Escola, e depois, a Universidade – o ensinaram a cultivar 

valores que não são os valores de sua classe.  

O pesquisador egresso do PPGEA, em seus estudos investigativos das 

circunstâncias engendradas pelo modo de produção capitalista, entretanto, tem 

chance em sua dissertação de mestrado, de denunciar a realidade opressora e 

anunciar outras formas de convivência humana possíveis e necessárias ao 

desenvolvimento de uma sociedade justa e fraterna, respeitadas as necessidades 

individuais e as possibilidades do meio natural. 

Neste sentido, urge a necessidade de compreendermos de que forma os 

egressos do PPGEA vem compreendendo esta relação entre o modo de produção e 

a situação de crise ambiental e social, o que nos aponta para a discussão das 

representações produzidas por tais discentes acerca das principais categorias da 

Educação Ambiental, assim como de seus fenômenos de pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

 

Estamos propondo trabalhar com três grandes objetivos, sem especificá-los 

em geral e específicos, mesmo porque, sendo nosso fenômeno uma particularidade, 

o geral fica desnecessário, primeiro porque vamos estudar para conhecer uma 

generalidade – e não fazer uma generalização dos resultados de nosso estudo e, 
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segundo porque nossa pesquisa encerra uma totalidade de movimentos. Embora 

estejamos compreendendo que o Modo de Produção que rege especialmente o 

mundo ocidental, e que com suas características impregna todos os fenômenos 

materiais sociais com diferentes graus de singularidade, é ele (o Modo de Produção 

Capitalista) que nos permitirá descobrir os traços peculiares e gerais que 

determinam o fenômeno material que é foco de nosso interesse conhecer.  

Assim estamos inicialmente nos propondo a:  

1. Analisar as representações sociais que os mestres em EA 

desenvolvem em suas dissertações, de modo que seja possível compreender 

o compromisso político e o posicionamento ideológico que motiva sua prática 

social – e que se materializam no modo como desenvolveram suas 

dissertações; 

2. Compreender e descrever que fatores foram ontologicamente 

prioritários na formação do educador ambiental-pesquisador formado pelo 

PPGEA - FURG para que eles desenvolvessem a análise de seus fenômenos 

de pesquisa sob determinado compromisso político e posicionamento 

ideológico; 

3. Contribuir, à luz dos resultados desse estudo, para uma discussão 

sobre a forma como os fenômenos de pesquisa vêm sendo investigados no 

PPGEA-FURG, possibilitando eventuais adequações necessárias no 

processo de formação do educador ambiental-pesquisador de modo a atingir 

os objetivos constantes do Projeto Pedagógico do PPGEA. 

 

METODOLOGIA 

 

A pedagogia usada nessa pesquisa, como metodologia dialógica a ser 

efetivada, no diálogo com os mestres em Educação Ambiental, por meio de suas 

dissertações de mestrado, nos possibilitará descodificar nos significados temáticos 

de suas dissertações, as representações sociais que caracterizam as soluções 

oferecidas às “situações-limites” que constituíram seus problemas de pesquisa.   A 

investigação destas temáticas será, portanto, a investigação do próprio pensar dos 
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mestrandos, que segundo Paulo Freire: “não se dá fora dos homens, nem num 

homem só, nem no vazio, mas nos homens e entre os homens, e sempre referido à 

realidade” (2005, p. 117). 

A investigação, assim, se inicia como aproximação entre o pesquisador e 

seus sujeitos de pesquisa, por meio de uma observação simpática e compreensiva, 

como nomeado por Freire, que no processo da pesquisa, se tornará um olhar crítico 

sobre a totalidade das relações constitutivas da essência do fenômeno que se quer 

estudar. Os objetos de pesquisa são, assim, compreendidos como uma codificação 

– um concreto aparente que encerram em si várias totalidades, e apresentam-se ao 

pesquisador como uma unidade (dissertações de mestrados dos egressos do 

PPGEA 2005-2009). 

O fenômeno de pesquisa enquanto concreto sensível, enquanto objeto 

cognoscível está, portanto, codificado em dissertações de mestrado. É necessário, 

para conhecer o fenômeno, descodificá-lo, decompô-lo nas partes constitutivas de 

sua totalidade, para assim, ir “ampliando a compreensão dela, na interação de suas 

partes” (FREIRE, 2005, p.121). Esta decomposição feita pelo pesquisador, no 

processo de análise das contradições que determinam o movimento interno do 

fenômeno, da relação de suas partes constitutivas, “se retotaliza e se oferece aos 

investigadores a uma nova análise” (2005, p. 123).  

Descodificar o fenômeno é compreendê-lo no seu todo, é abstraí-lo de tal 

forma que o fenômeno concreto sensível, as dissertações de mestrados dos 

egressos do PPGEA 2005-2009, aparece agora como um produto do pensamento, 

como uma totalidade concreta. 

A categoria de totalidade, para o método materialista dialético, é uma 

abstração concreta, um todo espiritual, ideal. É a reprodução mental do fenômeno 

concreto sensível, não como ele se oferece em uma primeira aproximação, mas 

como emerge depois de haver sido relacionado com outros fenômenos – 

econômicos, políticos, culturais, sociais – e de haver estudado seu desenvolvimento 

através de suas contradições. 

Nosso estudo, nessa sistematização, precisará compreender como cada 

mestrando buscou abstrair a totalidade de cada fenômeno por eles investigado 
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enquanto descodificação, o que nos apontará, pelas análises das dissertações de 

mestrado, a representação social descodificadora desses mestres frente às causas 

e efeitos da crise ambiental em que o mundo vive. Aí vamos encontrar o nível de 

desenvolvimento das possibilidades de abstração dos sujeitos pesquisados 

enquanto descodificadores de outras totalidades, ao que Freire chamou consciência 

máxima possível. 

O resultado da pesquisa é, portanto, a consciência máxima possível que o 

pesquisador, em um dado momento histórico, é capaz de desenvolver a respeito de 

seu fenômeno de pesquisa. É o nível de abstração possível ao pesquisador, 

compatível com o nível particular de seu próprio desenvolvimento intelectual.  

Como toda a síntese é provisória, pois é a expressão das capacidades e 

possibilidades do pesquisador em um dado momento, o fenômeno enquanto 

totalidade representada na consciência do pesquisador está sujeito a novas 

decomposições e recomposições, de forma que o nível de compreensão de sua 

essência e de seus fundamentos aproxime-se, cada vez mais, da concretude do 

fenômeno que se quer conhecer. A compreensão, enquanto fenômeno que ocorre 

na consciência dos seres humanos, também está sujeita a lei universal do 

movimento, ou seja, também está em constante transformação. 

 

DISCUSSÕES ATUAIS 

 

Em A Crise Estrutural do Capitalismo (2009), István Mészáros nos alerta 

para o fato de que “a crise estrutural do sistema do capital como um todo – a qual 

estamos experimentando nos dias de hoje em uma escala de época – está 

destinada a piorar consideravelmente” (2009, p.17), e que esta crise é impossível de 

ser negada, mesmo pelos porta-vozes do Capital.  

Em sua leitura da realidade, é enfático na afirmação de que jamais um status 

quo durou indefinidamente, e que frente às forças expansivas e destrutivas que 

movimentam este modo de produção, a questão não é se haverá ruptura ou não, 

mas sim, por que meios a inevitável ruptura se dará. 
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O Outro Mundo Possível e Necessário será aquele em que cada sujeito 

contribuirá com a sociedade na medida de suas possibilidades, e receberá da 

sociedade na medida de suas necessidades. Esta é a igualdade substantiva de que 

nos fala Marx, ratificada por Mészáros, e que implica no reconhecimento de que 

cada indivíduo é diferente dos demais, e por sua individualidade, suas necessidades 

lhe são particulares. Não se trata de um modo de produção em que todos terão as 

mesmas coisas, nas mesmas quantidades, mas ao contrário, é o modo de produção 

em que todas as necessidades humanas serão plenamente atendidas, na medida de 

sua manifestação particular em cada indivíduo. 

Estamos compreendendo que o Modo de Produção Capitalista não é capaz 

de desenvolver as forças produtivas além do que já fez, ou seja, o Capitalismo foi 

necessário em dado momento histórico e sua existência condicionou o 

desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção – do 

metabolismo social –, entretanto, o estágio particular em que se encontra, seu 

conteúdo material, determina, para que o processo de desenvolvimento das forças 

produtivas siga seu caminho necessário, que outro modo de produção se torne 

realidade. 

Enquanto existir o Capital, nos diz Marx (1996), seremos todos meros 

produtores de mercadorias, guardiões de seu fetiche, produtores de valores que 

jamais satisfarão nossas necessidades, em um processo de alienação cada vez 

menos humano. É neste sentido que a classe proletária tem como vocação 

ontológica a revolução social, o desenvolvimento da própria consciência de modo 

que lhe seja possível organizar as condições materiais necessárias para que se 

deixe de produzir para gerar a mais-valia do burguês, e se passe a produzir para 

satisfazer as necessidades genuínas do humano. 

O Desenvolvimento Sustentável aparece, assim, como produto de uma 

análise superficial e ingênua da problemática ambiental, desconexa das categorias 

históricas que determinam o fazer dos sujeitos no mundo. Quando se sente1 o 

Desenvolvimento Sustentável com a consciência do Materialismo Histórico, 

                                            
1 Apreende-se o real, no modo como estamos compreendendo, a partir dos sentidos, daí dizemos que 
primeiro se sente o concreto, para que então ele seja representado na consciência. 
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podemos representar1 que, já hoje, a geração presente não é capaz de satisfazer 

suas próprias necessidades, não pelo esgotamento da natureza enquanto meio de 

produção, mas pela sua precária forma de apropriação. 

O objetivo do Capital com o Desenvolvimento Sustentável é, em última 

análise, readequar os padrões de consumo da classe trabalhadora para garantir 

uma condição de natureza tal, que seja possível às gerações capitalistas futuras 

seguirem suprindo as suas necessidades pela mais-valia produzida pela reificação 

da natureza (e da força de trabalho como natureza humana). 

Retomando os equívocos recorrentes acerca da crise ambiental, e de suas 

soluções ideológicas e ingênuas, pensamos não existir engodo maior do que 

considerar como possibilidade real uma solução que venha por meios meramente 

comportamentais. Esta vã esperança se traduz na expectativa de que o consumo 

mude a produção, que o consumo ambientalmente responsável irá provocar 

alterações significativas no modo de produção, de forma que este deixe de ser 

ambientalmente insustentável. 

Afirmando nosso entendimento de que a exata compreensão da realidade 

social será a arma decisiva na luta de classes, e que a luta de classes se traduz na 

luta pela consciência do oprimido, então compreendemos a Educação Ambiental, no 

sentido posto pelo Projeto Pedagógico do PPGEA, como o fazer educativo 

necessariamente comprometido com a superação do Modo de Produção Capitalista 

e das relações opressivas e destrutivas dele advindas. 

Esta compreensão figura de modo bastante claro em tal documento, ao 

apontar que “o horizonte de sentido e significado que o programa consagra na 

formulação de suas linhas de pesquisa [...] a fim de transfigurar o mais fielmente 

possível o seu propósito”, qual seja, “o de formar sujeitos íntegros e integrados aos 

processos sociais”. O documento define, na seqüência, integridade “como o 

processo mesmo de humanização do humano” (PPGEA, 2010, p.17). 

É neste sentido que compreendemos a humanização do humano como o 

fazer histórico e social por meio do qual os indivíduos realizam, ou buscam realizar, 

                                            
1 A representação, como a compreendemos, é o modo mais elaborado do conhecimento, quando o 
concreto sensível, apreendido por meio dos sentidos, é refletido de forma criativa na consciência, 
formando uma representação espiritual da realidade material.  
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as suas potencialidades. No mesmo sentido, estamos compreendendo o trabalho 

alienado, a reificação da força de trabalho e a produção de mais-valia como entraves 

à realização do vir-a-ser humano, da sua possibilidade de ser-mais humano, de 

desenvolver as suas potencialidades, enfim, de dar segmento ao processo de 

humanização interrompido pelo metabolismo da ordem burguesa. 

Também o trabalho, pela sua forma de organização no Modo de Produção 

Capitalista, é ao contrário de sua função ontológica genuína, um meio de 

desumanização. Ao vender sua força de trabalho para o capitalista, o trabalhador vê 

separada de si a sua força criadora, seu meio de humanização. Passa a relacionar-

se com os demais meios de produção – com a natureza, sobretudo – no intuito de 

gerar não mais um produto, um meio de satisfação das necessidades humanas, mas 

sim uma mercadoria, um meio de satisfação das necessidades do capital. 

Emancipar os sentidos para a produção dessa consciência crítica é tão 

necessário para o desenvolvimento da consciência da classe trabalhadora como a 

vocação ontológica do PPGEA em seu próprio compromisso com a humanização 

dos homens e mulheres.  

É neste sentido que compreendemos necessário distinguir que tipo de 

saberes estão sendo trabalhados no PPGEA, considerando a vocação crítica e 

emancipadora do homem. A formação dos educadores ambientais do PPGEA-

FURG é a expressão material, produto do modo de organização e sistematização do 

Programa, cujo compromisso é o de formar intelectuais humanizadores, e, portanto, 

comprometidos com o desenvolvimento de práticas emancipatórias.  

Os saberes produzidos por seus egressos, na forma como estamos 

compreendendo o devir do PPGEA, necessitam ser saberes comprometidos com a 

emancipação humana e com a superação do modo de produção em cujas relações 

o ser humano e a natureza são levados a produzir além das necessidades humanas 

e da capacidade de suporte das relações produtivas, fazendo com que as forças 

produtivas essenciais, que estamos compreendendo como sendo o homem e a 

natureza não humana, encontrem-se próximos de seu estado de esgotamento.  

Nessa compreensão, destacamos três hipóteses para serem perseguidas 

nesta pesquisa, partindo de nossa compreensão a respeito da forma como o PPGEA 
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tem se apresentado, considerando fundamentalmente as vivências que estamos 

tendo como aluno-pesquisador no Programa. 

Nossa primeira hipótese: Existem contradições no desenvolvimento das 

práticas de investigação que impedem ou dificultam a realização dos objetivos 

traçados no Projeto Pedagógico do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande.   

Estamos compreendendo nosso fenômeno de pesquisa na sua totalidade 

concreta de contradições que interagem, influenciado por saberes ideológicos que 

em muitas vezes afastam o educador ambiental do seu objetivo último, que como já 

referimos anteriormente com base no Projeto Pedagógico do PPGEA, é de 

compromisso com a humanização do humano. 

Neste sentido, nossa segunda hipótese de pesquisa perpassa pelo que o 

educador ambiental egresso do PPGEA, devido à desconformidade entre objetivos e 

práticas do Programa, não se constituem na perspectiva transformadora da própria 

Educação Ambiental e, assim, reproduzem saberes ideológicos desconexos com a 

superação da crise estrutural do modo de produção, que tem como manifestação 

aparente a crise ambiental.  

Nossa segunda hipótese: As dissertações de mestrado dos egressos de 

2005-2009 do PPGEA-FURG apresentam dicotomias entre os fenômenos materiais 

sociais estudados e as “situações-limites” urgentes de serem investigadas, refletindo 

as contradições da formação do Educador Ambiental frente àqueles princípios e 

objetivos constantes de seu Projeto Pedagógico. 

Supondo adequadas essas hipóteses para nosso estudo, que busca 

interpretar para intervir na realidade social de forma emancipada das amarras 

impostas pelo modelo capitalista de formação de consciências, levantamos como 

terceira e última hipótese de nossa pesquisa que o educador ambiental egresso do 

PPGEA, de forma geral não apresenta, em sua prática social, a ausência de 

compromisso com o enfrentamento da crise ambiental que marca de forma indelével 

nossa época, mas sim, apresenta um nível de politização particular que não alcança 

o grau de desenvolvimento necessário para o enfrentamento da crise do modo que 

quer o Projeto Pedagógico do próprio Programa. 



 

 417

O que estamos defendendo é que o fenômeno material “formação do 

educador ambiental do PPGEA” não se dá de modo a possibilitar o desenvolvimento 

da consciência de classe do educador, refletindo-se em uma prática limitada pelos 

ditames ideológicos da classe hegemônica, conduzindo o pesquisador, de modo 

inconsciente, para a realização do projeto de perpetuação das atuais relações de 

produção. 

Assim, anunciamos nossa terceira hipótese: As contradições inerentes à 

formação do Mestre em Educação Ambiental da FURG não possibilitam a tomada 

de consciência acerca dos fundamentos do modo particular de organização da 

sociedade, necessária ao desenvolvimento de práticas revolucionárias que visem à 

superação das relações de produção causadoras da crise sócio-ambiental. 

Nessas hipóteses estamos atribuindo à forma de organização e 

desenvolvimento dos conteúdos e das metodologias das disciplinas oferecidas pelo 

Programa como parte das causas que possibilitam condições insuficientes para uma 

formação revolucionária do educador ambiental. 
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BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE: ARTICULAÇÕES EM TORNO DE 

UMA ÉTICA LIBERTADORA 

 

César Augusto Soares da Costa1 

 

RESUMO: O presente trabalho aborda a relação entre bioética e o meio ambiente a 
partir das relações sociais. Para tal fim, utilizamos das premissas no debate partindo 
da revisão histórica do conceito da bioética, seguindo aos desdobramentos da 
tomada de consciência ambiental no movimento ecológico mundial, da contribuição 
da ética do desenvolvimento e das afirmação da ética da libertação em face da 
questão ambiental.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bioética, Ética libertadora, Meio Ambiente.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O Planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-

científicas, em contrapartida, das atuais engendram fenômenos de desequilíbrios 

ecológicos, que, se não forem remediados, ameaçam a vida. Além reimaginar o 

universo em constante processo de cosmogênese, estamos começando a entender 

a responsabilidade dos homens pelos danos que causam ao ambiente a partir da 

indústria moderna. Temos lucidez de que a ecologia não é apenas um tema 

qualquer, é sob a ótica da bioética que podemos fecundar o debate, porque a crise 

ecológica gera consciência de que os seres humanos fazem parte do ambiente e 

que a luta pela justiça exige também uma luta ecológica.  

Não é possível pensar a questão ecológica isolada; ela precisa ser refletida 

com o problema da ecologia social (BOFF, 1996), e com as demais instâncias 

sociopolíticas, humanistas e bioéticas. A crise ambiental resulta de nossa 

incapacidade de perceber os fenômenos de maneira integrada e de, justificar 

                                            
1 Sociólogo e Pesquisador. Doutorando em Educação Ambiental/FURG. Bolsista do CNPq, Membro 
do Grupo de Pesquisa Laboratório de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade (UFRJ). E-
mail: csc193@hotmail.com     
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práticas predatórias através de conceitos equivocados. Pensar de modo integrado 

significa re-ligar as diversas dimensões da vida, propondo sistematicamente os 

problemas que nos afetam (HINRICHSEN, 2010). Como pensar as questões 

econômicas, sociais, éticas e ecológicas separadamente? È possível? Cremos 

constituir um desafio constante, haja vista que estamos condicionados a trabalhar 

em âmbitos fechados e despreparados para pensar sistematicamente o ambiente 

(DUVOISIN, 2002; MORIN, 2007).     

Sendo assim, o problema é concretizarmos ações efetivas onde temos que 

pensar numa antropologia mais justa para com o ambiente e também um ambiente 

mais ternário para com a antropologia (COSTA, 2004), partilhando à inversão de 

valores degradantes para compreendermos que rumos iremos viabilizar para o meio 

ambiente, sendo de suma importância a inter-relação com a bioética no debate 

atual.  

OBJETIVOS 

Analisar a relação entre bioética e meio ambiente e seus desdobramentos 

sócio-históricos; Examinar o desenvolvimento histórico e conceitual da bioética e 

suas implicações para o debate ambiental junto às concepções da ética do 

desenvolvimento e da libertação; Apontar pistas e perspectivas para a discussão 

bioética e meio ambiente. 

 

METODOLOGIA 

Face ao trabalho que será desenvolvido, utilizaremos a pesquisa 

bibliográfica.   

 

RESULTADOS  

A melhor maneira de entender o que é Bioética talvez seja acompanhar a 

evolução de sua definição ao longo do tempo1. Potter propôs, em 1998, que a 

Bioética está atualmente no seu terceiro estágio de desenvolvimento. Caracterizou o 

                                            
1 Tomamos como referência a reflexão de Goldim, “A evolução da bioética”.  
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primeiro estágio como sendo o da Bioética Ponte, o segundo como o da Bioética 

Global e o terceiro, e atual, como o da Bioética Profunda. A proposta original da 

palavra Bioética, feita em 1970, pelo Prof. Van Rensselaer Potter, tinha uma grande 

preocupação com a interação do problema ambiental às questões de saúde. 

A denominada Ecologia Profunda, na visão de Ness, implica em realizar 

perguntas profundas às questões complexas que nos envolvem (CAPRA, 1998). 

Estabelecendo a relação com a bioética, supõe realização de autêntica “revolução 

espiritual” pela afirmação da dignidade intrínseca de todos os seres vivos, por meio 

da ativação de percepção interconexa dos fenômenos planetários e, sobretudo, na 

efetivação de mudanças conceituais e de comportamento (HINRICHSEN, 2010). 

Nos dias atuais, a compreensão ecológica mais profunda das questões humanas 

revela-se um desafio. Vislumbramos na sociedade atual uma crescente apropriação 

mercantil da causa e afirmações do movimento ecológico. Pois o marketing verde 

vende suas ações cosméticas escondem razões profundas da crise ambiental, 

estimulando o consumo predatório e perpetuando uma visão ecológica destorcida e 

aparentemente débil da realidade.  

Assim, segundo a concepção da Ecologia Profunda e da bioética, é 

desafiante, uma vez que, salientamos atitudes mentais, culturais e sociais. Tais 

razões, nos âmbitos, científico, filosófico, social, econômico e ético nunca foram tão 

prementes e necessários. Pois enquanto sujeitos éticos precisamos ultrapassar a 

dimensão superficial do problema, indo ao encontro das transformações que a 

bioética e a Ecologia Profunda se propõe executar.      

O movimento social nasceu nos Estados Unidos inspirado nas marchas em 

defesa dos direitos dos negros1. Constatou-se que os maiores índices de poluição 

industrial e de presença de resíduos tóxicos estavam situados em regiões habitadas 

por populações afro e latino-americanas. Empresas químicas poluidoras 

aproveitavam-se da vulnerabilidade e baixa consciência e organização destes 

grupos para localizar-se nestas regiões, largando resíduos tóxicos e dejetos em 

                                            
1 Tomamos como referência o texto de Junges, “Bioética e Meio Ambiente no Brasil”. 
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cursos de água e aterros sanitários, sem encontrar oposição organizada da 

população.  

Esse fenômeno de empurrar o ônus ambiental para as populações negras foi 

chamado de racismo ambiental. A constatação originou a articulação de denúncia e 

organização da população a não aceitar a injusta degradação do seu meio ambiente, 

lutando por medidas socialmente igualitárias de política ambiental. Essa 

movimentação formulou o princípio ético de que grupos sociais vulneráveis não 

devem arcar com o peso desproporcional das conseqüências ambientais negativas 

resultantes de operações comerciais, industriais ou municipais ou da execução de 

políticas públicas e programas federais, estaduais, locais e tribais (BULLARD, 2004). 

Inspirada pelo movimento sócio-ambiental dos negros americanos foi 

constituída, em 2001, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, tendo o seu manifesto 

fundacional no Fórum Social de Porto Alegre de 2002. Definiu como injustiça 

ambiental, o mecanismo pelo qual sociedades social e economicamente desiguais 

destinam a maior carga dos danos ambientais às populações de baixa renda, aos 

grupos sociais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, 

às populações marginalizadas e vulneráveis (FREITAS E PORTO, 2006).  

O movimento da justiça ambiental está envolvido em conflitos sócio-

ambientais oriundos da conformação de territórios por processos produtivos 

industriais, agrícolas ou mineradores, ocasionando poluição que afeta a vida e a 

saúde das populações circunvizinhas. Leis ambientais dos países centrais não 

aceitam estruturas produtivas degradantes para o ambiente, que são exportadas 

para países periféricos sem legislações rígidas de proteção do meio ambiente.  

Essas externalizações de danos ambientais, possibilitadas pela economia 

globalizada, não são contabilizadas como valor nos custos. É o que a economia 

ecológica chama de metabolismo social, processo visível na Europa, onde países 

importam seis vezes mais do que exportam e, contudo, têm um lucro muito superior, 

embora a produção não aconteça em seu território, devido ao conhecimento 

agregado na precificação do produto. A degradação humana e ecológica, não 

contabilizada no custo final, fica por conta dos países periféricos (BULLARD, 2004).   
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As chagas ambientais manifestam-se no uso da terra pela monocultura do 

agro-negócio exportador, espalhando desertos verdes de soja, de cana de açúcar, 

de eucaliptos com a correspondente exploração de trabalho sazonal em condições 

infra-humanas; na exploração de minerais gerando poluição e riscos para os 

ecossistemas e para as populações circunvizinhas; na produção de energia 

hidroelétrica através da construção de barragens, extinguindo biomas e expulsando 

pequenos agricultores de suas terras; nos conflitos sociais envolvendo o acesso ao 

solo urbano para moradia e na localização da poluição industrial e de resíduos 

tóxicos na proximidade de bairros populares (FREITAS E PORTO, 2006).  

Por isso não se pode enfrentar a questão ambiental sem levar em 

consideração a íntima relação entre ambiente e saúde, pois os efeitos da 

degradação ambiental aparecem na saúde já que o ambiente configura as condições 

para a reprodução da vida e, para compreender essa relação, impõe-se uma visão 

ecológica da própria saúde humana.   

Desenvolvimento sustentável é o conceito-chave de uma série de propostas 

que circulam entre organismos internacionais, governos nacionais e movimentos 

sociais, para fazer frente a esta "crise global" em que se vê envolvido o mundo neste 

final de século. Ele supõe os componentes de participação e eqüidade e também o 

de crescimento econômico. Tratar-se-ia, entretanto, no plano conceitual e ético, de 

um crescimento econômico direcionado ao atendimento das necessidades humanas 

em termos de qualidade de vida e que conserve e expanda a base de recursos 

ambientais (CMMAD, 1987). Tal crescimento é absolutamente necessário para 

mitigar a grande pobreza que se vem intensificando na maior parte do mundo em 

desenvolvimento. De fato, embora o crescimento econômico não deva ser 

confundido com o objetivo do desenvolvimento, sua realização é condição 

fundamental para atingi-lo. 

Como afirma a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CMMAD), a pobreza generalizada já não é inevitável. Mas, para 

haver um desenvolvimento sustentável, é preciso atender as necessidades básicas 

de todos (...), pois um mundo onde a pobreza é endêmica estará sempre sujeito a 

catástrofes ecológicas ou de outra natureza (CMMAD, 1987). O documento da 
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CMMAD insiste na necessidade do crescimento econômico, mas aponta 

veementemente para o princípio da eqüidade na distribuição dos recursos. E afirma 

que "tal eqüidade seria facilitada por sistemas políticos que assegurassem a 

participação efetiva dos cidadãos na tomada de decisões e por processos mais 

democráticos na tomada de decisões em âmbito internacional" (CMMAD, 1987). 

O marco ético para um desenvolvimento adequado está na necessidade de 

que ele ocorra como um processo participativo, eqüitativo e sustentável (CEPAL, 

1991). Participativo  porque deve assegurar o concurso de todos em sua 

construção; eqüitativo  porque seus beneficias devem universalizar-se em função 

das necessidades; e sustentável  por que, na sua realização, não deve 

comprometer a possibilidade de uma vida adequada para as futuras gerações sobre 

a Terra. Ou seja, um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter o progresso 

humano não apenas em alguns lugares e por alguns anos, mas em todo o planeta e 

por muito tempo (CMMAD, 1987). 

Uma nova ética pressupõe também um mundo integrado, mas que assegure 

o direito à diversidade em relação aos processos econômicos, culturais e 

ambientais. Uma nova ética implica em compromisso com a democracia, 

significando este conceito um novo modelo de relação entre os indivíduos e, destes, 

com o Estado, além de uma outra ordem internacional.  

Para que a nova ética não seja apenas uma utopia, mas o fundamento para 

um novo modelo de desenvolvimento, é indispensável a superação do nível de 

miséria e da falta de instrução de grande parte da população, o que impede sua 

inserção efetiva no processo econômico e político e, portanto, o controle sobre suas 

condições concretas de existência, pressuposto da cidadania. 

Desenvolvimento com eqüidade, aproveitamento racional dos recursos 

naturais baseado em conceitos de sustentabilidade, solidariedade universal 

expressa em uma nova concepção de cooperação, transferência rápida de 

conhecimentos e processos de revalorização da vida em seu componente qualitativo 

parecem constituir requisitas e urgências do presente. 
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Fundar uma nova ética do desenvolvimento, num contexto onde a questão 

ambiental seja uma causa planetária, exige uma nova postura das nações 

desenvolvidas para com as nações em desenvolvimento e, destas, um maior 

compromisso com a eqüidade social (MÉDICI E AGUIAR, 1992). 

A Ética da Libertação (BOFF, 1996) possui inegável contribuição à questão 

ambiental. Para ele, a ética da libertação e o discurso ecológico têm algo em 

comum: partem de duas chagas que sangram. A primeira é a chaga da pobreza, e a 

segunda, a da agressão da terra ameaçada pela depredação realizada a partir do 

desenvolvimento montado pelas sociedades contemporâneas. Também ambas 

visam à libertação: uma, dos pobres, a partir deles mesmos como sujeitos históricos 

organizados, que assumem a sua luta; a outra, a da Terra, mediante uma nova 

aliança do ser humano com ele e com o tipo de desenvolvimento que respeite os 

diferentes ecossistemas e uma boa qualidade de vida dos seus cidadãos (BOFF, 

1996).  

Assim, uma ética da libertação deve assumir o discurso ecológico para uma 

nova cosmologia, ou seja, uma visão que entende a Terra como um grande 

organismo vivo e articulado com o universo inteiro em cosmogênese. Pois os ser 

humano foi criado para o universo e não vice-versa, para realizar uma etapa mais 

alta e complexa da evolução universal.  

Pensa-se que não apenas os pobres e oprimidos dever ser libertados, mas 

todos os seres humanos que habitam a Terra e que são excluídos por um modelo de 

vivência que escraviza o valor de cada pessoa e não exalta dignamente.  

Essa forma de pensar a questão ecológica não quer apenas meio ambiente, 

e sim o ambiente inteiro. Pois o ser humano e a sociedade dentro da natureza são 

partes diferentes dentro dela. Preocupar-se, não apenas com a beleza das cidades, 

das praças, mas priorizar o saneamento básico, uma boa rede de escolar, de 

serviços públicos, de assistência social mais digna ao ser humano são tarefas 

urgentes (BOFF, 1999). A injustiça social significa violência ao ser mais complexo e 

singular, que é a pessoa humana, e ela é parte integrante dessa natureza. A 

ecologia social propõe um desenvolvimento sustentável que atenda às necessidades 
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das pessoas, sem prejudicar o planeta, e visa melhorar as condições futuras 

enquanto humanidade.  

No imaginário da sociedade moderna, o desenvolvimento é movido dentro 

de dois pólos: o infinito dos recursos naturais e o infinito do desenvolvimento rumo 

ao futuro. Mas sendo assim, os recursos não são ilimitados na sua maioria; estão 

sendo postos em degradação e pode tornar-se incertos no futuro da história. As 

sociedades sempre organizam suas relações com o meio, no sentido de garantir a 

produção e reprodução da vida. Definem a relação entre o campo e cidade, como se 

faz urbanização, como se estabelecem relações com o privado e público, como se 

evita a violência e, como tal, que forma de ciência e técnica pode garantir a 

qualidade de vida. Carecemos de uma sociedade sustentável que encontre o 

desenvolvimento viável para as necessidades de todos. Aqui estão os limites para 

uma ecologia mais humana e social no quadro atual.  

Conseqüentemente, o desafio ecológico é muito complexo. A mesma 

situação do desenvolvimento está inclusa nesse desafio, pois o mesmo diz respeito 

à reta utilização dos recursos naturais para o bem-estar do homem. Assim, é 

urgente criar novos modelos de desenvolvimento, a partir de novos modos de 

produção-consumo, que respeitem o meio ambiente e reorientem a pesquisa 

científica, para que se desenvolvam um melhor relacionamento entre homem e 

natureza (COSTA, 2004). A Bioética contribui nessa mudança, na medida em que, 

fiel à perspectiva integradora da realidade do ser humano, for capaz de realçar a 

responsabilidade humana, visto na união entre homem e a natureza. Pois a reflexão 

bioética com seu discernimento pode contribuir à sociedade a se posicionar de modo 

mais crítico e construtivo com a totalidade do meio ambiente, na forma de responder 

ao desafio ambiental, dentro de uma perspectiva integral de homem.  

No âmbito estrutural aparece de maneira relevante e indispensável quanto a 

dimensão “revolucionária”; a situação de degradação da humanidade frente ao 

ambiente em que habitamos, mas também problemática perante as desigualdades 

sociais geradas pelo sistema-mundo e no mau uso dos recursos que o Planeta 

dispõe.   
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CONCLUSÕES 

Dentro do debate travado por nós, partindo das relações entre a bioética e a 

questão ambiental, em face de uma ética do desenvolvimento e da ética libertadora 

podemos traçar algumas pistas. A crise ecológica, com suas múltiplas ramificações, 

é resultado do modelo de desenvolvimento levada pela Civilização industrial em 

conexão com uma determinada autoconsciência do homem moderno. Trata-se de 

caracterizá-la como antropocêntrica ao extremo, que tem levado o homem e a 

sociedade a considerarem-se senhores absoluta da natureza. Por sua vez, o 

discurso ético ambiental tem procurado mostrar que a fé cega no progresso 

científico constituiu umas das premissas básicas que teria feito possível, no 

Ocidente europeu, o surgimento da ciência e o domínio arbitrário da natureza pelo 

homem.   

Sendo assim, não é mais possível tratar da libertação do ser humano 

independente do cosmos. Isto é válido, tanto no nível cosmológico, como no nível 

mais abrangente da dimensão sociopolítica! Tal problemática ecológica afeta os 

países da América latina, uma vez que trata de um desenvolvimento que concentra 

a riqueza em poucas mãos, à custa de uma lógica de exclusão da grande maioria da 

população.  

Logo, o clamor dos oprimidos constitui um forte desafio para a consciência 

bioética e ambiental de que é necessário olhar o mundo por outro ângulo e um novo 

paradigma que possibilite novas interpretações da realidade social. Revolução 

estrutural no campo ecológico deve estar articulada mediante uma relação de 

inclusão com a devida contribuição de uma bioética política, como também de uma 

ética libertadora e vice-versa.     
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CONTRIBUIÇÕES DA FERRAMENTA DO VÍDEO PARA ATIVIDADE S 

DE PRODUÇÃO DE DADOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
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RESUMO: o presente artigo pretende analisar, através da aplicação de um 
dispositivo de Educação Ambiental (EA), as contribuições do vídeo para a pesquisa 
em EA. O objetivo central é proporcionar aos participantes novas maneiras de coleta 
e produção de dados em EA e a experimentação de uma atividade sensibilizadora do 
olhar para estimular as percepções dos envolvidos no dispositivo aos diferentes 
olhares possíveis e o uso da linguagem audiovisual na pesquisa em EA. 

 

Palavras-chave : educação ambiental (EA), experiência estética, vídeo, olhar não-
humano. 

 

Introdução –  a produção de dados para pesquisa através do vídeo  

O que será apresentado neste trabalho se constitui de uma pesquisa piloto para 

refinamento de um dispositivo utilizado em processos de Educação Ambiental (EA). O 

dispositivo compõe uma pesquisa de doutorado, em andamento, junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA) da Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG. O dispositivo foi estruturado na oficina intitulada “A produção de dados 

através do vídeo para a pesquisa em Educação Ambiental”. Importante esclarecer 

nosso entendimento de dispositivo que, segundo Gregório Baremblitt, consiste em 

uma montagem (termo que frequentemente se utiliza em 
cinematografia, teatro ou nas artes plásticas) de elementos 
extraordinariamente heterogêneos que podem incluir “pedaços” 

                                            
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA) – Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG, claudiohifi@yahoo.com.br 
2 Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA) – Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG, martingen@ibest.com.br 
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sociais, naturais, tecnológicos e até subjetivos. Um dispositivo 
caracteriza-se pelo seu funcionamento, sempre simultâneo a 
sua formação e sempre a serviço da produção, do desejo, da 
vida, do novo. Um dispositivo forma-se da mesma maneira e ao 
mesmo tempo em que funciona, gerando acontecimentos 
insólitos, revolucionários e transformadores. (2002, p. 66-67) 

 

Sendo assim, nossa montagem se desenvolveu com a participação dos 

colegas matriculados (quatro pessoas) na disciplina “Estudos Avançados em EA”1 

oferecida aos doutorandos do PPGEA. As atividades foram realizadas no cenário 

ecológico do Sítio Talismã2 e foi então que a seguinte questão da pesquisa piloto foi 

colocada em inquérito: qual a eficiência do uso do vídeo como instrumento para 

produção de dados de pesquisa em EA? 

 

Objetivos – olhar não-humano, um compromisso dos fazeres em EA 

O dispositivo utilizado na pesquisa piloto funcionou com o fundamental objetivo 

de proporcionar, aos participantes da atividade e seus proponentes, um encontro com a 

produção do novo, momentos de experimentações para aguçar seus sentidos no 

contato com o meio ambiente em que transcorreu a atividade. O dispositivo foi 

avançando e se transformando conforme as atividades eram desenvolvidas. A 

produção de dados com o uso da vídeo câmera ia se constituindo de acordo com a 

experimentação de cada participante conforme será analisado mais adiante. 

Foram elaborados questionários com o objetivo de circundarem três conceitos 

fundamentais e que estão presentes ao longo do experimento, são eles: a experiência 

estética, a linguagem audiovisual e o olhar não-humano. Dessa maneira, as questões 

foram elaboradas para observar a apropriação e utilização do vídeo como fonte de 

                                            
1 Disciplina ministrada de forma interdisciplinar , entre a professora Cleusa Peralta Castell (arte-
educadora) e o professor Arion Kurtz (físico); segunda: dentre suas atividades está prevista a análise de 
artigos científicos e reflexões e discussões sobre como produzir e interpretar dados de pesquisa  
envolvendo diversos métodos e metodologias qualitativas e quantitativas. 
2 Situado no distrito de Povo Novo, na cidade do Rio Grande. Com uma proposta agroecológica são 
desenvolvidos no Sítio: cursos, oficinas e outras atividades relacionadas à Educação Ambiental, 
saúde, alimentação, espiritualidade e abordagens sobre o cultivo da terra e a relação humana com 
este fazer, além de possuir sua própria produção de alimentos ecológicos como patês e pães. Para 
saber mais informações sobre as atividades e as propostas desenvolvidas no Sítio: 
http://sitiotalisma.wordpress.com/about/ 
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produção de dados para a pesquisa em EA e, a partir disso, verificar a mudança de 

percepção dos participantes em relação à experiência estética  vivenciada com essa 

ferramenta audiovisual. Foram colocadas questões da ordem do estilo de vida 

vegetariano, não apenas em termos de alimentação, mas procurando entender a visão 

dos participantes em relação aos impactos, ou não, e as implicações desse estilo de 

vida com a EA e o meio ambiente, considerando os demais animais nessa composição. 

Em relação à experiência estética, João Francisco Duarte Jr. diz que nela 

“retornamos àquela percepção anterior à percepção condicionada pela discursividade 

da linguagem; retornamos a uma primitiva e mágica visão do mundo.” (1988, p. 91).  

Com isso deixamos claro aos participantes que o entendimento sobre o recurso da 

linguagem audiovisual era uma espécie de orientação para traduzirem um olhar da 

experiência e não deveriam preocupar-se com funções técnicas aprofundadas do 

equipamento, precisariam estar libertos da técnica afinada para buscarem um 

envolvimento descongestionado das formas convencionais de comunicação verbal. 

Com isso o intento pelo encontro de cada um com sua visão metafórica, mágica e 

essencial do mundo. A ideia de provocar um olhar não-humano  surgiu como uma 

metáfora para acionar o imaginário dos participantes que poderiam mergulhar e sentir 

o mundo na perspectiva de uma árvore, de um mineral ou de outro animal que não o 

humano. Para compreender melhor essa visão mágica e essencial recorremos ao 

antropólogo Viveiros de Castro quando comenta sobre o mito e Lévi-Strauss: 

Lévi-Strauss tem uma definição muito boa, dada numa entrevista. O 
entrevistador pergunta: “O que é um mito?”. Lévi-Strauss responde: 
‘Bom, se você perguntasse a um índio das Américas, é provável que ele 
respondesse: ‘Um mito é uma história do tempo em que os animais 
falavam’. Essa definição, que parece banal, na verdade é muito 
profunda. O que ele está querendo dizer é que o mito é uma história do 
tempo em que os homens e os animais estavam em continuidade, se 
comunicavam entre si. Na verdade a humanidade nunca se conformou 
por ter perdido essa transparência com as demais formas de vida, e os 
mitos são uma espécie de nostalgia da comunicação perdida. [...] A 
condição original comum aos humanos e animais não é a animalidade, 
mas a humanidade. Os mitos contam como os animais perderam os 
atributos herdados ou mantidos pelos humanos; os animais são ex-
humanos, e não os humanos ex-animais. (CASTRO, 2010, p. 26)1 

                                            
1 CULT. São Paulo, Editora Bregantini, n. 153, dez. 2010. Entrevista com o antropólogo Viveiros de 
Castro, p. 21-26. 
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Com o exposto, pode-se observar um pouco da visão sobre uma espécie de 

devir-animal. Ou seja, somos tão animais quanto os tidos como tal, assim como eles são 

tão humanos quanto nós em suas raízes ancestrais mitológicas. Mas o que é esse devir? 

Um devir-outro, não-humano, inumano? Em nosso experimento estético entendemos o 

conceito de devir da seguinte maneira: “um indivíduo, etiquetado antropologicamente 

como masculino, pode ser atravessado por devires múltiplos e, aparentemente, 

contraditórios: devir-feminino que coexiste com um devir-criança, um devir-animal, um 

devir-invisível, etc.” (GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 382). Portanto, devir é – sobretudo e 

em linhas gerais – estar em transformação. E foi nesse movimento que se instigou o 

surgimento de novos devires não-humanos nos participantes da oficina. Além do devir-

animal, esperava-se que surgissem outros, inumanos, minerais, devires-plantas, etc. Para 

compreender melhor, para um devir-árvore, por exemplo, pensemos que ela é um 

organismo vivo que necessita, assim como nós, de energia para sobreviver. Uma árvore 

precisa estar em conexão com o meio para que supram suas necessidades podendo 

integrar-se com as demais forças envolvidas em seu sistema. Forças estas da natureza e 

encontradas no vento, no sol, nas chuvas, nos demais animais que interagem com ela. 

Portanto, para experimentar este devir-árvore é fundamental um contato ao toque, ao 

cheiro, aos sons, etc e conectar-se com a vida por canais que atravessem essa forma de 

existência árvore. 

Quando temos essa visão, podemos entrar, ou não, em conexão para 

comungar da vida com os demais seres. Um exemplo é o relato do indígena Ailton 

Krenak que comenta em seu livro, O lugar onde a Terra descansa, as danças durante o 

Festival de Dança e Cultura Indígena que ocorreram na Serra do Cipó em Minas 

Gerais: 

(...) nós estamos cantando para as pedras, para a montanha, para as 
águas dos rios, para os peixes. Estamos cantando para os pássaros. 
Quando estamos cantando para os pássaros, eles cantam para a gente. 
O gavião, quando estamos dançando no terreiro, eles passam em cima 
do terreiro, dão cada chamada aguda! Respondendo a nossos cantos. 
Nós cantávamos para os rios; nós chamamos o céu para dançar com a 
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terra; nós cantamos para os lagos, para as pedras; cantamos para as 
montanhas, para o espírito da montanha que está aqui. (2000, p. 37) 

 

Essa perspectiva indígena transcende a visão antropocêntrica. Peter Singer 

afirma que 

(...) deveríamos reconhecer que, do ponto de vista dos diferentes 
seres, cada vida tem o mesmo valor. Os que adotam esta perspectiva 
reconhecem, é claro, que a vida de uma pessoa pode incluir o estudo 
da filosofia, enquanto a vida de um rato não pode; mas eles dizem que 
os prazeres da vida de um rato é [sic] tudo o que ele possui e que, por 
isso, podemos presumir que signifiquem tanto para o rato como os 
prazeres da vida de uma pessoa significam para essa pessoa. Não 
podemos dizer que uma vida tenha mais valor que outra. (1993, p. 67) 

 

Nesse sentido, em relação à pecuária, por exemplo, existe um olhar humano 

antropocêntrico e distanciado das implicações desta prática com nossa qualidade de 

vida e os impactos no clima. O artigo When Teachers Adopt Environmental 

Behaviors in the Aim of Protecting the Climate (2006), de PRUNEAU, Diane; 

DOYON, André; et al., trata de uma pesquisa que objetiva a mudança de 

comportamentos de professores a partir de atitudes mais cuidadosas e que reduzam 

os impactos ambientais em relação ao clima. No entanto, percebe-se que 

geralmente esses estudos relacionados ao clima acabam esquecendo os fortes 

impactos gerados pela indústria da carne, principalmente bovina, e nossos hábitos 

alimentares. O aquecimento global avança com as investidas antrópicas ao meio 

ambiente, considerando intrínseco ao meio as demais espécies.  

Em grande parte este aquecimento vem aumentando em função dos 
altos níveis de dióxido de carbono (CO²) e gás metano na atmosfera 
– e estes gases causam o chamado efeito estufa. O dióxido de 
carbono provém em grande parte dos desmatamentos e da queima 
de combustíveis fósseis como gasolina, diesel, querosene e carvão 
mineral. Já o metano tem sua grande produção advinda da pecuária. 
Os vastos rebanhos de gado distribuídos ao longo do globo 
produzem, segundo o documentário Meat the truth (Uma verdade 
mais que inconveniente), apresentado pela deputada holandesa 
Marianne Thieme, do Partido pelos Animais nos Países Baixos, 18% 
do metano (originados em sua maioria das flatulências e eructações 
dos rebanhos bovinos), enquanto 13% provém do ramo de 
transportes com o consumo de combustíveis fósseis. O mais 
agravante é que, segundo James Lovelock, “o metano é 24 vezes 
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mais potente como gás de estufa que o dióxido de carbono”. Juntos 
eles representam forte ameaça ao planeta. (AZEVEDO, 2010, p. 49) 

 

É possível identificar que as ações humanas e seu estilo de vida atual, 

influenciam consideravelmente no aumento dos impactos ambientais relacionados ao 

aquecimento global. A indústria da carne gera grande prejuízo ao nosso clima. Em 

diversas regiões implica no desmatamento para criação de gado de corte e 

monoculturas, além de infligir muita dor na matança de milhares de animais sencientes. 

No entanto, muitos artigos sobre EA e impactos no clima, infelizmente, ainda 

desconsideram os impactos da pecuária causados pela emissão, em grande parte, de 

gás metano na atmosfera. Isto está conectado aos fortes impactos ambientais da 

indústria da carne, influenciando na diminuição da qualidade de vida em nosso Planeta. 

Dessa maneira é que procuramos, através de uma experiência estética audiovisual, 

acionar devires múltiplos relacionados com uma visão não-humana, promovendo o 

exercício de uma perspectiva indigenista, conectada com a natureza e compreendendo 

a vida em suas múltiplas dimensões, integrada em um sistema biológico-vital. 

Entende-se que as questões implicadas com o olhar não-humano, são um 

compromisso dos fazeres em EA. Tendo em vista os impactos com relação à vida e a 

qualidade de nosso ecossistema, Terra. Enfatizando, nossos objetivos com este 

estudo são: proporcionar aos participantes novas maneiras de coleta e produção de 

dados em EA e a experimentação de uma atividade sensibilizadora do olhar para 

estimular as percepções dos envolvidos no dispositivo aos diferentes olhares 

possíveis e o uso da linguagem audiovisual na pesquisa em EA. 

 

Metodologia – experimentações visuais e olhares não-humanos  

Nosso dispositivo consiste em três etapas, a saber: 

1. Análise de vídeo e explicação do método que incide em estudar o uso da 

câmera subjetiva que é “quando o espectador ou o ator tem o ponto de vista da câmera, 

ou se move no lugar dela. Muito utilizada em cenas de deslocamento do ator, em que a 

câmera na mão do operador assume o ponto de vista do ator em movimento.” 
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(RODRIGUES, 2002, p. 33). Após este estudo os participantes receberam algumas 

perguntas a serem respondidas com o uso da câmera, sem utilizar a linguagem verbal e 

escrita; 

2. Saída de campo para produção da atividade. No contato com o ambiente 

e tendo a vídeo câmera como mediadora, a proposta prevê uma relação que 

extrapola esta mediação, integrando tecnologia audiovisual e o seu operador para a 

produção desse experimento estético; 

3. Análise da produção realizada e conversa sobre a experiência. 

Ao final da primeira etapa os participantes receberam as seguintes questões 

para responder: PERGUNTA 1 – Descubra um olhar não-humano no sítio. Viaje através 

desse olhar em um minuto de vídeo; PERGUNTA 2 – Crie metáforas visuais sobre a 

relação ambiente e cultura; PERGUNTA 3 – Como representar em um minuto de vídeo 

sua temática de pesquisa? 

Estas três perguntas foram elaboradas com a intenção de explorar a 

experiência estética de cada participante a partir do uso da linguagem audiovisual  

do vídeo para provocar diferentes olhares a cerca do experimento desenvolvido. 

Conforme mencionado, foi realizado o uso de questionários como metodologia 

de análise das percepções dos participantes da oficina nesta pesquisa. Para poder 

traçar um paralelo entre as percepções anteriores e posteriores a aplicação da 

atividade, elaborou-se dois questionários, um em forma de pré-teste e outro de pós-

teste. Ambos foram desenvolvidos em escala de cinco pontos, podendo ser entendida 

como o exemplo que segue: “Você utiliza vídeos em suas pesquisas?” (1 = utilizo 

muito, 5 = utilizo pouco). Responda conforme o grau de intensidade de acordo com o 

exemplo da escala abaixo, sendo: 1 = utilizo muito, passando pelos valores 2, 3 e 4 

e chegando ao 5 que significa utilizo pouco. 
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           1            2           3            4            5                

Ambos os questionários foram elaborados com uma pergunta a ser 

respondida, inicialmente, com base na escala de cinco pontos, seguida de uma 

segunda pergunta: Por quê? Dessa maneira podemos ter um panorama quantitativo 

com variação na escala proposta; e outro qualitativo a partir das respostas à 

segunda pergunta apresentada. Portanto, os procedimentos de coleta de dados 

foram o uso dos questionários seguidos da produção de vídeos dos participantes e 

fotografias de registro das atividades. 

 

Resultados – “o modo vegetariano é uma forma de preservação 

ambiental”  

Foi possível analisar alguns consensos e unanimidades em algumas respostas 

como, por exemplo, em uma questão do pré-teste em que todos consideraram a 

linguagem audiovisual, especificamente o vídeo, como sendo um instrumento muito 

potente para ser utilizado em atividades de EA. Em linhas gerais os participantes 

afirmaram que o vídeo possibilita “despertar a percepção ambiental e de realidade, pois 

permite a transmissão das informações audiovisuais.” Em outra questão relacionada à 

linguagem audiovisual, um deles responde que ela contribui muito enquanto processo 

artístico que “estimula os sentidos e desperta uma visão de EA para além das 

objetividades”. Com referencia a eficiência do uso do vídeo para produção de dados em 

pesquisas no campo da EA, um dos participantes comenta que este uso “diversifica a 

coleta de dados”, marcando dois na escala de cinco pontos. 

Ainda em relação ao pré-teste, em outra questão, embora as respostas 

tenham oscilado entre dois e um (respeito muito a vida dos animais), um dos 

participantes frisou: “talvez possa considerar que pelo fato de ser carnívoro, não 

respeite inteiramente os animais.” Já na próxima questão a resposta foi unânime em 

considerar que uma visão biocêntrica pode contribuir muito com a melhoria da 

qualidade de vida no Planeta, afirmando que “a vida está acima de tudo”. Aqui uma 

contradição que podemos constatar no pós-teste, quando questionados sobre o 

consumo de carne as respostas de dois dos participantes foram: um (consumo 
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muito); seguidas de uma terceira de intensidade dois na escala. Ou seja, verificamos 

que a vida está no antropocentro. Segue uma das respostas: “Eu acho [a carne] uma 

fonte indispensável de proteínas; sou carnívoro por natureza e dependente deste 

tipo de alimentação”. A carne pode ser apenas mais uma fonte de proteínas, sendo 

estas encontradas em diversos grãos, como, por exemplo, no arroz, na soja, em 

castanhas. Segundo o especialista em medicina natural, Marcio Bontempo, “a 

amêndoa é muito nutritiva, sendo riquíssima em gorduras insaturadas e 

lipoproteínas. Suas proteínas, de alto valor biológico, são um substituto da carne.” 1 

Sobre uma questão do pós-teste, um participante relatou que entende que “o 

modo vegetariano é uma forma de preservação ambiental”. Sendo assim, considera 

que existem conexões importantes entre o campo da EA e o estilo de vida 

vegetariano, marcando dois na escala. Considera-se, portanto, que o estilo de vida 

vegetariano não significa apenas um estilo alimentar, ainda que alguém diga que é 

vegetariano por não comer carne, pode não levar este hábito como um estilo de vida 

diversificado em aspectos culturais, ambientais, éticos, espirituais e filosóficos em que 

este tipo de vida implica. Finalizando em relação ao pós-teste, a última questão 

resultou em duas respostas com intensidade dois na escala, entendendo que a 

indústria da carne está mais próxima de gerar muitos impactos negativos para a vida 

humana e não-humana no Planeta. No entanto, um dos participantes respondeu que 

ela gera poucos impactos argumentando que “a carne ainda é a proteína mais barata 

do mundo. Não sobreviveremos sem a ingestão de proteínas”. Certamente a proteína 

é indispensável para a alimentação humana, mas como já dizemos, ela pode ser 

adquirida em outros alimentos como grãos. Alguns dados nos mostram que a carne 

não é a proteína mais barata do mundo. Para se ter uma ideia, o “número de litros de 

água necessários, na Califórnia, para produzir 1 quilo de: tomate = 39; trigo = 42; leite 

= 222; ovos = 932; frango = 1.397; porco = 2.794 e para produzir 1 quilo de carne 

bovina são necessários 8.938 litros de água” (WINCKLER, 1997, p. 17). Portanto, por 

este exemplo pode-se perceber o quanto se torna dispendiosa a produção de carne, 

consumindo uma alta quantidade desse recurso natural que é a água, já escassa em 

                                            
1 BONTEMPO, Marcio. Frutas – a comida que é o melhor remédio. Disponível em: 
http://www.drmarciobontempo.com.br/artigo14.html Acesso em: 15 mar. 2011. 
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muitas regiões do Planeta. No caso do Brasil, quando se aumenta a exportação de 

carne, exporta-se junto boa parte da água aqui produzida. Não é de se surpreender 

que muitos países ricos prefiram importar ao produzir sua própria carne para 

consumo. Esta questão sobre os impactos da indústria da carne está diretamente 

relacionada aos fortes impactos ambientais que a espécie humana vem intensificando, 

sejam relacionados à saúde humana, das demais espécies e do próprio Planeta. 

Percebe-se por meio dos testes, que a tentativa de olhar o mundo através de 

uma perspectiva não-humana, pouco contribuiu para uma mudança de percepção dos 

participantes em primeiro momento, quem sabe reflexões futuras poderão nascer a partir 

da análise coletiva que foi feita após a aplicação do pós-teste. No entanto, o contato com 

a ferramenta do vídeo parece ter ampliado o leque de possibilidades na produção de 

dados para pesquisa. O uso da linguagem audiovisual, através das três perguntas que 

compõe o dispositivo, nos ajudou a compreender as relações tecidas pelos 

participantes em relação as suas visões sobre a relação dos humanos com o meio 

ambiente. Isso disparou reflexões para além do vídeo, atendendo a demanda do 

dispositivo em utilizar o vídeo como uma ferramenta de contribuição para a pesquisa 

em EA, como está aqui apresentada. 

 

Conclusões e reflexões – experimentações estéticas audiovisuais...  

A pesquisa piloto foi bem sucedida no intento de clarear os caminhos da 

pesquisa em andamento, aprofundando conhecimentos para afinar o dispositivo 

proposto. A partir da atividade realizada surgiu uma segunda oportunidade de aplicar o 

dispositivo, durante o 1º Festival de Cinema Sócio-Ambiental da Serra do Cipó em 

Minas Gerais, em janeiro de 2011. Com as mudanças metodológicas o título da oficina 

passou a ser: “Experimentações estéticas audiovisuais em Educação Ambiental” e 

contou com a participação de oito pessoas. Segue uma síntese da nova proposta: 

Na busca por explorar novas percepções e acionar diferentes 
maneiras de entendimento sobre a vida, essa proposta aponta 
momentos de experimentação e criação do novo que pode surgir na 
interação ecológica entre a câmera de vídeo e cada pessoa. A 
ferramenta do vídeo pode atuar como uma extensão do olhar subjetivo 
proporcionando um sentir que extrapole nossos modos de ver 
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habituais. Aí reside uma potencialidade que transcende a narrativa 
audiovisual convencional e propõe a experimentação de novas 
percepções e sentimentos latentes. Como podemos enxergar o mundo 
de uma perspectiva não-humana? (CINECIPÓ, 2011) 

 

 

 

A partir de uma reflexão sobre a sociopoética que “é uma abordagem de 

pesquisa em ciências do ser humano e da sociedade, enfermagem e educação, com 

possibilidades de aplicação no ensino e na aprendizagem” (GAUTHIER, 2009, p. 5), 

buscou-se em uma de suas cinco orientações básicas, o sentido fundamental de 

nossa nova proposta: 

ao privilegiarem formas artísticas de produção dos dados, os 
sociopoetas colocam em jogo capacidades criadoras que mobilizam 
o corpo inteiro e revelam fontes não conscientes de conhecimento – 
fontes que muitos atores e atrizes da pesquisa ignoravam possuir 
antes do decorrer da pesquisa; logo, eles não teriam podido utilizar 
essas fontes em formas mais convencionais de pesquisa tais como 
entrevistas, as quais são muito mais relevantes após o estudo 
coletivo das produções artísticas, no sentido de precisar, aprofundar 
ou ampliar os problemas construídos. (idem) 

  

Passamos assim a estimular o experimento a partir de apenas uma questão 

que coloca em xeque o participante da atividade com seu corpo e seus 

pensamentos, privilegiando a experiência estética de forma mais intensa. Segue a 

questão: Durante uma saída de campo descubra um olhar não-humano. Viaje 

através desse olhar em, no máximo, um minuto de vídeo. 

A pesquisa piloto foi fundamental para o aprofundamento do dispositivo de 

EA em consonância com as tecnologias audiovisuais. Considera-se que a 

contribuição do vídeo depende, certamente, da maneira que ele é aplicado e 

utilizado pelo grupo e cada pessoa. O objetivo não deve seguir uma tendência de 

reproduzir os modelos existentes na grande mídia, mas utilizar o vídeo como uma 

ferramenta problematizadora e que possa produzir em seus usuários pelo menos 

duas experiências; a de viver um experimento estético inovador e produtor do novo; 

e proporcionar uma nova maneira de posicionarem-se em relação ao mundo, a si 

próprios, ao meio ambiente e as demais espécies que os circundam. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: INSTRUMENTO DE PRÁTICA SOCIAL 
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Tiago Fonseca dos Santos3 

 

RESUMO: O presente texto tem por objetivo traçar um debate entre as diferentes 
concepções de Educação Ambiental – EA, especialmente a duas concepções 
política e teoricamente antagônica, dentre elas a Educação Ambiental Conservadora 
ou tradicional e, em direta contraposição, a Educação Ambiental Crítica, assentada 
nas discussões propostas pela Teoria Crítica, principalmente nas teses freireanas. 
Para tanto, lança mão de um debate teórico e dá centralidade às problemáticas 
socioambientais contemporâneas como estruturantes das propostas em EA.  

 

Palavras-Chave: Consciência crítica; problemática socioambiental; Educação 
Ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O texto que segue tem como proposta delimitar o antagonismo político e 

teórico existente entre as concepções conservadoras e as concepções críticas em 

EA. A delimitação das esferas de atuação pedagógica e política dessas duas 

perspectivas fazem-se fundamentais em uma conjuntura na qual os discursos estão 

pautados pelo álibi do ecologicamente correto. A apropriação acrítica da categoria 

                                            
1 Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas – UFPel. Integrante da Coordenadoria de 
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Ambiental na Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Contato: danypieper@gmail.com 
2 Bacharel em Ecologia pela Universidade Católica de Pelotas – UCPel. Aluno Especial do Programa 
de Pós-Graduação em Educação Ambiental na Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
Contato: nano_chiesa@hotmail.com 
3 Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Mestrando do Programa 
de Pós-Graduação em Educação Ambiental na mesma Universidade. Contato: 
tiago_fsantos@yahoo.com.br 
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meio ambiente incorre na domesticação ambiental e na reprodução do discurso 

hegemônico sobre o meio natural. 

Tangenciar ou escamotear as relações assimétricas de acesso aos bens 

naturais e a sua apropriação fazem parte do grande mote de reprodução do 

pensamento burguês e pequeno burguês expresso pelo neoliberalismo na 

contemporaneidade. Além disso, a manutenção da idéia de natureza enquanto 

recurso (finitos ou não) corrobora a perpetuação da assimetria nas relações 

materiais de existência, bem como na reprodução de uma concepção alienada e 

alienante de natureza. Delimitar o debate sobre meio ambiente circunscrito nas 

relações sociais e materiais de existência, pauta de uma visão crítica de EA, permite 

uma mirada radical sobre a problemática socioambiental e a visualização do cenário 

de injustiça ambiental configurado na atual conjuntura do sistema social 

hegemônico. 

Desde esta perspectiva, o presente texto procura discutir e problematizar a 

visão romântica de EA, a partir das proposições da pedagogia freireana. Para além 

do caráter de denúncia, procura delimitar as fragilidades teóricas e políticas da visão 

da Educação Ambiental Conservadora. Parte-se do pressuposto que esta 

concepção mantém um silêncio não gratuito em relação às relações sociais forjadas 

a partir das relações sociais que determinam o acesso aos bens naturais, o que 

colabora à manutenção do status quo e das relações de dominação. 

Em linhas gerais, constitui-se como análise do vigor das proposições 

freireanas à leitura de mundo na contemporaneidade, bem como de suas 

contribuições para a Educação Ambiental. Deste modo, procura delimitar o debate 

da Educação Ambiental Crítica enquanto espaço de construção de uma proposta de 

ação política para interpretar, compreender e transformar a ordem sociometabólica 

hegemônica vigente, delimitadas pelas relações sociais submetidas ao capital.   

 

A CONCEPÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL BANCÁRIA VERSUS A  
CONCEPÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL LIBERTADORA 
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A Educação Ambiental conservadora ou bancária reproduz em sua prática 

educativa os paradigmas assentados no progresso característicos da sociedade 

moderna, como o cientificismo, cartesianismo e o antropocentrismo, o que resulta na 

dicotomização entre sociedade e natureza, gerando uma relação desintegrada entre 

estas duas dimensões. Além disso, apresenta uma compreensão de mundo que 

apresenta dificuldades em pensar a totalidade como complexa, analisando o mundo 

de forma partida, fragmentada, fixa e  antropocêntrica.  

Em contraposição a estes valores a Educação Ambiental transformadora 

estimula o pensar autêntico, emancipatório e crítico que não deixa confundir-se na 

relação essência X aparência, caracterizada por visões parciais da realidade. Dessa 

maneira, deve-se buscar uma apreensão de uma concepção crítica, emancipatória, 

transformadora tendo como influência a concepção freireana libertadora de 

educação. Paulo Freire defendeu a educação como formação de sujeitos 

emancipados, atores em seu contexto e processo histórico buscando religar o 

conhecimento do mundo à vida dos educandos para torná-los leitores críticos do seu 

mundo, a partir da práxis. A Educação Ambiental Problematizadora deve inspirar-se 

em ideais que posicionem uma educação imersa na vida, na história e nas questões 

urgentes do nosso tempo, que acrescenta uma especificidade de compreender as 

relações sociedade-natureza e intervir sobre os problemas e conflitos ambientais. 

Portanto, o projeto político-pedagógico de uma educação ambiental crítica, 

problematizadora e libertadora direciona-se para uma mudança de valores e atitudes 

que contribuam para o surgimento e formação de indivíduos, grupos sociais capazes 

de identificar, problematizar e agir para transformar as condições materiais de 

existência, caracteristicamente delimitadas pela assimetria das problemáticas 

socioambientais tendo como horizonte uma ética preocupada com a justiça 

ambiental e social 

As relações pedagógicas e políticas estabelecidas na concepção bancária 

da educação implicam em um sujeito – o narrador – e objetos pacientes ouvintes - 

os educandos.  Em lugar de comunicar-se o educador faz o comunicado e quanto 

mais docilmente os educandos se deixarem “encher”, tanto menos desenvolverá em 

si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo como sujeitos 
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transformadores dele. Nessa concepção educativa, o educador aparece com seu 

indiscutível agente narrativo de expressões e palavras vazias sem significação ao 

contexto social no qual estão inseridos e onde a sonoridade das mesmas, induz os 

educandos à simples repetição para memorização mecânica do conteúdo narrado.   

Anulando ou minimizando, o poder criador dos educandos, estimula sua ingenuidade 

e não sua criticidade; satisfaz aos interesses dos opressores, posto que, para estes, 

o fundamental é a manutenção do status quo da situação de que são beneficiários.  

Historicamente, a sociedade dominada pelos grupos hegemônicos tem sido 

“produzida” a partir desta relação unilateral, em que os homens não têm sido 

sujeitos de seus processos educativos, pois é lugar-comum o empenho dos 

opressores para transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os 

oprime e a sua reação às ações que estimulam o pensar autêntico e crítico, que não 

deixam confundir por visões parciais da realidade. A manutenção das condições 

hierarquizadas de reprodução das condições materiais de existência constituem a 

centralidade do espectro de dominação, tendo em vista as transformações sociais 

eminentemente reformistas, sem transformações estruturais substanciais, o que 

contribui à perpetuação das relações de dominação.  Para Freire, a invasão cultural 

que serve à conquista e à manutenção da opressão, implica sempre na visão focal 

da realidade, na percepção desta como estática, na superposição de uma visão do 

mundo na outra. Na “superioridade” do invasor, na “inferioridade” do invadido. Na 

composição de critérios. Na posse do invadido. No medo de perdê-lo 

(FREIRE,1970,p 158) 

 A rigidez dessas posições nega a educação e o conhecimento como 

processos de busca. À concepção de educação caracterizada como bancária se 

junta ações sociais de caráter paternalista, em que os oprimidos recebem o nome de 

“assistidos”, necessariamente dependentes da caridade dos “detentores de sua 

autonomia”, isto é, dos opressores. A partir desta discussão, a transformação destas 

práticas desumanizantes dá-se com uma educação libertadora que se apresente 

como alternativa possível às transformações sociais, cuja razão de ser está no seu 

impulso inicial conciliador que busca superar as contradições educador-educandos, 

de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente, educadores e educandos.  
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Dessa forma, tal superação não ocorre na educação bancária posto que ela 

se constitua pelo ato de depositar, transferir, transmitir valores e conhecimentos que 

refletem uma sociedade opressora, da “cultura do silêncio”, que ao contrário de 

superar, mantém e estimula a contradição desumanizante.  

 Uma proposta revolucionária em Educação Ambiental se orienta pela busca 

pela autêntica humanização de ambos educadores e educandos, enquanto sujeitos 

no processo de desenvolvimento de ações que estimulem o poder criador de 

companheirismo de interação nas relações entre educador/educandos, 

diferenciando-se da domesticação, dos depósitos, da prescrição de conteúdos. Um 

educador revolucionário deixa-se mover pelo ânimo de libertar o pensamento pela 

ação dos homens uns com os outros na tarefa comum de refazerem o mundo 

tornando-o mais e mais humano. 

 

ALGUMAS PROPOSIÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA  

 

Nas últimas décadas do século XX a Educação Ambiental1 surge como um 

novo campo de saber e de ações na busca da reconstrução da relação indivíduo, 

sociedade e o meio ambiente, junto aos desafios colocados pela crise 

socioambiental global derivada do conflito e da luta pelo poder, controle, gestão e 

apropriação dos recursos naturais. Uma multiplicidade de grupos sociais revestidos 

com valores, ideologias e interesses bastante heterogêneos, forma a sociedade 

humana, e estes disputam entre si o privilégio de dirigir o processo social segundo 

suas posições e interesses.  

Esta situação proporcionou reflexões que em dialogo com outros olhares 

representados por práticas diversas e de acordo com diferentes posicionamentos 

                                            
1 A título de definição da Educação Ambiental, lança-se mão da definição da Conferência 
Intergovernamental de Tbilisi (1977) citada por Michèle Sato, onde “A Educação Ambiental é um 
processo de reconhecimento dos valores e clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento 
das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-
relações entre os seres humanos, suas culturas e os meios biofísicos. A Educação Ambiental 
também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a 
melhoria da qualidade de vida” (SATO, 2004: 23). 
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políticos pedagógicos, resultando em adjetivações que buscavam significar o seu 

objeto de ação e investigação, logo, a necessidade de situar o ambiente conceitual e 

político onde a Educação Ambiental pode se fundamentar enquanto projeto 

educativo transformador da sociedade.  Autores como Isabel Cristina Carvalho, 

Mauro Guimarães, Gustavo Lima, Francisco Gutierrez, Carlos Frederico Loureiro, 

Michèle Sato, entre outros, se posicionaram criticamente à Educação Ambiental 

Convencional, orientando-se por uma concepção crítica, emancipatória, 

transformadora, tendo como influência a concepção freireana libertadora de 

educação, exaustivamente referida em suas obras. (LOUREIRO, 2004) 

 As proposições aqui delimitadas de Educação Ambiental Problematizadora,  

seguindo as premissas freireanas, delimita-se por um projeto de emancipação 

humana, se associa ao projeto de redefinição de nossa natureza. Não sendo 

concebível a prática ambiental defendida ela EA e projetos de preservação de 

caráter conservacionista associada de modo simplista à conservação das áreas 

naturais, como se a natureza fosse algo do qual o homem não fizesse parte, como 

uma realidade isolada com a qual o mesmo não interage. Assim, este projeto político 

pedagógico de educação ambiental direciona-se para uma mudança de valores e 

atitudes que contribuam para o surgimento e formação de indivíduos e grupos 

sociais capazes de identificar, problematizar e agir em relação às questões sócio 

ambientais tendo como horizonte uma ética preocupada com a justiça ambiental e 

social.  

 Paulo Freire defendeu a educação como formação de sujeitos 

emancipados, autores da própria história, buscando religar o conhecimento do 

mundo à vida dos educandos para torná-los leitores críticos do seu mundo. Nesse 

sentido, Gutierrez em 1990, cunhou a expressão Ecopedagogia que define como 

uma concepção dinâmica, criadora e racional como um processo de elaboração de 

sentidos que se dá no cotidiano das pessoas.  Inicialmente chamada de “pedagogia 

do desenvolvimento sustentável”, a Ecopedagogia atualmente é considerada ao lado 

da escola cidadã, um projeto histórico nascido da tradição latino americana da 

educação popular, proposta por Paulo Freire (AVANZI, 2005, p. 41 Apud GADOTTI, 

2000). 
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A leitura criteriosa da problemática socioambiental contemporânea torna-se 

um imperativo a uma EA que se pretenda crítica. Em relação à superação de uma 

visão ingênua e em busca da construção de uma compreensão mais alargada das 

questões ambientais, Carvalho traz elementos da pedagogia freireana e aponta 

como especificidade da EA a mesma incentivar a busca por “... compreender as 

relações entre a sociedade e a natureza e intervir nos problemas e conflitos 

ambientais” (2006, p. 156). A leitura de mundo focada nas relações sociais 

assimétricas de acesso aos recursos ambientais permite desvelar as relações 

hierárquicas de apropriação e utilização dos bens naturais comuns, o que 

claramente constitui uma situação de injustiça ambiental.   

A discussão recorrente à EA sobre a racionalidade utilitarista que atravessa 

o sistema social hegemônico vigente aponta à idéia de progresso e ao  

conhecimento científico  como alicerces do desenvolvimento social; ainda assim, 

aponta a uma representação de meio ambiente como recurso natural estando aí 

explícita a apropriação da natureza como recurso disponível à exploração  (Cf.  

CARVALHO, 2006;  GUIMARÃES, 2004;  GRÜN,  1996; PORTO-GONÇALVES,  

2004,  2006a, 2006b, SÀTO,  2004).  

Desde a mirada crítica e contribuindo à compreensão das problemáticas 

socioambientais de forma alargada, Carvalho reitera a importância da observação e 

apreensão das relações sociais nas quais estão circunscritas as relações 

determinantes do acesso aos bens naturais. Problematizando a EA ingênua, 

considera que  

 ... a complexidade dos conflitos sociais  que se constituem e, torno 
dos diferentes modos de acesso aos bens ambientais e de uso 
desses bens  –  os quais, ao mesmo tempo em que garantidos na 
Constituição como de usufruto comum, têm sido cada  vez mais 
disputados por objetivos particulares e setoriais em detrimento dos  
interesses coletivos. Outrossim, semelhante perspectiva não deixa 
emergir o debate e as  divergências  imbricadas nas relações entre 
os diversos saberes produtores das diferentes, e muitas vezes 
conflituosas, compreensões do ambiental (2006:153-154).  

 

A concepção pedagógica freireana, em diálogo com as tradições marxistas e 

humanistas apresenta-se como ação social de aprimoramento pela aprendizagem e 
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pelo agir, vinculados aos processos de transformação societária, ruptura com a 

sociedade capitalista e formas alienadas e opressoras de vida. Paulo Freire vê o ser 

humano como ser inacabado, em constante transformação e propõe a educação 

assumir a mediação na construção social de conhecimentos implicados na vida do 

sujeito que, por essa forma de agir para conhecer e transformar amplia sua 

consciência de ser e estar no mundo ( LOUREIRO, 2005, p.68).  

A degradação socioambiental compreende a perda dos saberes práticos que 

outrora sustentaram as relações de mútuo pertencimento entre o ser humano e o 

seu meio. O modo capitalista de produção gerou a representação de um ser 

mecânico, desenraizado, individualista e desligado de seu contexto, ignorante das 

relações que o tornam humano, bem como tudo que não esteja mais diretamente 

vinculado ao seu próprio bem-estar, transformando o homem em um ser 

antropocêntrico. SÁ,2005). Ao mesmo tempo, corrobora a reprodução do paradigma 

desenvolvimentista veiculado pelo sistema educacional, o qual considera os bens 

naturais como recursos e, ainda, com uma concepção de educação que tangencia a 

categoria meio ambiente; não obstante, escamoteia a problemática socioambiental. 

Neste sentido, Grün  considera que  “... o  aspecto mais problemático das áreas de 

silêncio é que elas deixam áreas da vida social completamente irrefletidas. O caso 

mais acentuado disso ocorre na quase supressão das relações da sociedade com o 

ambiente físico que ele habita” (1996, p. 111).  

Gustavo Lima (2005, p.99), ressalta que a pedagogia freireana, ao propor 

uma educação libertadora, traz uma rica contribuição teórica e metodológica para a 

prática da educação ambiental emancipatória quando procura despertar a 

consciência do educando através da problematização dos temas geradores 

pertencentes ao seu universo vivido. Muitas são as contribuições de Paulo Freire 

para o campo da educação e para o próprio “educar-se do ser.” A generosidade 

desprendida e a humildade se revelam quando o autor faz intervenções no 

Continente Africano, anteriormente em Harward (EUA), onde foi excelência e 

referencial, mas mesmo assim, numa vontade maior, em “fazer acontecer”, Freire 

tem uma imersão naqueles países, com aquelas “gentes” (FREIRE, 1978: p.09). 

Esse exemplo de abnegação de títulos e honras precisa estar ainda hoje entre nós.  
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Também é marcante o caráter desse autor quando da sua volta do exílio 

decide não retornar a sua “cadeira” de professor na Universidade de Pernambuco, 

não achava justo. Para nós acadêmicos, ainda “aprendentes” de modos de fazer e 

como fazer é muito bom “naveg@r”1 em/com Paulo Freire.  Há certezas de um porto 

seguro, há certezas que durante a viagem muitas ilhas emergem e, em todas elas 

inúmeras possibilidades fazem movimentos surpreendentes. A maré que parece 

mansa na sua “mesmice” evolui para uma inquietude entre educador e educandos. 

Freire nos retira das “platéias” de ver modos de educação e nos leva a assumir 

papéis de protagonistas nas redes de relações do educar pela educação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesse sentido, a Educação Ambiental como prática social necessita ser 

compreendida por atividade objetiva, ou seja, quando os seres humanos empregam 

todos seus meios materiais na transformação efetiva da realidade. Isto se faz ainda 

mais urgente, tendo em vista a ampliação exponencial da maneira na qual o modo 

de produção capitalista tem acentuado a destruição da natureza, haja vista a 

ampliação das taxas de exploração do meio natural e a agudização da “pegada 

ecológica2”. A maneira na qual as condições materiais de existência são 

reproduzidas no pela sociedade de consumo, mostra-se insustentável, visto que as 

taxas de exploração do meio natural são infinitamente superiores e assimétricas às 

quantidades de matérias primas ao que realmente precisamos para suprir as 

necessidades básicas. 

A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela 

destruição constante do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma 

necessária articulação com a produção de sentidos sobre a educação ambiental. A 
                                            
1 O símbolo é proposital, quer dizer que navegar em sua obra que embasa  as reflexões dos autores 
e mestres que pensam a educação ambiental. 
2 A “Pegada Ecológica” foi criada para calcular o quanto de recursos da natureza se utiliza para 
sustentar nosso estilo de vida. Nesse sentido o uso excessivo dos recursos naturais, o consumo 
exagerado, a degradação ambiental e a grande quantidade de resíduos gerados são rastros deixados 
pela humanidade que ainda se vê distante da natureza. Assim, por meio de um simples cálculo 
podemos saber se nossa forma de viver está de acordo com a capacidade do planeta.(WWF 
2009)(colocar como rodapé eu pensei) 
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dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma questão que envolve 

um conjunto de atores do universo educativo, potencializando o engajamento dos 

diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de profissionais e a comunidade 

acadêmica numa perspectiva interdisciplinar. (Jacobi, 2003, p. 189-205) 

A exploração voraz do meio ambiente com o uso de tecnologias vai além da 

capacidade de suporte, de regeneração da natureza e como resultado temos a 

degradação do meio natural, no qual se insere o próprio homem.  Portanto, 

compreende-se a organização societária como um conjunto complexo de relações 

que os homens desenvolvem no processo de produção de sua própria existência. 

Dessa forma, se tornando necessário o entendimento alargado dessas relações, 

bem como das suas relações com a construção da ação política necessária para 

suplantar a ordem hegemônica e tecer outras orientadas pela e para a justiça 

ambiental. 
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RESUMO: O artigo apresenta atividades realizadas para divulgação do impacto das 
mudanças climáticas nas massas de gelo do planeta e as consequências para as 
zonas costeiras e o cotidiano dos moradores dessas regiões.  Nossa abordagem se 
baseou na utilização de experimentos seguidos de atividades de reflexão, de forma 
que os estudantes possam ter autonomia para a construção do conhecimento 
individual e coletivo, criticidade e leitura de mundo. Os resultados demonstram a 
validade das atividades baseadas em experimentos na divulgação de conceitos 
relacionados às mudanças climáticas, além da aproximação destes temas com o 
cotidiano dos educandos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta atividades realizadas para divulgação de 

informações científicas relacionadas ao aumento da temperatura do ar e o impacto 

nas massas de gelo do planeta. Nossa abordagem se baseia no desenvolvimento de 

experimentos realizados em conjunto com educandos de escolas de nível 

fundamental da rede pública de ensino, com a intenção de dar embasamento para a 

construção do conhecimento, de forma que “a metodologia cientifica assume, aqui, o 
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papel de incentivo a pesquisa, na condição de propedêutica construtiva, ou seja, 

instrumento fundamental para construir a capacidade de construir conhecimento” 

(DEMO, 1997, p.9).  

As atividades foram realizadas com educandos de idades entre 10 e 15 

anos, de três turmas de quintas séries do ensino fundamental, no Laboratório de 

Ciências do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) da 

cidade do Rio Grande, RS, criado a partir de um convênio do município com a 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O projeto contribui para o ensino de 

conteúdos de Geografia, Ciências, Física e outras disciplinas, oportunizando aos 

educandos o diálogo com as teorias e práticas das mudanças climáticas e as 

consequências nas zonas costeiras devido ao aumento do nível médio dos mares 

resultante do derretimento das massas de gelo continentais. 

A utilização do diálogo pode proporcionar mais consistência ao processo de 

aprendizagem, pois de acordo com Freire: 

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que 
os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. 
(FREIRE, 1987, p. 78) 

 

 

Por meio da dialogicidade os educandos são incentivados a refletir sobre as 

causas, conseqüências e soluções de assuntos propostos, desenvolvendo suas 

capacidades como agentes modificadores do meio em que vivem. 

A proposta de ensino baseada em experimentos propicia o aprendizado não 

somente dos conteúdos conceituais, mas também dos atitudinais e procedimentais, 

os quais permitem que os educandos explorem seus diferentes pontos de vista 

através do diálogo, observação, descrição, interação e analogias feitas a partir dos 

resultados dos experimentos. Além disso, no caso particular dos alunos do CAIC, é 
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importante mencionar o papel dos experimentos na (re) significação do trabalho 

intelectual, aumento da auto-estima e resgate da cidadania. 

Dessa forma, nosso método é baseado no ensino do conhecimento 

processual, na discussão da causa e conseqüência dos temas abordados, buscando 

um aprendizado mais significativo e esclarecedor, o que não torna o educando um 

mero reprodutor, ou seja, ele compreende os conceitos e fatos de forma científica, 

podendo conhecê-los, em uma perspectiva mais abrangente, e criticá-los. O que 

segundo Demo seria o “aprender a aprender e saber pensar, para intervir de modo 

inovador” (Demo, 1997, p.9). A valorização do conhecimento e das experiências das 

crianças, traz o cotidiano para o meio cientifico, fazendo com que elas tenham a 

consciência de que são agentes transformadores e também sejam multiplicadoras 

do conhecimento. 

 

MÉTODOS 

Para o desenvolvimento das atividades foram realizados quatro encontros 

com cada turma, fundamentados na apresentação de imagens, realização de 

experimentos, diálogos e produções artístico-culturais. Os dois experimentos foram 

elaborados a partir da temática – Mudanças Climáticas – para auxiliar na construção 

do conhecimento.  

No primeiro encontro, para constatarmos o conhecimento que os educandos 

já possuíam, foi proposto que fizessem um desenho com os temas, geleiras, 

aumento da temperatura, e a relação entre os dois. Nessa ocasião, pôde ser 

observado que as três turmas tinham características bastante distintas desde a 

participação até a concentração em relação à proposta.   

Para que todos educandos pudessem alcançar os objetivos propostos nas 

atividades, estas foram bem variadas para valorizar o conhecimento que cada um já 

possuía, já que:  

 

A simples relação criteriosa dos conteúdos a serem ensinados não 
representa uma garantia por si mesma para a formação plena do 
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aluno. Cada pessoa representa um mundo de experiências vividas 
diferentes. Isso significa dizer que, na leitura e compreensão desse 
conteúdo, cada um interagirá de forma diferente. A diversidade é 
inerente à natureza humana. Assim, o professor deverá ter 
consciência que muitos deverão ser os recursos didáticos utilizados 
no processo da aprendizagem para contemplar essa diversidade que 
caracteriza o universo da sala de aula. (BRASIL, 1998, p.133). 

 

No segundo encontro, foram apresentadas imagens de geleiras em 

diferentes lugares e o modo como elas se constituem e, ocorreu o diálogo de 

conceitos, como o ciclo da água e o efeito estufa, de forma que os educandos 

compreendam sua importância no processo mencionado e se situem como agentes 

transformadores desse ciclo, aumentando a auto-estima, criticidade e criatividade. 

A apresentação foi seguida do primeiro experimento, chamado de 

“Derretimento das geleiras”, que consistiu basicamente em um grupo derreter uma 

determinada quantidade de gelo com o auxilio de uma lâmpada de 40 W, enquanto 

outro grupo derrete mais rápido a mesma quantidade de gelo com uma lâmpada de 

150 W. A experimentação possibilitou a (re)significação da teoria em prática, 

tornando possível a visualização do derretimento das geleiras, sem a interferência 

humana (i.e., representada pela lâmpada mais fraca) e com a interferência antrópica 

contribuindo para o aumento  do efeito-estufa (i.e., representada pela lâmpada mais 

forte). 

O contato dos educandos com os experimentos é de grande importância, 

pois desperta um maior interesse pelo assunto proposto, possibilitando uma 

abordagem mais científica, por meio da observação, descrição e discussão do 

observado nos experimentos. Isso faz com que ocorra de forma simultânea um 

maior entendimento e assimilação do tema em questão.  

Também é necessário instigar os educandos a compreender o hipotético, 

aquilo que não está ao alcance do visível, para que então ele entenda o todo (i.e., o 

experimento) como representação do processo e do fenômeno e não apenas como 

mero material de manipulação, “assim a prática não se esgota em ser mera 

aplicação, ou exercício, ou ensaio, ou efeito demonstração, mas é a parte inerente 

integrante, constituinte do questionamento sistemático critico e criativo” (Demo, 
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1997, p.27), possibilitando aos educandos uma descrição das informações 

selecionadas com suas próprias explicações e hipóteses num processo de 

construção do conhecimento. 

 Para finalizar, propomos que os alunos produzissem textos sobre o que 

teriam desenvolvido e percebido durante o experimento, pois, “argumentar, 

fundamentar, questionar com propriedade, propor e contrapropor são iniciativas que 

supõem em sujeito capaz. Esta individualidade é insubstituível.” (DEMO,1997,  

p.19).  

No terceiro encontro, tivemos em um primeiro momento a apresentação e 

discussão de alguns conceitos sobre a diferença entre gelo marinho e gelo 

continental, além da influência do derretimento dos mesmos no aumento do nível 

dos mares. Foram abordadas as conseqüências desse aumento não só em uma 

escala mundial, mas também a nível local, estabelecendo uma relação direta com o 

cotidiano das crianças. 

Após a apresentação foi realizado o segundo experimento chamado de 

“Possível aumento do nível mar”, consistia na observação das diferenças referentes 

ao nível do mar quando há o derretimento de um gelo que não se encontra emerso 

(i.e., gelo continental), representado pelo gelo sobre uma placa de vidro apoiada em 

cima do aquário; e outro que esta dentro da água (e.g., plataformas de gelo), 

representado pelo gelo submerso em outro aquário. A proposta final foi que as 

crianças refletissem e debatessem o tema em conjunto e apresentassem no quadro 

de giz do laboratório as diferenças concluídas.  

Com o auxilio dos experimentos realizados no laboratório de ciências da 

escola: “Derretimento das geleiras” e “Possível aumento do nível do mar”, os 

educandos fizeram relações e questionamentos dos motivos, causas, 

conseqüências, além de serem instigados a apresentarem soluções para esses 

problemas. Partindo da idéia de que: 

 

A pesquisa inclui sempre a percepção emancipatória do sujeito que 
busca fazer e fazer-se oportunidade, à medida que começa e se 
reconstitui pelo questionamento sistemático da realidade. Incluindo a 
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prática como componente necessário da teoria, e vice-versa, 
englobando a ética dos fins e valores. (DEMO, 1997, p.8) 

 

É importante mencionar, que no papel de pesquisador, desenvolvem-se 

maiores habilidades atitudinais para trabalhar em grupo e compreender os diferentes 

pontos de vista. 

No último encontro, foi organizada uma discussão, em forma de júri 

simulado, para relacionarmos os conceitos, teorias e práticas, estudadas até o 

momento. Dessa forma, parte da turma ficou responsável por apontar os seres 

humanos, como principais poluidores e destruidores os recursos naturais, outra 

parte ficou responsável por defender a raça humana, e um terceiro grupo ficou 

responsável por julgar os argumentos e dar a sentença através de soluções para o 

problema. Esse método foi elaborado e desenvolvido para contextualizar os 

conceitos apresentados, abordados a partir de um ciclo onde cada ser humano tem 

participação nessa dinâmica, sendo ao mesmo tempo diretamente afetado pelo 

processo, principalmente moradores de zonas costeiras, e o principal causador do 

mesmo (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ilustração do ciclo de relação homem-natureza, discutida com os educandos 
durante a realização dos experimentos. 
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Nas três turmas, a “sentença” foi que os seres humanos são os principais 

agentes modificadores do ambiente. Assim, deveriam diminuir a emissão de 

poluentes, criando e efetuando alternativas que cheguem a esse objetivo, como: 

- Reciclar o lixo e dar a ele um destino adequado; 

- Andar mais de bicicleta e ônibus; 

- Consumir de forma consciente, diminuindo assim a quantidade de 

gases estufa emitida para satisfazer as nossas necessidades. 

O desenvolvimento deste trabalho em escolas releva a importância do papel 

que os educandos têm ao agir localmente para que futuramente possa haver alguma 

mudança global, isso pode ser observado nas soluções dadas por eles. A utilização 

de métodos voltados à educação ambiental é válida revelando sua ação política, 

como diz Reigota: 

 

A educação ambiental como educação política é por principio: 

questionadora das certezas absolutas e dogmáticas; é criativa, pois 

busca desenvolver metodologias e temáticas que possibilitem 

descobertas e vivências, é inovadora quando relaciona os conteúdos 

e as temáticas ambientais com a vida cotidiana e estimula o diálogo 

de conhecimentos científicos, étnicos e populares e diferentes 

manifestações artísticas; e crítica muito crítica, em relação aos 

discursos e às práticas que desconsideram a capacidade de 

discernimento e de intervenção das pessoas e dos grupos 

independentes e distantes dos dogmas políticos, religiosos, culturais 

e sociais e da falta de ética. (REIGOTA, 2009, p. 15) 

 

A partir da problematização dos temas abordados percebemos o 

desenvolvimento critico, cientifico e político dos educandos, que ao fim das 

atividades propuseram diversas alternativas para mudanças significativas no 

ambiente cotidiano. 
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DISCUSSÃO 

 

Após cada atividade, foi proposto às turmas que fizessem registros reflexivos 

com ferramentas culturais como desenhos e produções textuais, este material 

produzido foi então avaliado quantitativamente e qualitativamente com relação ao 

alcance dos objetivos propostos para cada atividade (Tabelas 1 a 3), para aprimorar 

o processo de aprendizagem, pois, “a avaliação faz parte do ato educativo, do 

processo de aprendizagem. Avalia-se para diagnosticar avanços e entraves, para 

intervir, agir, problematizando, interferindo e redefinindo os rumos e caminhos a 

serem percorridos.” (ESTEBAN, 2003, p. 134) 

Na 1ª atividade (Tabela 1) podemos observar uma maior facilidade por parte 

dos educandos em compreender o conceito concreto (i.e., geleira) já que 34 

desenharam geleiras, enquanto conceitos mais abstratos, tais como aumento de 

temperatura e relação entre derretimento de geleiras e o aumento de temperatura, 

não foram muito representados nos desenhos. 

 

Tabela 1 – Análise da representação de conceitos nos desenhos realizados na 1ª atividade.  

Tema abordado 
Turma  

A B C Total  

Geleiras  16 14 4 34 

Aumento da temperatura do planeta  5 3 3 11 

Relação entre geleiras e aumento da temperatura  2 3 5 10 

Sem relação alguma  1 1 5 7 

Fonte: Elaborada pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Monitoramento da Criosfera. 

 

Na tabela 2, que corresponde ao primeiro experimento, podemos observar 

que alguns educandos conseguiram relacionar o derretimento das geleiras às 

mudanças climáticas, que seria o objetivo principal da atividade. Por exemplo, 

alguns textos elaborados pelos alunos apresentam afirmações como “Eu vi que as 

firmas estão causando muita fumaça e que estão destruindo a camada de ozônio e 
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uma experiência com gelo e uma lâmpada o gelo representava as geleiras e a 

lâmpada representava o Sol”, ou “Eu aprendi que as geleiras derretem conforme o 

Sol fica mais forte”. Por outro lado, muitos não conseguiram atingir esse objetivo 

devido a não visualização do hipotético, ou seja, houve uma mera descrição do 

experimento como podemos observar nessa frase feita por um dos educandos: “Eu 

vi uma lâmpada derretendo o gelo, mas a lâmpada era muito fraca e a do outro era 

muito forte”. 

 

Tabela 2 – Análise da compreensão dos objetivos pro postos no primeiro experimento (2ª 
atividade). 

Tema 
Turma  

A B C Total  

Relação entre o derretimento das geleiras e o aumen to da temperatura 4 9 7 20 

Diferença na incidência de calor nas geleiras 5 6 6 17 

Somente descrição do experimento 10 1 6 17 

Sem relação alguma 3 1 5 9 

Fonte: Elaborada pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Monitoramento da Criosfera. 

 

Na tabela 3 analisamos que devido ao desenvolvimento da discussão que 

trouxe a problemática para o cotidiano de cada um (i.e., aumento do nível do mar e 

possível ocorrência de inundações no município do Rio Grande), as crianças tiveram 

um maior entendimento do tema, além da apresentação de soluções viáveis. Além 

disso, não houve nenhum educando que não conseguiu relacionar os temas em 

questão, o que acabou por acontecer nas outras atividades. Isso demonstra a 

(re)construção do conhecimento acerca dos conceitos. É nesse sentido que 

concordamos com Freire (1996, p.52) que “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

 

Tabela 3 – Análise da compreensão dos objetivos propostos no s egundo experimento 

(3ªatividade). 

Tema abordado  Turma  
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A B C Total  

Relação Seres Humanos, poluição e 
aumento do nível do mar 8 11 8 27 

Relação do aprendido com a própria 
realidade 3 5 2 10 

Solução  2 8 3 13 

Sem relação alguma  0 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Monitoramento da Criosfera. 

 

Após a primeira análise da compreensão, por parte dos alunos, dos objetivos 

propostos pelos experimentos, foram utilizados conceitos qualitativos (i.e., bom, 

médio/bom, médio, médio/baixo e baixo) para representar o quanto cada estudante 

conseguiu alcançar os objetivos pré-estipulados pelas atividades, além do 

desenvolvimento critico, analítico e criação individual do conhecimento a partir dos 

experimentos (Tabela 4). A avaliação foi um meio de estabelecer uma relação do 

conhecimento que os educandos já tinham com o conhecimento construído após a 

execução das atividades. 

 

Tabela 4 – Análise dos resultados das atividades com relação a os objetivos propostos.  

Classificação dos 84 
alunos 

Classificação da aprendizagem  

Conhecimento 
prévio  

Relação do 
Experimento com o 

tema proposto 

Desenvolvimento da 
construção do 
conhecimento 

Bom  14 10 17 

Médio/Bom  10 1 8 

Médio  11 14 15 

Médio/Baixo  0 8 5 

Baixo  18 29 5 

Total de alunos 
presentes na realização 

da atividade 
53 62 50 

Fonte: Elaborada pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Monitoramento da Criosfera. 
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Com relação à primeira atividade, foi constatado que alguns alunos já 

possuíam uma familiaridade com o conteúdo (i.e., 35 avaliados entre médio e bom) 

enquanto outros não estavam familiarizados com o referente conteúdo (i.e., 18 

avaliados como baixo). Na segunda atividade, pode-se observar que os objetivos 

que propomos não foram alcançados pela maioria, já que tivemos 29 estudantes 

avaliados como “Baixo” e apenas 10 avaliados como “Bom”, o que pode ser 

justificado por uma dificuldade por parte dos educandos em relacionar a teoria e 

prática desenvolvidas durante os experimentos, com o hipotético. Consideramos que 

isso pode ter ocorrido devido à inexperiência docente dos educadores, na medida 

em que faltou a discussão de alguns conceitos que indiretamente acabam por 

influenciar nas mudanças detectadas na Criosfera. Além de o conteúdo ter sido, em 

alguns momentos, abordado de uma forma mais expositiva. 

Ao observar a tabela 4, podemos constatar que na última atividade houve 

uma maior construção do conhecimento (i.e., 40 alunos entre Médio e Bom), que 

pode ser justificado por um constante diálogo, entre eles, sobre os problemas em 

questão, suas causas e conseqüências assim como soluções, e também uma 

tentativa de trazer essa realidade para o cotidiano de cada um. O resultado 

satisfatório pode ter sido alcançado devido a uma atividade não expositiva que 

remete a uma participação ativa dos educandos na própria construção do 

conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O interesse na divulgação de temas como mudanças climáticas e possível 

aumento do nível dos mares coexiste com a intenção de anular alguns conceitos 

referentes a esses temas trabalhados erroneamente pelos meios de comunicação, 

os quais muitas vezes são apresentados sem muitos esclarecimentos e sem caráter 

cientifico. 

Os resultados demonstram a validade das atividades baseadas em 

experimentos na divulgação dos conceitos abordados, pois estes são uma síntese 
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da realidade e reproduzem os processos dinâmicos que ocorrem no planeta, mais 

especificamente na Criosfera.  

Através dos questionamentos, diálogos e fortalecimento do pensamento 

criativo, referentes ao ambiente costeiro e ao degelo das calotas polares, é 

potencializada a atuação direta dos educadores e educandos em escolas periféricas 

e suas proximidades. 

A importância dessas atividades deve-se a aproximação destes temas com o 

cotidiano dos educandos, pois estes residem em uma Zona Costeira de Planície 

Litorânea e como sabemos essa área é evidenciada pelo adensamento 

populacional. Além disso, no caso particular dos educandos do CAIC, os 

experimentos têm um papel fundamental de despertar o interesse pela temática e a 

partir da educação ambiental reconhecer que além de integrantes e dependentes, os 

educandos são agentes transformadores da natureza. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma discussão sobre a Educação Ambiental, 
tendo presente os aspectos econômicos e sociais que possuem um papel relevante 
ao se pensar a necessidade de transformação social e as contribuições das 
pesquisas nessa área para a produção de um conhecimento comprometido com as 
mudanças ambientais e com a redução da desigualdade social. Em uma 
compreensão de que a educação ambiental não deve envolver somente concepções 
reducionistas e conservadoras das dimensões biológicas, naturais e sociais, 
aproxima-se de uma abordagem teórica e metodológica que trabalha com a 
complexidade, a historicidade e a totalidade da realidade social. A abordagem sócio-
histórica desenvolvida por Vygotsky considera as implicações entre o problema de 
pesquisa, os objetivos, as técnicas de investigação, as relações entre singular e 
coletivo, entre objetivo e subjetivo e o materialismo histórico e dialético como 
fundamento científico. Estes fundamentos se aproximam da Educação Ambiental 
crítica e emancipatória. Neste enfoque, os problemas ambientais não são tratados 
de forma independente de aspectos econômicos e sociais e considera-se que para a 
humanidade encontrar uma forma de equilíbrio com a natureza é necessário o 
rompimento com a lógica do modo de produção capitalista. 
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Ao entender que a educação ambiental deva trabalhar no fortalecimento de 

valores tais como democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, cidadania, é 

que compreendemos que seja condicionante a proposição de um processo de 

pesquisa que demonstre coerência com tais princípios e que, além disso, contribua 

para a instrumentalização dos envolvidos no processo de construção do 

conhecimento, explicitando os pilares estruturantes do paradigma opressor e 

excludente pelo qual se pauta nossa sociedade. 

Na perspectiva de compreensão do papel da educação e da ciência, se 

necessita desenvolver a mobilização dos indivíduos, entendendo-os como capazes 

de se tornarem senhores de seus próprios destinos (CRUZ, 2006); ou seja, nesta 

perspectiva de ciência, a ação de construção do conhecimento somente tem razão 

de existência se constituir-se em prática transformadora das relações sociais.  

Assim, temos que a pesquisa, tal como a educação, não sendo neutra, deve 

ter clara sua finalidade política, e em nosso entendimento, deve atuar como fator de 

libertação e de emancipação do ser humano. Por conseguinte, nós, educadores 

ambientais, devemos buscar a superação da Teoria Tradicional, que em sua função 

ideológica de suporte ao status quo, quer a crença em uma ciência “neutra”, mas 

que, em realidade, esconde um viés ideológico de manutenção das condições de 

opressão entre classes e das desigualdades sociais. 

Neste sentido, o presente artigo busca apresentar a discussão desenvolvida 

pelos autores acerca das contribuições do método em Vygotsky para a pesquisa em 

Educação Ambiental, valendo-se para tal, da análise dos aspectos teórico-

metodológicos presentes na obra de autores de matriz sócio-histórica.  

 

O MÉTODO EM VYGOTSKY 

Quanto aos fundamentos teórico-metodológicos adotados como referenciais 

para as pesquisas, precisamos considerar que é inegavelmente verdadeira a 

afirmação de que vivemos em um momento de crise: crise ambiental, crise do modo 

de organização da sociedade e de atuação dos estados-nação, e, relacionado a isto, 

no âmbito da ciência do conhecimento, crise do paradigma científico. 
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Influenciado pelo Materialismo Histórico e Dialético, Vygotsky considerou 

que a abordagem do sujeito no processo de pesquisa ocorria através de um 

processo de interação, assim como para Marx (2001), em que o homem ao interagir 

com a natureza a transforma e esta, por sua vez, também transforma o homem. Sob 

este ponto de vista, o homem só existe na relação prática com a natureza. Na 

medida em que está – e não pode deixar de estar – nessa relação ativa, produtiva, 

com ela, a natureza se lhe oferece como objeto ou matéria de sua atividade, ou 

como resultado desta, isto é, como natureza humanizada (SANCHEZ VÀSQUEZ, 

1977). 

Dessa forma, esta perspectiva almeja um modo diferente de saber/fazer que 

supera o predomínio do paradigma positivista, “de investigações meramente 

empíricas e descritivas, que excluíram da ciência moderna – do modelo reinante e 

triunfante – tudo aquilo que provocasse perturbação, principalmente a subjetividade 

e as emoções” (MOLON, 2005, p. 137). 

Dentro disso, Vygotsky propôs uma nova psicologia, sustentada nos 

princípios do materialismo histórico e dialético, buscando a compreensão das 

funções psicológicas superiores do ser social e histórico. Para isso, os 

investigadores sustentados por esses pressupostos, preocupam-se em considerar o 

contexto histórico e cultural da sociedade. Através do método dialético explicitam-se 

as relações inexoráveis que existem entre o que e o como se investiga, relações 

essas marcadas por uma compreensão de ciência que conota o processo de 

produção de conhecimento e os resultados que daí advém (ZANELLA, REIS, 

TITON, URNAU, DASSOLER, 2005, p. 28). 

Os fundamentos do método vygotskiano admitem que os sujeitos sejam 

ativos, em contínua interação com outros sujeitos e o meio social. Sendo que se 

pode afirmar que, a partir desta compreensão, “[...] o processo de desenvolvimento 

segue duas linhas diferentes em sua origem: um processo elementar, de base 

biológica, e um processo superior de origem sociocultural.” (LUCCI, 2006, p.6).  

Sendo um sujeito que transforma e se transforma o ser humano, “[...] o que  

ocorre  não  é  uma  somatória  entre  fatores  inatos  e adquiridos e sim uma 
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interação dialética que se dá, desde o nascimento, entre o ser humano e o meio 

social e  cultural  em  que  se  insere.”( NEVES; DAMIANI, 2006, p. 7). 

Para Vygotsky o objeto e o método de pesquisa possuem uma estreita 

relação; pensando o estudo do sujeito em sua totalidade. Sendo assim, a construção 

teórica de Vygotsky considera o sujeito em sua historicidade. Não há uma 

dissociação entre teoria e método, o que significa que ao se elaborar a teoria, o 

método está em processo de elaboração e, ao discuti-lo, ocorre um aprofundamento 

do estudo teórico. Trata-se de analisar como se desenvolve um fenômeno em suas 

fases, permitindo conhecer sua essência como um todo. Deste modo,  

O método é indispensável e constitutivo de todo o processo de 

produção de conhecimento, desde a escolha do objeto, a definição 

do problema, a elaboração dos instrumentos, a intervenção na 

realidade, os caminhos trilhados na investigação passando pela 

produção e obtenção dos dados, e está presente também na 

elaboração das análises e nas reflexões. (MOLON, 2008, p. 61). 

 

Entende-se o método como elemento central, processual, continuamente 

constituído e constituidor, não sendo visto como “[...] algo a priori nem a posteriori ao 

processo de investigação, mas, como algo que é simultaneamente pré-requisito e 

produto, instrumento e resultado do estudo.” (MOLON, 2005, p. 141). 

De acordo com este entendimento, o método é visto como genético, com 

delineamentos coerentes com as leis que parametrizam os fenômenos, sendo 

assumido como “algo concreto que se descobre no processo de conhecimento, na 

mediação entre teoria, método e realidade empírica” (MOLON, 2005, p. 143). 

Neste processo, ocorre um estudo da essência do objeto ou no caso de 

Vygotsty, o sujeito. O pensamento dialético dissolve o mundo fetichizado da 

aparência para atingir a realidade e a coisa em si (KOSIK, 1976).  

Nesta abordagem, Vygotsky considera que, para se compreender os 

processos psicológicos mais simples do sujeito, é necessária a compreensão dos 

processos mais complexos. Trata-se de analisar as relações existentes entre os 
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fragmentos determinantes que compõem e determinam o todo. Por consequência, 

isto está em oposição à visão positivista de que o todo é a mera soma das partes.  

Para Vygotsky, existem três momentos que são determinantes na análise 

das formas superiores de comportamento que formam a base das investigações e 

são os princípios do seu método. Em seu método, Vygotsky leva em consideração a 

análise do processo. Assim, estuda-se com base em uma noção dinâmica e histórica 

do psiquismo e do sujeito e esta compreensão se relaciona com o segundo princípio 

metodológico em que se considera a análise genotípica, ligada aos aspectos 

biológicos e a fenotípica com vinculação aos elementos sociais. Ou seja, a análise 

histórica está relacionada à busca pelas origens genéticas de uma função psíquica, 

desde a sua origem até o seu desaparecimento ou até que se torne automatizada. 

Esta orientação se sustenta numa contraposição aos estudos de 

manifestações externas ou “comportamento fossilizado”. Tal termo se deve ao fato 

da pesquisa apresentar um caráter mecanizado em análises do processo de ensino 

e aprendizagem. O terceiro momento ocupa-se da contraposição das tarefas 

descritivas e explicativas de análise, visto que somente a descrição não é suficiente; 

é necessário estabelecer as várias relações que constituem a base de um 

determinado fenômeno para compreendê-lo.  

Assim, na análise das formas superiores de comportamento, Vygotsky 

postula a análise do sujeito em sua condição social, histórica e cultural, relacionando 

o pensamento com a linguagem e com a base afetivo-volitiva. Nesta abordagem, o 

próprio processo investigativo está incluído no contexto da pesquisa. Assumindo que 

a ação e os afetos/valores do pesquisador fazem parte dos elementos de análise. 

Estas condições nos levam, inescapavelmente, a não neutralidade do 

pesquisador, em contraposição com o pensamento positivista de que a pesquisa 

deve ser livre de valores e concepções de ordem pessoal, para que estes não 

interfiram no estudo. Reforçando esta posição, ressalta-se que 

Em contato com a situação pesquisada, o pesquisador deve ter uma 

postura flexível e uma atenção flutuante, capaz de mudar 

continuamente de foco, numa alternância entre o fluxo atual de 
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eventos e os discursos provenientes do tempo histórico, vivido e/ou 

prospectivo. (ROSSETI-FERREIRA; AMORIM; VITÓRIA, 2000, p. 9). 

 

Desse modo, mostra-se relevante, para a discussão a respeito da 

abordagem metodológica de cunho sócio-histórico, que se discuta como 

entendemos os chamados dados de pesquisa. Corroborando esta reflexão, Rosseti-

Ferreira, Amorim e Vitória assumem como pressuposto que “[...] o dado não é dado 

e, sim, resultado de um processo bastante complexo de construção que ocorre na 

interação entre o pesquisador e o evento pesquisado.” (2000, p. 10). 

A respeito da reflexão crítica proveniente da análise de dados na procura por 

significados deparamo-nos com a exigência de uma abordagem microgenética de 

análise. Como explicam Rosseti-Ferreira, Amorim e Vitória, “Essa abordagem exige 

um trabalho longo de ir e vir no corpus, em um diálogo contínuo com a teoria, de 

forma a permitir a apreensão do processo de transformação que está ocorrendo.” 

(ROSSETI-FERREIRA; AMORIM; VITÓRIA, 2000, p. 9). 

Na perspectiva metodológica fundamentada nas contribuições de Vygotsky, 

as questões formuladas para a pesquisa não são estabelecidas a partir da 

operacionalização de variáveis, mas se orientam para a compreensão dos 

fenômenos em toda a sua complexidade e em seu acontecer histórico (FREITAS, 

2002). Não há, por conseguinte, a criação de uma situação artificial de pesquisa, 

sendo que o método vai ao encontro do que está acontecendo, considerando o 

processo de desenvolvimento do fenômeno em estudo. 

Nesta discussão sobre abordagem metodológica de fundamentação sócio-

histórica, estão relacionadas questões relativas às relações existentes entre o 

pensamento e a linguagem, que, para Vygotsky, vêm da necessidade humana de 

intercâmbio para o trabalho. Mais especificamente na linguagem está a fala. O 

sentido que está implícito na palavra, como aponta Vygotsky, é a soma de todos os 

eventos psicológicos evocados em nossa consciência, sendo o significado uma 

dessas zonas de sentido que se mostra mais coerente e precisa. Todas as frases 
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que dizemos na vida real possuem algum tipo de subtexto, um pensamento oculto 

por trás delas.  (VYGOTSKY, 2000, p.185). 

Sendo assim, na investigação psicológica, o contexto precisa ser 

considerado.  Daí se afirmar que o sujeito deve ser considerado em suas interações 

com outros sujeitos e o meio no qual convive, bem como se devem considerar suas 

possibilidades; em outras palavras, o sujeito deve ser considerado em seu processo 

histórico e cultural. 

O pensamento, para se transformar em palavra, envolve um processo 

complexo e dinâmico e que, ao final, não corresponde diretamente ao pensamento 

que o gerou, visto que “a partir das generalizações primitivas, o pensamento verbal 

eleva-se no nível de conceitos mais abstratos. Não é simplesmente o conteúdo de 

uma palavra que se altera, mas o modo pelo qual a realidade é generalizada e 

refletida em uma palavra” (VYGOTSKY, 2000, p.152). 

Neste enfoque, pode-se afirmar que na palavra sempre há um subtexto que 

é oculto, há um contexto, visto que, para que pudéssemos expressar cada 

pensamento distinto, necessitaríamos de muito mais palavras do que utilizamos. 

Desta forma, para se compreender a linguagem do sujeito é necessário ir além da 

palavra. Buscar o pensamento e os motivos que a geraram; além de considerar o 

contexto sócio-histórico e cultural em que foi constituída e empregada.  

Contribuindo para o debate, Molon afirma que não são apenas os sujeitos 

que devem ser interrogados, mas as relações sociais que os constituem. Daí a 

autora avaliar que a reflexão adequada deve partir de “[...] como os sujeitos 

participam das práticas sociais e como eles são reconhecidos pelos outros e se 

reconhecem em determinadas práticas sociais” (MOLON, 1999, p.143). Assim, é 

necessário situar os estudos a partir do contexto em que se insere o fenômeno; 

tomando atenção para o fato de que não se pretende reduzir o macro à abrangência 

da realidade estudada, mas sim considerar a complexidade e a totalidade da 

realidade. 

 

O MÉTODO EM VYGOTSKY E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
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A educação ambiental hoje possui uma multiplicidade de enfoques teóricos e 

metodológicos, ainda co-existem os aspetos conservacionistas e convencionais, que 

contribuem com as formas opressoras e excludentes de vivência social. Segundo 

SAUVÉ (2005, p.17) os enfoques adotam diferentes discursos sobre educação 

ambiental e propõem diversas maneiras de conceber e praticar a ação educativa 

neste campo. Neste contexto, algumas vertentes estão voltadas para uma dimensão 

individual que envolve vivências práticas de sensibilização ambiental com baixa 

compreensão de que o indivíduo necessita de diversas formas de mediações sociais 

no mundo para transformá-lo. A crise ambiental não é determinada por uma crise 

societária que marca a história contemporânea, assim, as dimensões morais, 

comportamentais e tecnológicas, numa matriz instrumental, passam a ser as 

determinantes para se obter a sustentabilidade, mesmo que no marco do capitalismo 

globalizado e suas leis de mercado (LOUREIRO, 2004 p. 40).  Nesta perspectiva 

comportamentalista e individualista ocorre pouca ou nenhuma articulação com a 

ação coletiva, obedecendo à lógica do sistema de produção capitalista e 

despolitizando a práxis educativa. Desse modo, ocorre a biologização dos aspectos 

sociais como se as dimensões biológicas e sociais fizessem parte de um todo 

natural. Essa prática obedece a interesses de grupos sociais dominantes que usam 

a educação ambiental para manter o modo de produção vigente excludente, 

exploratórip e alienante. Ações pedagógicas associadas a essa prática estão 

relacionadas a perspectivas de alienação do homem de suas condições sociais, 

econômicas e políticas.  

Uma educação ambiental visando à emancipação dos sujeitos e com uma 

abordagem crítica é superadora das formas alienadas de existência. Como 

abordado na perspectiva de Vygotsky, leva em consideração a indissociabilidade 

das dimensões biológicas e culturais, naturais e sociais, individuais e coletivas. 

Assim, permite ampliar a compreensão do que é natureza, de forma que o homem 

seja capaz de ao se referir sobre natureza, ele está se referindo a si mesmo. Isso só 

é possível através do rompimento com o sistema de produção vigente. Para a 

transformação social a educação ambiental deve possuir uma compreensão da 

educação ambiental em sua complexidade buscando autonomia e liberdade humana 
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na vivência em sociedade com atitude crítica diante dos enfrentamentos associados 

à crise da civilização. Para Loureiro (2004), a ruptura com o capitalismo é a 

superação dialética e revolucionária dos antagonismos e das contradições 

estabelecidas nesse modo de produção e organização social, constituindo um novo 

patamar societário que apresentará suas contradições próprias, contudo, distintas 

daquelas que definem o processo de alienação humana e coisificação da natureza.  

O homem é um ser social o que significa que a educação ambiental não 

pode ignorar os aspectos que envolvem as relações sociais. Estas relações existem 

devido a necessidade de sobrevivência através do trabalho, que é coletiva. No 

trabalho, o homem transforma o meio em que vive, ou seja, a natureza e, esta por 

sua vez, transforma o homem que novamente transforma a natureza e isto acontece 

através um processo cíclico. Neste processo, o homem se abstrai para interferir 

concretamente na natureza que interfere em uma abstração posterior do homem e 

assim sucessivamente. Trata-se do método dialético.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora haja diferentes abordagens sobre a educação ambiental verificamos 

a aproximação existente entre a abordagem do método sócio-histórico de Vygotsky 

e a educação ambiental crítica e emancipatória. Tal aproximação se mostra coerente 

visto que ambas estão epistemologicamente fundamentadas no materialismo 

histórico e dialético que possui como característica importante a utilização do 

conhecimento como ferramenta para desvelar a essência do que se pretende 

conhecer. Se utilizar deste fundamento significa analisar os aspectos ambientais no 

contexto social e econômico, enfocando as dimensões macro, micro e as suas 

relações no processo de mudança, permitindo, assim desvelar dialeticamente a 

essencialidade dos fenômenos sócio-ambientais. 
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PERFIL DO CATADOR DE LIXO E COLETA DOS MATERIAIS 

RECICLÁVEIS DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR, RS 

 

Daniela T. Vasques1 

RESUMO: Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa cuja 
finalidade foi traçar o perfil dos catadores de lixo de Santa Vitória do Palmar e 
fornecer elementos que venham a contribuir para a qualificação do processo de 
coleta de resíduos sólidos. O foco está centrado na busca de informações sobre a 
atividade ambiental realizada pelos catadores de material reciclável que trabalham 
na Usina de Triagem Municipal e pelos catadores de rua. A pesquisa identificou 
diferentes tipos de atuação dos catadores, as condições de trabalho, a renda, bem 
como a situação em que se encontra a organização da categoria e da atividade. 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos; Coleta seletiva; Catadores. 

 

INTRODUÇÃO 

Considerando o número crescente de pessoas, incluindo crianças, que 

reviram diariamente os lixos da cidade de Santa Vitória do Palmar em busca da 

sobrevivência, objetivei trabalhar na obtenção de dados para compor o perfil de uma 

parcela da sociedade denominada vulgarmente de catadores de lixo, e para analisar 

a situação relacionada aos resíduos gerados no município. O reaproveitamento dos 

resíduos sólidos vem sendo possível devido ao trabalho realizado pelos catadores e 

separadores de materiais recicláveis. Realizada dentro de um mercado informal, na 

maioria das vezes de uma forma inadequada, a atividade destes trabalhadores é 

benéfica ao meio ambiente e à saúde pública. Estar situado no extremo sul do 

Brasil, longe da indústria recicladora, é somente uma das desvantagens para quem 

encontra, na catação, um meio de subsistência. As dificuldades ultrapassam o pouco 

valor dado ao produto, seja ele coletado na esteira da Usina de Triagem ou no lixo 

das ruas, o qual é muitas vezes vendido logo após a coleta. Ainda nesta mesma 

                                            
1 Jornalista, curso de especialização em educação ambiental à distância , 
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cadeia há quem pague caro pelo aluguel da prensa, geralmente de propriedade da 

indústria que, posteriormente, vai comprar o material para reciclar.  

 

A forma como o lixo é disposto, orgânico e inorgânico misturados, reflete no 

aproveitamento dos materiais recicláveis pelos catadores e na vida útil do aterro 

sanitário do município. Ao triar o descarte do mercado de consumo, o catador de 

material reciclável realiza uma importante atividade ambiental e social: “Considera-

se imprescindível que o município conheça a realidade e o perfil desses 

trabalhadores e que contribua para sua organização” (KEMP et al, 2004. P.2). 

 À medida que o município aumenta a taxa média de crescimento e de 

urbanização, torna-se necessário que sua infra-estrutura básica e os serviços 

urbanos, comportem a nova demanda social. O serviço de saneamento básico deve 

incluir o abastecimento da coleta e a disposição adequada dos resíduos sólidos. A 

implantação gradativa da coleta segregativa e seletiva de resíduos sólidos no 

Município, mediante projetos e programas educacionais, depende de determinação 

política. Em dezembro de 1996, a Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar, 

obteve o licenciamento do Projeto de Execução de Aterro Sanitário para 

Recuperação com Uso da Área de Deposição de Resíduos Sólidos, situada no 

primeiro distrito do município, distante cerca de 5 Km ao Norte do centro urbano pela 

Estrada do Brejo (SVP-150). A Associação dos Coletores de Lixo de Santa Vitória do 

Palmar (Ascolixo), criada em 1999, fez parte do projeto de Implantação do Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. A Usina de Triagem construída 

dentro dos 34,41 hectares, disponibilizados para o complexo do aterro sanitário, 

visou ser operacionalizada pelos associados da Ascolixo. Os associados da Ascolixo 

haviam iniciado suas atividades nos galpões da Cooperativa de Lãs de Santa Vitória 

do Palmar, arrecadando materiais recicláveis, de carrinhos e carroças, pelas ruas da 

cidade, comercializando e dividindo os ganhos.  

Em 2001, ao participar dos cursos de capacitação profissional de reciclagem 

de papel, alegorias e artesanato em bambu, tive a oportunidade de acompanhar de 

perto às atividades dos catadores de materiais recicláveis. Com o decorrer do tempo 
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e a partir das relações estabelecidas com estas pessoas fui identificando problemas 

na atividade proposta para os catadores na Usina de Triagem. Este panorama 

provocou reflexões que resultaram, anos mais tarde, na elaboração deste projeto 

desenvolvido no Curso de Especialização de Gestão Ambiental em Municípios, da 

Fundação Universidade de Rio Grande – FURG e os objetivos foram investigar a 

importância do catador e separador de lixo para o município de Santa Vitória do 

Palmar, bem como identificar os diferentes tipos de catadores e as formas de sua 

organização, analisar suas condições de trabalho e renda e examinar aspectos da 

interação catador-instituições públicas-sociedade civil. Partindo destas premissas a 

pesquisa de campo deu-se através da observação, registros fotográficos e 

questionários. A população-alvo pertence à categoria de catador de lixo, situada no 

município de Santa Vitória do Palmar. Trata-se de 25 de catadores, com faixa etária 

compreendida entre 14 e 60 anos de idade, de ambos os sexos. A amostra 

entrevistada incluiu uma parte da população de catadores e foi escolhida 

aleatoriamente.  

A pesquisa foi realizada dentro dos limites da cidade, mais especificamente 

entre o bairro Donatos e o centro da cidade. Os horários foram variados, incluindo os 

turnos, manhã, tarde e noite durante o período de 25 de maio a 28 de agosto de 

2006. O estudo trata da combinação de métodos quantitativos e qualitativos. É uma 

pesquisa social de ordem prática, pois é baseada no desejo de conhecer para agir. 

Caracteriza-se por um trabalho de natureza exploratória e descritiva, pois pretende 

modificar idéias e descrever características da população em estudo. Sendo uma 

pesquisa experimental e, uma vez determinado o objeto de estudo, selecionei as 

variáveis que podiam influenciar para então definir as formas de observação, da 

condução das visitas aos catadores associados, aos ex-associados da Ascolixo e 

aos atravessadores. Inicialmente, uma fundamentação teórica, serviu de suporte 

para a fase posterior, quando foram definidos os instrumentos que serviriam de 

referências locais. A pesquisa bibliográfica proporcionou a compreensão da 

grandeza do tema estudado. Autores e estudiosos, conceitos e questionamentos, 

experiências diversas possibilitaram o conhecimento de uma série de fatores que 

envolvem o lixo, entre eles os diversos materiais recicláveis e as atividades 



 

 478

decorrentes do aproveitamento deste descarte. A pesquisa documental possibilitou 

penetrar no mundo, ou melhor, no submundo dos excluídos através de filmes, 

matérias jornalísticas, exposições fotográficas, pode-se dizer que há uma grande 

quantidade de material produzido. A pesquisa permeia questões como o 

aproveitamento dos diferentes tipos de materiais recicláveis encontrados e a 

valoração do produto final para a reciclagem, a qualificação do trabalhador e, as 

relações pessoais entre os diferentes atores do processo que passa da coleta ao 

gerenciamento da atividade. 

 

ANÁLISE DO LEVANTAMENTO DO PERFIL DO CATADOR DE SVP  

Há praticamente dois tipos de catadores denominados na pesquisa, ambos 

residentes nos diferentes bairros da cidade, os que trabalham por conta própria –os 

catadores de rua - e os que fazem parte da Associação de Catadores e Separadores 

de Material Reciclável – Ascamter, a nova associação de catadores de materiais 

recicláveis foi formada em 2005 para triar o lixo recolhido pela limpeza pública 

quando terminou a Ascolixo, denominados na pesquisa de catadores associados. O 

catador de rua arrecada o material pela cidade e vende a um dos atravessadores. 

Ele faz o seu horário de trabalho e comercializa conforme sua capacidade de 

armazenamento. Geralmente as condições de trabalho são precárias e, na maioria 

das vezes, o veículo utilizado é a bicicleta com um reboque, onde o próprio catador 

vai recolhendo o material. Às vezes ele conta com a ajuda de uma segunda pessoa 

que vai à frente separando o material para ser arrecadado pela bicicleta. O catador 

associado, entrevistado trabalhando na Usina de Triagem, faz parte de uma 

organização fundada em 05 de janeiro de 2006, a qual possui entre suas finalidades 

estatutárias congregar os catadores e selecionadores de papel, papelão, metal, 

ferro, vidro, alumínio, plásticos, e demais materiais passíveis de reciclagem, em 

trabalho cooperativo, liberando-os da possível dependência de intermediário e 

promovendo a defesa de seus interesses econômicos, sociais e culturais. Os 

catadores de materiais recicláveis entrevistados residem nos diversos bairros e vilas, 

sendo que nenhum respondeu que mora no centro da cidade. Quanto ao grau de 

instrução, 70% dos catadores de rua e 78,55% dos catadores associados 
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entrevistados disseram ter freqüentado alguma série do 10grau de ensino, o que 

indica a baixa escolaridade e a necessidade de programas de escolarização para a 

categoria. Em relação à faixa etária, 30% dos catadores de rua estão entre os 41 e 

os 50 anos de idade, enquanto somente 7,15% dos associados encontram-se nesta 

mesma faixa. A maioria dos catadores associados, ou seja, 64,25% possuem entre 

18 e 30 anos de idade, enquanto que os catadores de rua encontram-se somente 

em 10%.  

Durante a visita realizada a um dos atravessadores pude constatar a entrada 

de vários menores de idade, em companhia de maiores ou não, com materiais para 

serem comercializados. Entre os catadores de rua a porcentagem dos menores de 

18 anos de idade entrevistados foram de 20%. Quando foram questionados sobre o 

tempo de catação a maioria dos catadores respondeu estar na atividade pelo 

período de 01 a 03 anos, ou seja, 35,70% dos catadores associados e 60% dos 

catadores de rua. Os dados demonstram que 28,60% de catadores estão na 

associação de 01 a 06 meses, enquanto que 7,15% estão pelo período de mais de 

três anos. Nenhum catador de rua disse estar trabalhando somente por alguns dias, 

enquanto que 7,15% catadores dos associados respondeu estar trabalhando 

somente por alguns dias. Enquanto os catadores de rua se encontram divididos em 

porcentagens iguais entre os nascidos e não nascidos no município, 78,60 % dos 

catadores associados são naturais de Santa Vitória do Palmar. O número de 

dependentes dos catadores varia de zero a 10, sendo que o número máximo de 

filhos entre os catadores associados ficou em 3, e a maioria, 42,90% disse ter 

somente um filho. Entre os catadores de rua encontrei 20% com 10 filhos e 40% 

sem filhos. Quando perguntados sobre a situação de moradia 70% dos catadores de 

rua afirmaram possuir casa própria em relação aos 64,30 % dos catadores 

associados. Os números são semelhantes entre os dois tipos de catadores quando a 

questão se refere à residência alugada e emprestada. Quando os catadores 

associados foram solicitados a entregar um comprovante de residência para ser feita 

a inscrição no INSS, conforme informação de um funcionário da Prefeitura ligado a 

Ascamter, a maioria respondeu não ter casa própria, inclusive demonstraram 

dificuldade em conseguir tal comprovação. Em relação ao Programa Bolsa Família 
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e/ou Fome Zero, 40% dos catadores de rua responderam não receber o benefício ou 

não fazem parte de algum outro programa social, enquanto que para os catadores 

associados o número dos que não recebem programas aumenta para 78,60%. 

Segundo os associados isto acontece devido aos repasses disponibilizados pela 

Prefeitura.  

A produção e a renda dos catadores de rua diferem de catador para catador, 

cada um determina aonde cata, a carga horária trabalhada e a forma como vendem 

o que arrecadam sem contabilizar o rendimento. Segundo a pesquisa, 90% dos 

catadores de rua buscam material em toda a cidade, enquanto que 10% catam 

somente no centro da cidade. Quando foi perguntada a média de ganho por mês, 

70% dos catadores de rua responderam “em torno de R$ 100,00/mês”, não ficando 

definido o tempo trabalhado por dia, mas no mínimo esta atividade ocorre seis dias 

por semana em 60% dos casos. Por outro lado, pode-se dizer que os catadores 

associados percebem valores superiores ao dos catadores de rua, acrescenta-se o 

repasse de verba conforme leis do Executivo Municipal à renda dos catadores 

associados, oriunda da separação de materiais recicláveis do lixo municipal. A 

Ascamter recebe da Prefeitura de Santa Vitória do Palmar uma verba mensal, 

sempre que completada a cota mínima, por tonelada de material reciclável separado 

do lixo e enviado para ser comercializado. A quantidade de material reciclável triado 

na esteira e enfardado na Usina varia de acordo com a época do ano - maior 

quantidade de materiais recicláveis nos meses quentes e, de pouca chuva quando o 

lixo se encontra mais “limpo”, e pela variação no número de sócios que compõem a 

associação - há uma rotatividade maior de sócios em períodos de oferta de emprego 

na lavoura - já que o valor arrecadado é dividido pelos associados. Durante as 

quatro semanas observadas a renda dos catadores associados diminuiu e dos 19 

tipos de materiais triados somente 07 valem mais do que R$ 0,25/ Kg . A lata de 

conserva foi o material mais vendido pela associação e teve seu preço cotado em 

R$ 0,12/Kg nos meses de setembro e outubro de 2006. As latinhas de alumínio, o 

ferro, o pneu e o vidro são vendidos diretamente para atravessadores de Porto 

Alegre e Pelotas e geralmente chegam em pouca quantidade na Usina de Triagem. 

Os pneus e, os vidros são doados pela Ascamter ou vendidos por baixíssimo valor, 
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mas em grande quantidade. Atravessadores carregam caminhões com o que ainda 

resta de ferro, de implementos agrícolas, oriundo das sucatas existentes nas granjas 

de arroz. Os dados resultantes da entrevista com os 24 entrevistados indicam que 

83,33 % trabalham em média seis dias por semana. Não foi constatado o uso de 

nenhum material de proteção com estes catadores. No galpão da Usina de Triagem 

somente, uma ordem expressa oriunda da prefeitura fez com que todos os 

catadores, em março de 2007, passassem a usar a máscara, até então rejeitada 

pelos associados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Destacamos o grande poder que o executivo municipal tem em melhorar a 

qualidade de vida de seus cidadãos ampliando seus interesses, atitudes e 

habilidades. A sucessiva experiência das associações de catadores de materiais 

recicláveis do município de Santa Vitória do Palmar, Ascolixo e Ascamter, demonstra 

a necessidade e a importância de se oferecer suporte técnico e social, capaz de 

traduzir à categoria de catador a capacitação para a competitividade. A geração de 

renda que atualmente os resíduos sólidos oferecem, inclusive, para a camada de 

desempregados e excluídos da sociedade tomaram uma grandeza no setor 

econômico e é preciso estar atualizado para competir no mercado dos recicláveis. 

Qualidade na classificação do produto final é receita para o trabalhador, economia 

de recursos naturais, incluindo a vida útil do aterro sanitário. Incentivar a educação e 

investir em associações e cooperativas, é estimulo ao desempenho deste serviço 

imprescindível para a qualidade de vida.  
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PRESENÇA FRANCESA EM RIO GRANDE: ANÁLISE DAS 

INFLUÊNCIAS SOBRE A CULTURA E A URBANIZAÇÃO (1908 –  

1930) 

Andrea Maio Ortigara1 

 

RESUMO: Este artigo buscará abordar questões referentes a presença francesa no 
início do século XX, no período compreendido entre 1908 e 1930, no município do 
Rio Grande, localizado no estado do Rio Grande do Sul. O foco do estudo são as 
possíveis influências deste processo social sobre a cultura e a urbanização locais. 
Para tanto, analisaremos que o panorama histórico da cidade do Rio Grande já 
revelava uma tendência à assimilação e, conseqüente, incorporação de hábitos da 
cultura francesa – fatos estes que buscaremos identificar. 

 

 

1 Introdução 

Este estudo está sendo desenvolvido como proposta de trabalho de 

conclusão do Curso de Geografia Bacharelado, sob a orientação do Prof. Dr. 

Solismar Fraga Martins, e buscará abordar questões referentes a presença francesa 

no início do século XX, no município do Rio Grande, localizado no estado do Rio 

Grande do Sul. O foco da pesquisa se voltará para as possíveis influências deste 

processo social sobre a cultura e a urbanização locais. 

Posteriormente, analisaremos que o panorama histórico da referida cidade 

revelava uma tendência à assimilação e, conseqüente, incorporação de hábitos da 

cultura francesa que podem ser identificados na sua urbanização, a exemplo do 

estilo arquitetônico do prédio da Companhia União Fabril Rheingantz – a conhecida 

fábrica Rheingantz, bem como a tendência a construção de boulevards e cafés. 

Acrescente-se a isso, o costume de passeios ao ar livre que repercutiram sobre a 

criação de novos espaços urbanos, como as avenidas, parques e praças. 

                                            
1 Acadêmica do Curso de Geografia Bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  
E-mail: andreaortigara@gmail.com 
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Tais fatos nos permitem observar o modo como as classes dominantes 

atuavam sobre a cidade determinando os hábitos burgueses para o lazer, expressos 

na intensa vida social da época, através de saraus literários e musicais, clubes, 

associações e espetáculos itinerantes. 

Desse modo, pode-se afirmar que a sociedade riograndina da segunda 

metade do século XIX expõe inerentes relações entre a coletividade e o meio 

urbano, ao mesmo tempo que exigiu uma reconfiguração espacial do município do 

Rio Grande. Por efeito, o panorama cultural descrito apresenta a cidade como um 

lugar privilegiado para o fenômeno das formas comportamentais à coletividade, ou 

seja, a cidade é fruto de uma construção cultural e deve ser apreendida como um 

estado de espírito. 

Cabe ressaltar que esta configuração cultural não se restringia à sociedade 

riograndina, mas antes, deve ser entendida como uma tendência de europeização 

da sociedade e da cultura brasileiras, como nos afirma o historiador Ézio da Rocha 

Bittencourt. No livro intitulado “Da rua ao teatro: os prazeres de uma cidade”, o 

pesquisador aborda as sociabilidades no passado do município do Rio Grande e 

salienta, que este panorama cultural, não era privilégio da cidade do Rio Grande, 

mas revelador do modelo cultural das principais cidades do Rio Grande do Sul. 

A esse respeito, Bittencourt afirma que a “Belle Époque impôs um novo 

modo de viver urbano fortemente enraizado na Europa burguesa e, mais 

precisamente, na capital francesa” (BITTENCOURT, 2007, p. 50). 

Nesse caso, nos perguntamo-nos: De que maneira a presença francesa no 

município do Rio Grande, no  início do XX, influenciou a cultura e a urbanização 

locais? 

Por conseguinte, nosso recorte temporal compreenderá o período de 1908 a 

1930, sobre o qual buscaremos reunir dados sobre o desenvolvimento urbanístico 

da cidade e a dinâmica populacional pertinente a este processo. Embora, tenhamos 

privilegiado o referido período, cumpre esclarecer que em conseqüência das fontes 

e informações imprescindíveis à pesquisa, este estudo recorrerá, sempre que 

necessário, ao desenvolvimento da cidade do Rio Grande e sua dinâmica 
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populacional, desde o período Colonial. Nesse sentido, faremos, posteriormente, um 

breve relato sobre o motivo desta escolha.  

No final do século XIX, o governo estadual constatou a necessidade de 

construir um novo porto em Rio Grande e realizar obras para o melhoramento da 

navegação no canal da barra. Esta iniciativa justificou-se devido aos constantes 

episódios de assoreamento do referido canal e, também, porque parte significativa 

de mercadorias oriundas do Rio Grande do Sul eram comercializadas através do 

Porto de Montevidéu, em decorrência deste porto possuir maior calado e, 

conseqüentemente, receber embarcações com maior porte. No entanto, devido a 

Revolução Federalista, o projeto de construção de um novo porto e melhoramento 

do canal da barra – com a construção dos molhes leste e oeste –, foi impedido de 

seguir adiante (MARTINS, 2006). 

No ano de 1906, o Engenheiro Elmer Lawrence Corthell tomou 

conhecimento do projeto em uma exposição ocorrida em Saint Louis nos Estados 

Unidos. Porém, Corthell não conseguiu o capital necessário para a realização das 

obras e precisou buscar recursos fora do seu país. Sendo assim, foi na França que o 

engenheiro conseguiu apoio financeiro para dar início ao projeto no Rio Grande do 

Sul.  

Em 1908, através do decreto federal nº 7.021 de 9/7/1908, ocorreu a 

transferência do contrato de construção do Porto Novo e dos molhes leste e oeste 

da barra, para a Compagnie Française dês Oeuvres du Port de Rio Grande do Sul. 

No entanto, Corthell permaneceu sendo o engenheiro responsável pelas obras. É 

neste mesmo ano, que chegam à Rio Grande os primeiros trabalhadores franceses 

especializados neste tipo de construção. Fato que justifica o ano de 1908 ser o 

recorte temporal inicial da presente pesquisa.  

Como a Cie. Française era responsável pelas obras de construção do Porto 

Novo, era da sua incumbência a definição do local para a implementação da mesma. 

Assim, foi definida a área da Ilha do Ladino, situada no extremo leste do Rio Grande 

– contrariando a decisão inicial do engenheiro Corthell que pretendia que o novo 

porto fosse construído na parte sul da cidade (MARTINS, 2006). A esse respeito, o 
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geógrafo e pesquisador Prof. Dr. Solismar Martins afirma que “em termos de 

ocupação da malha urbana para a cidade, a alteração do local traria uma ocupação 

do sitio bem diferente da atual, o que configuraria provavelmente uma expansão 

espacial imprevisível em relação à forma com que a cidade se desenvolveu e a 

conhecemos hoje”. 

Outro fator determinante para o processo de urbanização da cidade foi que o 

sedimento retirado para aumentar o calado do canal da Barra foi utilizado para 

aterrar imensas áreas situadas a leste do centro histórico do município do Rio 

Grande, e também construir uma ilha artificial – a Ilha do Terrapleno –, em frente ao 

Porto Novo. Já, a respeito do aterramento realizado a leste, Martins afirma que “as 

extremidades foram ocupadas pelas estruturas portuárias de uma forma mais rápida, 

restando as áreas centrais como reserva para as atividades de expansão portuária e 

até mesmo um bairro radial planejado pelos franceses, antes da encampação, cuja 

construção não se concretizou”. 

Na época o que deveria ter ocorrido era um novo modelo de ocupação 

espacial da cidade, porém o local aterrado entre o Porto Novo e o centro da cidade 

acabou sendo ocupado por favelas. Dos fatores que contribuíram para este 

processo podemos citar, entre outros, a instalação do frigorífico Swift em 1917. É 

difícil marcar a data inicial deste fenômeno, mas cartas entre a Prefeitura Municipal e 

a Diretoria de Portos e Canais sobre a retirada das populações que ocupavam de 

modo indevido esta área reportam à 1920. 

O período dos decênios de 1910 a 1930 foi marcado pela expansão urbana 

a leste e oeste do centro histórico. Nesse sentido, Martins afirma que “a leste 

representou a conquista de terrenos antes devolutos e onde somente existiam 

banhados por um grande aterro com a construção de um novo porto e de um grande 

complexo frigorífico de capital norteamericano, ocasionando forte atração de mão-

de-obra estrangeira para erguer tais estruturas, além dos operários de baixa renda 

que buscavam emprego na cidade industrial, que se modernizava 

rapidamente”(MARTINS, 2006, p. 156-157). Para o geógrafo, os principais 

elementos representativos da expansão urbana, a oeste do município, para além do 
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Bairro Cidade Nova, foram a criação de um bairro ortogonal ao norte da Hidráulica e 

a construção do Jockey Club. 

Por todo o exposto, definimos que o ano de 1930 demarcará o recorte 

temporal de finalização deste estudo, em conseqüência das alterações na política e 

economia nacional, delimitando o encerramento de um período denominado 

República Velha e inaugurando o conhecido Estado Novo da Era Vargas – a 

substituição da industrialização dispersa pela industrialização restringida. Tais fatos 

alteraram, de modo significativo, o investimento industrial no Rio Grande e, por 

efeito, repercutiram sobre a vida social e cultural da cidade. 

 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo geral  

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a presença francesa no Rio 

Grande, no período compreendido entre os anos 1908 e 1930, de modo a refletir 

acerca das influências deste processo sobre a cultura e a urbanização do município. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos que orientam este estudo podem ser assim 

definidos: 

Contextualizar o município do Rio Grande no início do século XX, do ponto 

de vista histórico e geográfico; 

Identificar os referenciais teóricos sobre a predominância das influências 

européias no Rio Grande do Sul, particularmente, em Rio Grande no final do século 

XIX e início do XX; 

Analisar a presença francesa em Rio Grande nos primeiros anos do século 

XX; 

Analisar repercussões da cultura francesa sobre a urbanização do Rio 

Grande; 
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Elaborar um levantamento de imagens relacionadas à temática da pesquisa, 

junto à Biblioteca Riograndense, à Fototeca Municipal, ao acervo Lyubah Duprat do 

Instituto de Letras e Artes da FURG e ao acervo pessoal; 

Contribuir para a produção, sistematização e disseminação do conhecimento 

da presença francesa no município do Rio Grande, bem como para a compreensão 

dos processos de cultura e urbanização locais. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Nossos procedimentos metodológicos envolverão uma busca por responder 

ao problema da pesquisa, fato que implicará um processo permanente de 

questionamentos sistemáticos, em sentido teórico e prático, sobre as atividades 

sociais e culturais desenvolvidas pela sociedade riograndina de tempos passados. 

A meta desta pesquisa será reunir informações sobre o problema em estudo, 

ou seja, a presença francesa no início do século XX em Rio Grande, e as influências 

deste processo social sobre a cultura  e a urbanização locais.  

A presente pesquisa classifica-se, ainda, como descritiva, pois terá o 

objetivo inicial como fonte exploratória da sistematização das informações sobre o 

assunto estudado; para tanto, tomamos o processo e seu campo de significações 

como principais focos da abordagem.  

Assim, no que se refere aos procedimentos técnicos e operacionais, a 

pesquisa incluirá os seguintes momentos: consulta a artigos de jornais e periódicos 

citadinos – particularmente a coluna diária intitulada Fatos e coisas de antanho, 

escrita por Manoel Pinto Ferreira Júnior, publicada no jornal Rio Grande desde o ano 

de 1941, o qual M.P.F.J. fundamentava-se em antigos periódicos riograndinos, 

reportando a aspectos da vida social e cultural do Rio Grande desde o século XIX,  

objetivamente desde o ano de 1832, por ocasião da fundação do primeiro jornal da 

cidade; levantamento bibliográfico dos demais temas propostos; consulta aos 

manuscritos do engenheiro Dr. Jorge Ruffier; consulta a mapas, plantas urbanas, 

depoimentos, fotografias do período pertinente ao presente estudo, dissertações e 



 

 491

teses com temas análogos a pesquisa; fichamento do material consultado; 

elaboração do referencial teórico; entrevistas com pesquisadores representativos 

para os temas abordados, como o Prof. Dr. Solismar Fraga Martins; Profª Drª Núbia 

Hanciau, Profª Drª Vivian Paulitsch, Prof. Francisco das Neves Alves e o Prof. Dr. 

Ézio da Rocha Bittencourt. 

Por todo o exposto, postulamos que não há apenas um método ou raciocínio 

capaz de dar conta da complexidade das investigações científicas e, o ideal não é a 

aplicação de uma metodologia em particular, mas de vários métodos que ampliem a 

nossa capacidade de olhar para um problema que desejamos analisar (POPPER, 

1993). 

Os procedimentos necessários para a realização das atividades previstas 

pelo projeto no decorrer do processo investigativo constam das seguintes etapas: 

1. Realização de leituras sobre o contexto histórico do município do Rio 

Grande, no início do século XX, e demais temas atinentes a pesquisa, em 

diferentes fontes (jornais, periódicos, livros, mapas, dissertações e teses); 

2. Elaboração e sistematização de referenciais teóricos das influências 

européias em Rio Grande, no final do século XIX e início do XX, e sobre a 

presença francesa nos primeiros anos do século XX; 

3. Elaboração de um levantamento de imagens relacionadas à temática da 

pesquisa, junto à Biblioteca Riograndense, à Fototeca Municipal, ao acervo 

Lyubah Duprat do Instituto de Letras e Artes da FURG e ao acervo pessoal; 

4. Constituição de um panorama histórico da cultura francesa, e identificação 

e análise das repercussões desta sobre a urbanização do Rio Grande; 

5. Realização de entrevistas com pesquisadores de temas atinentes à 

pesquisa, transcrição destas e elaboração de relatórios; 

6. Redação preliminar do trabalho de conclusão de curso;  

7. Redação definitiva do trabalho de conclusão de curso; 

8. Publicação de artigos científicos e participação em eventos. 
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4 Conclusão 

Esta pesquisa encontra-se em andamento, por conseqüência, não 

apresentamos resultados finais, mas antes descrevemos um processo em devir. No 

entanto, consideramos a pertinência e inovação do objeto investigado, ou seja, o 

desenvolvimento de estudos sobre a presença francesa no município do Rio 

Grande, no início do século XX. Acrescente-se a isso, as influências desta sobre a 

cultura do referido município, bem como as repercussões deste processo social na 

promoção do desenvolvimento da urbanização local. Justifica-se, ainda, pelo caráter 

pioneiro do tema da pesquisa junto ao Curso de Geografia - Bacharelado do Instituto 

de Ciências Humanas e da Informação, da Universidade Federal do Rio Grande. 

Diante do exposto, o presente estudo buscará colaborar no registro histórico 

e na socialização de informações sobre a presença francesa, a cultura e a 

urbanização no município do Rio Grande, no início do século XX, reforçando a 

necessidade de pesquisas sobre estes fenômenos sociais.  
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PRODUÇÃO IMAGINÁRIA E SENTIDO ESTÉTICO NA PRÁTICA 

DOCENTE   
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RESUMO: A presente pesquisa qualitativa visou compreender como ocorre a mediação 

entre o mundo real e o conceito sensível. Esta investigação buscou estimular o diálogo entre 

os temas imagem, imaginário, produção imaginária, afetividade e sentido estético, com o 

intuito de abordar pontos pertinentes para que se alcance uma educação que estimule a 

constituição do sujeito crítico, participativo e agente de sua própria história. Também foi 

abarcado o eixo na investigação sobre a relação entre o conhecimento escolar e a prática 

docente no ensino público. Esta abordagem investigativa teve como cenário a escola CAIC - 

Rio Grande, localizado junto ao campus carreiros da FURG, especificamente uma sala de 

aula da 8ª série do Ensino Fundamental, na disciplina de Educação Artística. Os dados 
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foram coletados por meio de entrevistas realizadas com uma professora e um grupo de seis 

alunos, onde as verbalizações foram analisadas, buscando descrever os resultados 

referentes ao questionamento que motivou esta investigação.  A pesquisa visa possibilitar 

aos educadores e pesquisadores compreenderem melhor os benefícios que a educação 

estética-ambiental pode trazer para o ambiente escolar.  

 

Palavras-chave : Imaginário, Produção Imaginária, Afetividade, Prática Docente e Educação 
Estética-Ambiental. 

 

Este trabalho de pesquisa é parte do artigo “Produção de significação e 

produção imaginária: um diálogo estético na prática docente”, apresentado no 

fechamento da disciplina abordagem sócio-histórica e educação ambiental, 

ministrada pela professora Susana Molon, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental – PPGEA, FURG. A pesquisa com o objetivo de estimular o 

diálogo entre os temas imagem, imaginário e produção imaginária, afetividade e 

sentido estético, com o intuito de abordar pontos pertinentes para que se alcance 

uma educação ambiental que estimule a constituição do sujeito crítico, participativo e 

agente de sua própria história, abordou os diálogos entre alunos da 8ª série do 

ensino fundamental, na disciplina de Educação Artística e da professora da 

disciplina, tendo como cenário a escola CAIC Rio Grande.  

 A partir de autores como Pino (2006) e Sawaia (2006) que têm se 

debruçado sobre as questões da produção imaginária e da afetividade, o grupo de 

pesquisadores, nesse contexto escolar das práticas docentes e das representações 

do cotidiano da sala de aula, incorpora duas vertentes para esse estudo: a primeira 

se encontra na fundamentação epistemológica, isto é, na investigação de como o 

conhecimento se constrói em seu processo de organização, transformação e 

reorganização constantes e a segunda vertente está no desenvolvimento da ação 

pedagógica.  

 A motivação para realização desta pesquisa se norteou pela seguinte 

questão: - Como ocorre na sala de aula a relação entre profess or e aluno, na 

disciplina de Educação Artística visando o sentido estético? 
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A partir da questão de pesquisa, apresenta-se o seguinte objetivo geral: 

compreender como ocorre a mediação entre o mundo real e o conceito sensível com 

os alunos da 8ª série, do ensino fundamental, da escola CAIC Rio Grande, na 

disciplina de Educação Artística. 

É uma pesquisa de natureza qualitativa tanto de caráter bibliográfico quanto 

de caráter descritivo e interpretativo da realidade observada. Para que se atinja esta 

compreensão, definem-se dois objetivos específicos, a saber: (1) identificar e 

analisar a relação de diálogo entre os sujeitos e (2) compreender como a relação 

entre aluno e professor estimula a possibilidade permanente de ações criadoras. 

 

CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Após o reconhecimento do espaço a ser pesquisado, Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Cidade do Rio Grande - CAIC foram identificados os sujeitos 

para as entrevistas. O objetivo era conhecer como a professora, da disciplina 

educação artística realiza seu trabalho, desde o planejamento dos conteúdos a 

serem trabalhados em sua disciplina; a preparação das aulas; a avaliação; a relação 

que faz entre os conteúdos dados e a realidade do alunado que atende, até a 

relação entre os professores e entre estes e os alunos. 

Em se tratando da escola CAIC os recursos solicitados pela professora, 

geralmente são atendidos. O problema surge no momento de organizar a 

distribuição deste conteúdo no tempo de aula que têm para desenvolvê-lo, isto 

porque contam com apenas duas aulas semanais. Esta questão aparece em outros 

momentos na fala da professora e alunos, como importante fator que dificulta maior 

envolvimento para desenvolver projetos artísticos, tanto em caráter de ensino, como 

também atividade de extensão. A professora utiliza-se da Proposta Curricular da 

escola e dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o planejamento que é 

realizado em grupo. 
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É importante relatar que se não houve uma preocupação de natureza 

quantitativa, houve um critério de capacidade dos pesquisados, de reconhecidas 

condições e disposição em responder as entrevistas, posto que se realizasse no 

período de aula, sendo o entrevistado convidado a sair da sala, com o 

consentimento da professora. Elegemos seis alunos participantes, três do gênero 

feminino e três do gênero masculino, sendo que quatro sujeitos com catorze e dois 

com dezesseis anos. Desses seis alunos investigados, três estudam desde os anos 

iniciais na escola CAIC, e os outros três advém de outras três escolas da rede 

pública, nenhum vem do ensino particular. 

A professora tem formação em Artes Plásticas, graduada pela FURG e atua 

no ensino fundamental, médio e EJA, na área da educação artística por mais de 

vinte anos.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

É uma pesquisa de natureza qualitativa tanto de caráter bibliográfico quanto 

de caráter descritivo e interpretativo da realidade observada. Podemos verificar, 

através da entrevista, nosso instrumento de coleta de dados, o que acontece como 

práxis, no espaço epistemológico da sala de aula. No contexto da discussão sobre o 

que está sendo trabalhado no cotidiano escolar, nesse espaço de desafios e 

desgastes, onde a aceitação dos acontecimentos tem relação direta e muito 

pragmática para o corpo discente, logo se questiona: qual o valor daquilo que o 

aluno está aprendendo no dia-a-dia? O conceito desse universo escolar foi 

construído a partir da sala de aula, sob o olhar da professora e dos alunos. Embora 

seja uma pequena amostragem do todo, ainda assim, nos foi permitido um retrato 

desse processo de emissão e recepção de fontes de informação, no caso a 

disciplina de Educação Artística, com o propósito de instigar a construção do 

conhecimento.  

As questões de pesquisa envolvem professora e alunos. No primeiro 

momento e com a finalidade de verificar os diversos olhares que os sujeitos 
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apresentam em relação à constituição do sentido estético por meio das práticas 

pedagógicas na disciplina de Educação Artística, perguntamos desde as 

experiências na formação, por parte da professora e as expectativas por parte dos 

alunos. Assim, os questionamentos para a professora dizem respeito de como 

ocorre a comunicação do “fazer” Educação Artística na sala de aula, bem como o 

planejamento, o objetivo das atividades para o desenvolvimento de ações criadoras 

e as experiências com a disciplina de Educação Artística. Já os questionamentos 

para os alunos estão relacionados com a maneira que são recebidas as propostas 

de atividades na disciplina de Educação Artística, bem como estas propostas de 

atividades de Educação Artística contribuem para uma observação mais sensível do 

mundo em que eles vivem e qual o significado da disciplina de Educação Artística 

para os alunos e as alunas.  

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com base nas verbalizações dos alunos e da professora, realizamos um 

recorte dos resultados referentes ao questionamento que motivou esta investigação: 

Como ocorre na sala de aula a relação entre professor e aluno, na disciplina de 

educação artística visando o sentido estético? Diante desta pergunta estabelecemos 

como objetivo da pesquisa: compreender como ocorre a mediação entre o mundo 

real e o conceito sensível com os alunos da 8ª série, do ensino fundamental, da 

escola CAIC Rio Grande, na disciplina de Educação Artística. 

A primeira questão refere-se à relação professor e alunos na sala de aula, 

especificamente na disciplina de Educação Artística, a saber: como ocorre a 

comunicação, o fazer educação artística na sala de aula? Para a professora é “uma 

disciplina que é privilegiada. Porque quando a gente fala em dar aula de artes, eles 

adoram. Já começa por aí porque eles adoram mesmo. Eles também acham que a 

disciplina é oba-oba. Aí, a gente coloca... Eu coloco um peso na disciplina, eu faço 

avaliação. E eu faço uma avaliação que não é prova, mas todo o trabalho, todos os 

dias, tem uma avaliação. Todo trabalho é avaliado. Então, o que eu avalio... eu 
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avalio o desenho do aluno, o progresso dele. Porque saber desenhar, as pessoas 

não sabem desenhar. Então às vezes eles me entregam uma coisa e eles dizem: ‘tu 

vai avaliar isso?’. Eu digo: ‘vou’. Por que ali tá o que eles podiam fazer, o que eles 

podiam colocar naquele momento”. 

Para Pino (2006) imaginário é uma instância fundamental do homem, posto 

que criar é uma característica distintiva da espécie humana, fazendo o homem o 

único ser vivo capaz de pensar e construir as próprias condições de existência, 

tornando-o senhor do próprio destino. O homem cria com o poder do imaginário: 

uma fantástica capacidade de inventar-se continuamente, de criar meios inéditos de 

existência, abrir caminhos antes nunca trilhados, ultrapassar fronteiras da natureza 

de forma quase infinita. Podemos exemplificar em uma das vivências narradas pela 

professora, em que ela desenvolveu um trabalho sobre a família no mês de agosto, 

o objetivo do trabalho era de representar a família sob forma de desenhos, “eu pedi 

que eles desenhassem a família. E eu mexendo com eles, parada na frente, dizia: 

eu não quero boneco taqueado. Tá, aqueles bonecos de mão dada tudo paradinho, 

eu disse: Não quero. Eu quero uma cena. O que a família de vocês faz? O que eles 

fazem, quero que vocês mostrem o que eles fazem. Aí veio um menino e mostrou 

uma casinha, pequeninha, assim. Aí perguntei: cadê sua família?. Tá aqui, 

professora. Tô eu aqui jogando bola, a minha irmã subindo a escada, meu pai e 

minha mãe uns bonequinho bem pequeninho. Meu pai e minha mãe decidindo o que 

vão fazer com a gente, se vão brigar ou não, por que a gente tá brincando dentro de 

casa.Eu disse: tá ok, você me convenceu. Porque tinha fundamento. Aí eu disse pra 

ele: Agora você põe o resto, as outras casas que tem em volta, completa o desenho. 

Mas ele me convenceu que tava todos dentro da casa”. 

Pino (2006) torna visível a diferença entre imagem e imaginário, buscando 

entender importantes questões relacionadas com a constituição humana do homem, 

bem como as formas instituídas ou não de educação das novas gerações. O grupo 

de pesquisa vem corroborar dessa linha de entendimento, uma vez que tivemos a 

oportunidade de confrontar o referencial teórico com a práxis da sala de aula, isso a 

partir do acompanhamento das transcrições das entrevistas. A imagem representa 

uma dupla função no sujeito quando ela sai do plano da imagem como processo 
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biológico e entra no plano da imagem como processo simbólico. O saber não está 

no objeto, mas pode ser descoberto a partir das marcas que caracterizam o objeto. 

As marcas tornam-se presente ao sujeito através da imagem que nele se faz no 

objeto. O que define uma criação como cultural é a significação que ela tem para 

seu autor e que pode ser captada pelos outros humanos. Para Pino (2006) imagem 

é a reprodução da realidade, sendo que a função principal das imagens é permitir 

aos organismos captar a realidade que constitui seu meio, possibilitando formas 

naturais do conhecimento. O termo imagem remete-nos as imagens humanas 

produzidas pelo cérebro humano, transformando as imagens naturais em imagens 

de natureza simbólica, detentoras de significação. Aproximando-se da verbalização 

da professora: “Exatamente. E isso é uma coisa que eu trabalho muito, a criatividade 

deles. Eu procuro fazer trabalhos onde eles tenham que realmente pensar. Tem uma 

outra atividade que eu faço. Eu chego à aula e peço palavras, objetos. Cada um diz 

um objeto. E sai de tudo que você possa imaginar né? Desde dinossauro a patinho 

de borracha, tudo! Ai eu coloco as palavras todas no quadro e eles têm que criar 

uma composição, compor um desenho onde apareçam todos aqueles objetos. Então 

eles vão ter que pensar e usar a criatividade pra conseguir assim...”  

Partimos do princípio de que as imagens constituem um mediador natural 

dos indivíduos humanos com o seu meio físico e cultural e que as imagens são 

portadoras de significação, é fácil compreender que a maneira com que eles lidam 

com as imagens tem a ver com a maneira de ver as coisas e com as decisões que 

tomam na vida. Nesse momento, resgatando a fala da professora: “um deles que 

nesse desenho ele colocou o cemitério, porta do cemitério, uma criatura pálida no 

cemitério com uma bandeirinha do Brasil”, podemos observar as relações de 

afetividade e expectativas desse menino com a sua seleção na disputa pela copa do 

mundo. Mais especificamente podemos compreender a ampliação de espaços de 

interpretação da significação das coisas e da liberdade de ação crítica ou ideológica 

visando à criação ou manutenção de um pensamento criativo. 

Conforme Pino (2006), a significação é mostrar ao outro a idéia do que é 

feito ou criado. São marcas do seu fazer, do que ele quis e sabe fazer. As marcas 

constituem os componentes semióticos que permitem captar e interpretar a 
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significação da obra, o que o autor quis fazer e dizer. A imagem reproduz o objeto na 

sua materialidade com as suas marcas que, ao serem captadas e interpretadas, 

podem dar acesso ao saber a respeito do objeto. Isso torna a imagem a 

representação simbólica da coisa e o ato de saber a interpretação das marcas 

captadas na imagem. Portanto, a produção das imagens humanas desencadeia no 

sujeito um processo de interpretação. 

O imaginário, para Cornelius Castoriadis (1999), “é criação incessante e 

essencialmente indeterminada [...] de figuras, formas, imagens, a partir das quais 

somente é possível falar-se de alguma coisa” Para ele, o imaginário é um conceito 

fundamental cuja função originária é fazer aparecer como imagem uma coisa que 

não é e nunca foi, o que permite falar de um imaginário último ou radical, raiz 

comum de toda produção imaginária e simbólica. Na fala da professora: - “São 

extremamente criativos. Isso é muito bom e é exatamente isso que eu faço com 

eles, trabalho a criatividade, dentro do... porque eu tenho conteúdo, eu trabalho 

conteúdo em educação artística. E é isso.” Nesse sentido, Pino (2006) assinala que 

tanto a sociedade quanto o indivíduo social são obras humanas; tudo o que é obra 

humana é, indissociavelmente, entrelaçado com o simbólico; se tudo não é 

unicamente simbólico, porém, sem o simbólico nada é possível. Assim, as 

instituições – manifestações do saber e do fazer social-histórico – são de natureza 

simbólica e constituem cada uma suas próprias redes de símbolos.  

Desse modo, o simbolismo institucional não é neutro, nem determina o 

conteúdo da vida social, pois a sociedade constitui seus simbolismos dentro de uma 

liberdade relativa, já que estão encravados no natural, no histórico e no racional; 

finalmente, em todo simbolismo e em todo simbólico subsiste um componente 

essencial que é o imaginário.  “Eu trabalho com história da arte. Aí eu faço trabalho 

escrito, eu faço perguntas, questiono. Uma coisa mesmo, quando eu trabalho com 

história da arte eu digo pra eles que não tinha nada nessa história, é muito difícil pra 

eles imaginarem isso.” Nesta fala pode-se verificar que a professora esclarece que 

há um distanciamento do acontecimento histórico com o momento que os 

estudantes estão vivendo. Sendo assim, há uma preocupação em fornecer detalhes 

para que haja um melhor entendimento do que ocorreu no passado. Nota-se na 
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seguinte fala da professora: “Eu falo que não existia escrita, que não existia, que não 

existia nada, né? Que as pessoas... Aí, uma pergunta que eu faço sempre, quando 

eu trabalho com a história: dinossauro existiu ao mesmo tempo que o homem? 

Porque nós temos muitos filmes e muita informação de que existiu ao mesmo tempo. 

E eles não existiram ao mesmo tempo, né? Existiram em épocas diferentes. Então, 

eu faço questão de fazer esse tipo de pergunta pra eles”. Desse modo, os 

educandos aprendem a história junto com a arte. Exemplificando, “quando eu 

trabalho a história eu peço que eles façam um desenho do homem pré-histórico e do 

homem hoje, pra eles fazerem uma comparação. E muitos me perguntam assim: tem 

que ser homem? Não pode ser mulher? Pode ser mulher. Aí eles gostam de 

desenhar, principalmente os guris, as mulheres peladas. E eu rio, aquilo ali não me 

ofende. Tem pessoas, assim, que se ofendem.” 

Pino (2006) relata que o ato de imaginar pressupõe a ação da função 

imaginária. O principal papel da função imaginária seria então possibilitar articular o 

plano do real e do simbólico, ou seja, o dado pela natureza e o produzido pelo 

homem. O objetivo dessa articulação é a conversão – um dos conceitos usados por 

Vygotsky (2000) que traduz melhor o aspecto semiótico da operação da 

transformação que define a ação criadora – do real em simbólico e do simbólico em 

real. Evidentemente, isso supõe que entendamos que o simbólico constitui o 

componente definidor da produção humana e, portanto, do ato criador.  

A produção imaginária é o resultado de qualquer tipo de atividade humana 

que, nos termos de Vygotsky (2000), crie algo novo, externo ao homem – como 

objetos técnicos e obras de arte – ou interno a ele – como organizações de idéias e 

sentimentos. No que diz respeito ao planejamento da avaliação pela professora, 

percebemos que o valor do trabalho de ensinar está impregnado de afetos para 

transmiti-lo e “vir a ser”, o “devir” de cada sujeito começa por uma transmutação de 

ações, modos de ser e pensar, e passa a construir-se um novo outro, que tão 

somente pela troca do que se propõe a professora, e essa não “cobra na avaliação”, 

convida a avaliar; instituem-se “multiplicadores de opiniões”. “(. . . )”. 

A expansão da potencia de ação, exige liberdade e criação e somente 

ocorre por meio das relações sociais, dependendo da qualidade das mesmas, por 



 

 503

isso é imanência e não deiscência (SAWAIA, 2006). E, no que se refere à terceira 

pergunta realizada nesta investigação para a professora, tem-se: quais são as tuas 

experiências com a disciplina de educação artística? “De tudo que tu possas 

imaginar. Eu já trabalhei no EJA durante 11 anos; de quinta à oitava; e em uma 

escola particular de quinta em diante. Então, eu tenho realidades muito diferentes, 

extremamente diferentes. Vou demorar a noite toda te contando tudo, porque tem 

muita coisa que aconteceu...”  

De acordo com Vygotsky (2000, p. 35), “toda obra de arte (...), pode ser 

aplicada como predicado a fenômenos novos ainda não interpretados ou idéias para 

aperceber-se deles”. Assim, compreendemos que a subjetividade se constitui nas 

relações sociais. É a internalização do nosso encontro com o outro, com suas 

palavras e suas atitudes. A subjetividade (modos de ser, sentir, pensar e agir 

constitutivos do sujeito em determinado momento histórico) é tecida, no contexto 

institucional, pela rede de micro poderes que sustenta o fazer cotidiano 

(institucional), operando efeitos de reconhecimento e desconhecimento dessa ação 

concreta. Para Molon (2009, p. 119) a subjetividade “é permanentemente 

constituinte e constituída. Está na interface do psicológico e das relações sociais”. 

 Segundo Pino (2006), não se pode conceber práticas e/ou sujeitos 

autônomos, pois toda prática é efetivada por relações nas quais se configuram 

sujeitos. Essa é a principal condição para que as instituições existam 

concretamente. Em outras palavras, é possível compreender que o que foi 

vivenciado interpessoalmente torna-se intrapessoal, ao ser reconstruído 

internamente,  através de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento do sujeito (VYGOTSKY, 2000). Na perspectiva histórico cultural 

Vigotskiana, o saber não está nem no objeto nem na sua imagem. Os saberes a 

respeito da realidade são criações humanas, não algo inerente a essa realidade. 

São produções culturais dos homens, objetivação do saber do autor que presidiu a 

obra criadora.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
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Podemos considerar que o sentido estético na disciplina de Educação 

Artística é instigado pelas diversas atividades propostas pela professora e 

desenvolvidas ao longo das suas aulas pelos seus alunos e suas alunas. Estas 

atividades visam a aguçar o sensível nos estudantes por meio do desenho 

incentivando o desenvolvimento da criticidade, da criatividade, da imaginação, da 

observação e da expressão, em que as diversas linguagens se fazem presentes 

para representar a criação de cada um. 

Percebemos os múltiplos experimentos que ocorrem nessa sala de aula, 

interpretamos com isso que há a possibilidade de se constituir uma rede de relações 

sócio-históricas, do como é epistemológico e de como deve ser pedagógico o 

contexto das relações escolares. Em todos os momentos de questionamento dos 

sujeitos da pesquisa, podemos verificar que há uma preocupação em considerar a 

realidade, as vivências e as experiências dos estudantes, com o intuito de instigar a 

criticidade e a criatividade, despertando o olhar sensível dos mesmos. Nesse 

sentido, percebemos que existe nesta sala de aula um espaço de diálogo e de 

construção do conhecimento, em que todos participam ativamente das diversas 

propostas de atividades construídas conjuntamente e alicerçada no interesse dos 

educandos. Desse modo, compreendemos que para a professora os seus 

educandos demonstram o sentido estético no fazer arte e ela entende que isso 

ocorre porque a disciplina de Educação Artística está fundamentada em conteúdos e 

em práticas, oportunizando a imaginação – espaço livre da criação em que seja 

laboratório da produção de significados. 
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RESUMO: O presente artigo é resultado de pesquisa vinculada ao Projeto de 
Pesquisa Educação Ambiental e Mídias: problematizando discursos 
contemporâneos. Aqui, se analisa alguns discursos sobre Educação Ambiental em 
propagandas midiáticas veiculadas no Brasil. Para tanto opera-se com o referencial 
teórico de autores articulados ao chamado Pós-estruturalismo. Ao estudar alguns 
discursos daquele campo de saber entende-se que a mídia coloca em operação 
uma relação de poder ao fabricar coisas, produzir sentidos e constituir sujeitos. 
Utilizando as ferramentas conceituais de Biopoder e Sociedade de Controle 
evidencia-se o quanto os discursos da Educação Ambiental presentes na mídia na 
atualidade são uma importante estratégia biopolítica de gerenciamento da vida 
coletiva.   

Palavras-chave:  Educação Ambiental; Mídia; Biopoder; Sociedade de Controle. 

 

INTRODUÇÃO 

Pensando acerca dos discursos midiáticos sobre Educação Ambiental fomos 

provocadas a escrita desse texto. Querendo articular o campo da Educação 

Ambiental a potente ferramenta da mídia, colocamos sob análise algumas 
                                            
1 Esta pesquisa conta com o apoio financeiro da CAPES e do CNPQ. 
2 Doutora em Educação e professora adjunta do Instituto de Educação, do Programa de Pós-
Graduação em Educação Ambiental e do Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências da 
Universidade Federal do Rio Grande. e-mail: paula.henning@ig.com.br  
3 Pedagoga. Mestre em Educação em Ciências e Doutoranda do PPG em Educação Ambiental da 
Universidade Federal do Rio Grande. Bolsista CAPES. e-mail: barbaragarre@gmail.com.  
4 Mestranda do PPG em Educação Ambiental. Bolsista Capes. e-mail: vi_violao@yahoo.com.br  
5 Acadêmica do Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande e bolsista de iniciação 
científica. e-mail: elisandra_nunes@yahoo.com.br  
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propagandas que vem fortemente circulando em veículos da comunicação como 

televisão e internet. Para isso, nesse artigo, buscamos provocar nosso pensamento 

a respeito da mídia como um artefato que produz discursos, interpela sujeitos e 

produz formas de ser e viver o contemporâneo. Atrelado a essa discussão, trazemos 

algumas propagandas do campo da Educação Ambiental para colocá-las em exame.  

Parece que estamos de acordo a respeito da emergência do campo da 

Educação Ambiental no Brasil a partir do início da década de 90 do século XX, mais 

especialmente. A devastação ambiental, o derretimento das geleiras, as toneladas 

de lixo produzidas por nós, o aquecimento global viraram questões atuais e 

recorrentemente tratadas no interior da mídia. Não há dúvida que com toda essa 

crise ecológica (GUATTARI, 1990) o discurso da Educação Ambiental está cada vez 

mais presente em nossas vidas. Alías, não é a toa que recorrentemente nos 

deparamos com slogans da seguinte ordem: "Cada brasileiro joga fora cerca de 880 

sacolas plásticas por ano. Vamos juntos  preservar o meio ambiente para todos 

vivermos melhor. Use sacolas retornáveis" (propaganda da rede de supermercados 

BIG) [grifo nosso], ou ainda, “Cuidar bem do meio ambiente todo mundo  pode” 

(propaganda do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis. Ministério do Meio Ambiente, 2009) [grifo nosso].  

Frente a isso, gostaríamos de provocar nosso pensamento acerca da força e 

produtividade dos discursos midiáticos nas nossas formas de ser e viver o 

contemporâneo, interpelando-nos e capturando-nos para agirmos frente aos 

problemas sociais, aqui especialmente tratando do problema ambiental. Nossa 

intenção, ainda que minimamente, é que pudéssemos provocar nosso pensamento 

para uma ecosofia mental, procurando “antídotos para a uniformalização midiática e 

telemática” (GUATTARI, 1990, p.16). 

 

OBJETIVOS: 

Problematizar alguns discursos de Educação Ambiental veiculados na Mídia 

brasileira; 
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Analisar os efeitos que tais discursos produzem e as relações de poder 

colocadas em operação. 

METODOLOGIA: 

A produção de um discurso nada mais é do que uma fabricação. Inventamos 

o objeto no mesmo instante em que começamos a descrevê-lo. O discurso midiático 

não foge dessa idéia. Ao estudar alguns dos discursos da Educação Ambiental e 

suas implicações com a produção de sentido que eles acarretam, selecionamos 

aspectos que consideramos relevantes para essa empreitada. E, dessa maneira, 

protagonizamos uma operação de poder, por menor que seja a difusão deste texto.  

Entendemos que o funcionamento da produção de verdade deve ser 

estudado, deve ser analisado no que tange a seus efeitos de realidade, para além 

do certo ou do errado.  Até porque os discursos encontram na mídia seu ponto 

máximo de difusão e, ao selecioná-los, a mídia coloca em funcionamento uma 

operação de poder. Esse jogo de oposições implica disputas e silenciamentos: o 

exercício do poder, como diz Foucault (1990), cria objetos de saber que produzirão 

informações a serem acumuladas e utilizadas. Dessa maneira, é a dinâmica dessas 

relações de força que procuramos examinar aqui.  

 

RESULTADOS: 

De acordo com Fischer (1996), pode-se falar em um Dispositivo Pedagógico 

da Mídia, que se caracteriza como uma lógica produtora de sujeitos e sentidos, 

selecionando os discursos que terão visibilidade. Essa visibilidade, a princípio, 

reflete o mundo em que vivemos, e constitui o real. A verdade, assim, aparece como 

relação de poder e evidencia quem tem a primazia de elegê-la. E também de 

enunciá-la. Gomes ressalta que “enquanto mostram, as mídias disciplinam pela 

maneira de mostrar, enquanto mostram elas controlam pelo próprio mostrar” (2003, 

p. 77). 

Dessa maneira, os modos de vida que são sugeridos pelo discurso midiático 

atravessam os receptores, e ajudam a construir – e manter – o que Foucault chama 
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de “corpos dóceis”1 (2002). Nesse sentido, as notícias não deixam de integrar um 

sistema, um funcionamento, um tipo de estratégia – a disciplinar. Por outro lado, ao 

escolher dar visibilidade a determinados fatos e não a outros, elas controlam. Por 

isso se diz que a mídia constitui sujeitos.  

A mídia, então, pode ser vista como um processo de adestramento do 

sujeito, de acordo com os ideais da massa. E mais: de maneira permanente e 

contínua. É este, como diz Hara (2007), o primado da comunicação: minuto a minuto 

ela molda nossa subjetividade com os ideais da massa ao nos convidar a participar, 

ao nos persuadir a jogar. 

Os discursos midiáticos também são direcionados de acordo com certas 

perspectivas. Também são protagonistas de uma operação de poder. É por isso que 

Foucault (2001) pode dizer que não importa quem fala, porque o sujeito que fala, 

fala imerso em um certo regime de verdade que determina o que é pensável, o que 

é possível de ser compreendido. Mas ao demarcar seus limites, ao determinar o 

lugar do bem e do justo, esse regime de verdade também suscita questionamentos, 

também incita-nos a pensar sobre suas fronteiras e limites, sobre as possibilidades 

de romper ou de transformar a forma como a verdade é produzida e legitimada. 

Ordenando e constituindo a realidade, a mídia fabrica modos de vida. Ela 

seleciona o que deve ser dito e indica a maneira como deve ser dito. Assim, coloca 

em funcionamento uma operação de poder que atinge inúmeras pessoas, tendo em 

vista o poder de circulação de seus discursos. 

A verdade que é apresentada pela mídia é fruto de uma inclusão, mas 

também de uma exclusão. Ao eleger suas fontes, ao autorizar quem fala, também 

demarca quem são os que não podem falar. Essa operação é resultado de uma 

maneira de pensar, de um modo de legitimar que constitui a todos nós. Com isso, 

porém, não queremos dizer que o recorte da realidade seja sempre o mesmo: a 

questão central é, antes, analisar esses discursos como discursos que colocam o 

lugar do certo, do adequado, da verdade: 

                                            
1 Nesse sentido, ver Foucault (2002), onde o autor analisa a constituição das sociedades disciplinares 
e o respectivo adestramento dos indivíduos, e Gomes (2003), pesquisadora que traça um 
interessante paralelo entre o disciplinamento dos corpos e o jornalismo. 
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É preciso dizer dos discursos que eles representam uma forma de 

narrar o mundo e nessa forma está embutido o mundo a ser vivido. 

Por exemplo, há uma distância imensa entre uma concepção que 

nos mostra a defesa dos mais fracos como eixo de ação heróica e 

aquela que tem o sucesso como parâmetro. Ambas determinarão 

formas de atuação correlatas ao objetivo a ser perseguido, ao ideal 

colocado. Mais que isso, ambas colocarão os lugares da 

normalidade e da patologia, da ortodoxia e da heresia, dos 

funcionais e dos excluídos, do bem e do mal. [...] Trata-se da 

estratificação de relações de poder sendo construída e mantida, pois 

o que caracteriza a discursividade é justamente a determinação de 

tais relações (GOMES, 2003, p. 41). 

 

Deleuze e Guattari (2004) ensinam que a linguagem é um sistema de 

comando, não um meio de informação. Nesse sentido, a mídia seria um dos locais 

por excelência de difusão de Palavras de Ordem. Sendo a linguagem um sistema de 

comando, os veículos de comunicação se configuram como formadores de opinião. 

Preconizam verdades e constituem sujeitos. A incessante circulação dessas 

palavras de ordem, a contínua transmissão desses comandos é um dos elementos 

que caracterizam o controle como uma modulação, característica fundamental do 

que Deleuze chama de Sociedade do Controle (2006). Ela foi possível graças ao 

desenvolvimento das tecnologias comunicacionais – é aqui que a circulação das 

Palavras de Ordem corresponde ao próprio sistema de controle. A Sociedade de 

Controle encontra nas máquinas midiáticas um aliado fundamental. Elas ordenam 

subjetividades, integrando-as ao próprio funcionamento social. É dessa forma que a 

Sociedade de Controle articula-se ao que foi chamado por Foucault (2007) de 

Biopoder: a própria vida torna-se objeto de poder.  

Pensando nos discursos midiáticos atuais sobre a Educação Ambiental, 

queremos evidenciar o quanto as campanhas que efetivam a vivência de um mundo 

melhor através de nossa consciência coletiva, estão eminentemente ligadas a uma 

estratégia de proteção com o mundo atual. Foucault apresenta o conceito de 

biopoder como uma tecnologia de poder. É importante lembrar que o conceito de 
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poder para o filósofo evidencia uma ação sobre a ação dos outros e nesse sentido, 

possibilita resistência e criação de nós mesmos. Diante disso, queremos deixar claro 

que analisar as propagandas que vêm sendo produzidas na atualidade sobre 

Educação Ambiental não se vincula a criticar ou defender posição a respeito de tais 

anúncios midiáticos. Vincula-se, isso sim, a provocar nosso pensamento e pensar a 

Educação Ambiental para além de um campo de saber que busca o contato com a 

natureza, ou para além da “imagem de uma pequena minoria de amantes da 

natureza ou de especialistas diplomados” (GUATTARI, 1990, p.36). Para nós, tal 

campo vincula-se também a estratégias de segurança e controle da sociedade, já 

que as campanhas de Educação Ambiental estão preocupadas com o futuro de 

nosso planeta.  

Foucault (1985; 2005; 2008) cunha o conceito de biopoder, como uma 

tecnologia de poder que vai se preocupar em criar estratégias de gestão sobre a 

vida da população. Para o autor, este dispositivo de segurança surge em meados do 

século XVIII, deslocando o direito de “fazer morrer e deixar viver” do soberano para 

se apoiar em um poder de “fazer viver e deixar morrer”, tornando-se assim estratégia 

que tem como princípio a questão biológica, preocupada com a vida e o futuro de 

uma população. É importante colocar que embora haja um deslocamento, uma 

transformação, com o surgimento de novas tecnologias de poder, não ocorre um 

processo de substituição, de passagem da soberania para disciplina e da disciplina 

ao biopoder. Muito pelo contrário, há um cruzamento, uma articulação, uma 

complementação entre estas tecnologias. 

Para Foucault a preocupação com a vida surge a partir do século XVII de 

duas formas diferentes, que não se contrapõe, mas se atravessam, se interligam, 

convivem. A primeira a preocupação é com o corpo individual, com o homem-corpo, 

aplicando técnicas de adestramento, vigilância, docilização, ampliando as aptidões, 

tornado os corpos dóceis e úteis pata atender às exigências modernas. Foucault 

(1985 e 2002) caracteriza essa primeira forma, o poder disciplinar, como uma 

anátomo-política do corpo humano. Vemos na segunda, que surgiu mais tarde, em 

meados do século XVIII, uma preocupação com o corpo-espécie, com o homem 

enquanto ser vivo, pertencente de uma população, centrando-se em processos de 
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longevidade, saúde, nascimentos, mortes e todas as variáveis relacionadas, 

constituindo assim uma bio-política da população (FOUCAULT, 1985; 2005 e 2008). 

Dessa forma, uma estratégia de poder não anula a outra, elas convivem, estão em 

operação conjuntamente, mesmo que em determinados momentos uma se exerça 

com maior potência do que a outra.  

Podemos dizer então que, esse novo poder anunciado em final do século 

XVIII, busca encompridar a vida (FOUCAULT, 2008) ou, ainda mais do que isso, 

busca a prevenção, a defesa da sociedade contra o perigo. Tais propagandas 

interpelam o sujeito para que nós pensemos no futuro do planeta, para que nós 

percebamos a importância de nossas ações, para que possamos salvar a Terra 

dessa devastação ambiental ou, pelo menos, para possibilitar a interrupção dessa 

crise ecológica que, conforme as propagandas, somente será possível com a ação 

de cada um de nós. Há nesta tecnologia de poder toda uma preocupação com a vida 

da população. Assim é que entendemos a campanha de Preservação Ambiental ou 

de Educação Ambiental que temos em nossa sociedade como uma estratégia do 

biopoder. 

Consumo inteligente: escolha hoje o mundo de amanhã (Rede de 
Supermercados BIG, 2009). 

[a respeito da propaganda alusiva ao aniversário de 20 anos do 
IBAMA] O objetivo da ação é conscientizar a população para a 
prática de ações sustentáveis no dia-a-dia, mostrando que 
pequenas mudanças de atitude ajudam a melhorar a qualidade de 
vida (IBAMA, março/2009). 

 

Tais discursos são emblemáticos para pensarmos no quanto a mídia nos 

interpela e nos captura, modificando nossos pensamentos e práticas cotidianas a 

respeito de nossa relação com o planeta. Nesse sentido, gostaríamos de evidenciar 

a marca da coletividade presente nesses excertos e naqueles primeiros citados na 

página introdutória desse artigo. Os discursos, marcados que são por aquilo que 

Foucault denominou bipoder, capturam a população. O endereçamento de tais ditos 

não se veicula apenas para um sujeito, mas para o coletivo que deve, junto, se 

mobilizar para que ações individuais repercutam na transformação do meio 

ambiente. O campo de exercício que este dispositivo intervém são os fenômenos 
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coletivos que podem – e devem – atingir e afetar a população. Assim, precisa-se 

estar constantemente prevendo, calculando, antecipando, medindo, colocando em 

operação os dispositivos que visam assegurar estrategicamente o bem-estar dessa 

massa de indivíduos. 

Para o biopoder os mecanismos de previsão, estimativa, estatística 

probabilidade, ganham destaque e significado, já que é através deles que se torna 

possível mapear, diagnosticar, para poder traçar, calculadamente, as estratégias de 

prevenção, garantindo a seguridade dos indivíduos, prevendo o que poderá ocorrer 

no futuro e agindo para impedir que algo coloque em perigo a vida da população. 

Dessa forma, produzindo saberes que vão auxiliar na melhoria da qualidade de vida, 

minimizar os riscos, evitar a crise, o biopoder tem como finalidade a regulação, o 

equilíbrio e a homeostase da população. 

Diante disso, uma outra característica desse mecanismo de poder refere-se 

a pensar o futuro, os riscos, crises e perigos que possam vir a afetar a população. 

Aliás, as campanhas de Educação Ambiental tão bem retratadas por propagandas 

midíaticas aqui selecionadas, evidenciam a preocupação com o futuro do Planeta. É 

necessário prevenir, intervindo hoje! Sendo uma série aberta, uma estimativa de 

probabilidades, o biopoder intervém para qualidade de vida da população, intervém 

diante de situações que possam vir a acontecer e, sendo assim, possam vir a ser 

transformadas, devido às atitudes tomadas por essa coletividade. 

Por sermos sujeitos disciplinados, somos capturados por essa trama 

discursiva do biopoder. Regulando e direcionando nossas ações, tal estratégia de 

controle da população previne o futuro da nação. 

O Greenpeace é uma organização global e independente que atua 

para defender o meio ambiente  e promover a paz, inspirando as 

pessoas a mudarem atitudes e comportamentos . (site da 

Greenpeace, 2009) [grifo nosso]. 

 Adotamos uma linguagem lúdica, fantasiosa e divertida para 

chamar a atenção das gerações mais novas para um problema 

muito sério, que diz respeito ao futuro do planeta  e à preservação 
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dos recursos naturais (Site do IBAMA a respeito da propaganda 

alusiva ao seu aniversário de 20 anos) [grifo nosso]. 

 

É necessário mobilizar o sujeito que assiste a esses discursos para que, em 

seu cotidiano, promova ações visando o futuro do nosso planeta. É necessário 

fechar a torneira quando escovar os dentes, lavar o carro economizando água, 

reciclar o lixo e tantas outras intervenções que a cada dia a mídia nos interpela, 

convidando-nos (ou convocando-nos?) a pensar no futuro. 

 

CONCLUSÕES: 

A nós parece claro a presença marcante de um mecanismo de poder cada 

vez mais evidente numa sociedade de controle tão cara ao tempo atual.  Interpelar. 

Suscitar. Capturar. Exigências hoje advindas da mídia que nos convocam a tomar 

ações para preservação do Planeta Terra. Não queremos com isso dizer que não 

devemos agir pensando no futuro. Talvez pensar nas ações por vir se torne 

fundamental para nossa vida na Terra. No entanto, existem questões pouco 

problematizadas por nós. Qual força e produtividade tem os discursos midiáticos que 

nos conduzem a ações diante do cenário contemporâneo? Talvez Foucault nos 

ajude a entender esse mecanismo de poder, tão evidente nas propagandas aqui 

analisadas, como uma ferramenta que produz coisas, forma sujeitos.  

Diante disso, gostaríamos que nosso texto pudesse suscitar novas 

discussões no campo da Educação Ambiental, entendendo-a como um importante 

instrumento para o gerenciamento da sociedade atual. Talvez ele pudesse agir como 

uma singela ferramenta para constituição de uma máquina de guerra, tornado-se 

uma possibilidade de resistência e criação ao olhar a Educação Ambiental para além 

de um discurso de preservação do planeta. Talvez pudéssemos, aceitando o convite 

de Guattari (1990), pensarmos na criação de uma ecosofia, aproveitando os 

espaços de resistência produzidos por estratégias de poder que possibilitam a 

subversão e a produção de espaços éticos e políticos para o campo da Educação 

Ambiental. 
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REFLEXÕES SOBRE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO/GESTÃO 

AMBIENTAL DO PROYECTO KARUMBÉ , LA CORONILLA , URUGUAI 

 

Washington Ferreira1  

Alexandre Bandeira2 

 Gustavo Martinez Souza3 

 

RESUMO: Este artigo propõe-se à discussão e reflexão acerca dos processos de 
atuação vivenciados na gestão e educação ambiental pela/na/com a ONG Proyecto 
Karumbé (Tortugas Marinas del Uruguay), no balneário de La Coronilla, Província de 
Rocha, Uruguai, no período compreendido entre Dezembro/2009 e Abril/2010. Esta 
abordagem visa problematizar algumas das interações e contradições entre as 
diferentes formas e processos de atuação da referida ONG, em relação aos seus 
limites e entornos socioambientais, e destacar a fragilidade, inocuidade e mesmo o 
potencial de impacto sócioambiental destas atuações, quando não efetivamente 
integradas com as políticas públicas regionais e processos de gestão participativa.  
 

Palavras-chave : educação ambiental, gestão ambiental, contradições, políticas 

públicas, resíduos sólidos. 

 

Introdução 

Discutem-se, para além dos esforços de conservação das tartarugas 

marinhas, alguns dos problemas resultantes destas práticas de Manejo, derivados 

de sua concepção e implementação de modo desconexo ao processo de Gestão 

Ambiental, especialmente em relação às Políticas Públicas relativas à saúde e meio 

                                            
1 Oceanógrafo. Pesquisador-associado do Laboratório de Gerenciamento Costeiro, FURG. 
Doutorando em Educação Ambiental, PPGEA-FURG. E-mail: thalassoching@yahoo.com.br 
 
2 Geógrafo. Mestre em Geografia, FURG. E-mail: aebandeira@gmail.com 
 
3 Oceanógrafo. Coordenador Científico da Base de Pesquisas de La Coronilla, Proyecto Karumbe.  
Doutorando em Oceanografia Biológica, PPGOCBio-FURG. E-mail: souza_oceano@yahoo.com.br 
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ambiente da localidade e região. Apreciação similar a esta é resultante da análise 

dos programas e atividades de Educação Ambiental desenvolvidos pela referida 

ONG, ratificando a premência de se repensar e redirecionar as concepções e 

atuações nas interfaces ativas da Educação e Gestão Ambiental, efetivamente 

integradas e convergentes ao processo de ordenação das Políticas Públicas, no 

âmbito comunitário, como é o caso do manejo de resíduos sólidos. 

 

Objetivos  

Buscamos, nesta contribuição, desencadear um processo autocrítico sobre a 

qualidade de nossas propostas e práticas de Gestão e Educação ambiental, de 

modo a estimular a reflexão sobre as contradições inerentes a este e outros 

processos de intervenção sócioambiental, que possa subsidiar a reformulação dos 

mesmos em direção à maior aderência à complexidade local/regional e à superação 

dos problemas constatados, dando-lhes mais qualidade e consistência.  

 

Metodologia 

Neste ensaio, fez-se uso do Estudo de Caso (ONG Proyecto Karumbé - 

Tortugas Marinas del Uruguay, no balneário de La Coronilla, Província de Rocha, 

Uruguai, no período compreendido entre Dezembro/2009 e Abril/2010), 

vivenciado/abordado pelos autores, através da  Pesquisa-Ação (THIOLLENT, 1994); 

a constatação dos problemas e contradições referidas determinou a sua reflexão, 

através da Análise de Implicação (PAULON, 2005).  

 

Resultados 

O conjunto das atividades desenvolvidas pela ONG Proyecto Karumbe, na 

localidade de La Coronilla (Uruguai) com o manejo das tartarugas marinhas (resgate 

de exemplares encalhados, censos populacionais e comportamentais, captura, 

biometria, marcação, reabilitação ambulatorial e re-introdução ao oceano) tem obtido 

grande receptividade e envolvimento da comunidade local e do público veranista, em 
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reconhecimento à importância dos mesmos na tentativa de conservação de um 

conjunto de “espécies-bandeira”, altamente ameaçadas pela pesca predatória e 

degradação ambiental da região costeira compartilhada entre a “Barra do Chuí” (Rio 

Grande do Sul, Brasil) e a “Área Natural Protegida de Cerro Verde” (Rocha, 

Uruguai). Como resultados, foi ampliado o conhecimento da importância desta 

região como área de descanso e alimentação das tartarugas, e do seu hábito 

migratório sazonal entre o nordeste do Uruguai e o sul de Santa Catarina, e 

garantiu-se o apoio institucional e comunitário para a conservação destas espécies.  

 

Paralelamente, a equipe e seus colaboradores vêm promovendo a 

participação de técnicos, estudantes e voluntários internacionais em uma série de 

programas e atividades de Educação Ambiental junto às crianças das escolas locais 

(nos balneários de La Coronilla e Punta del Diablo), com acompanhamento direto de 

pais e/ou professores e o envolvimento de outros atores sociais (veranistas, turistas, 

pescadores, comerciantes, prefeitura, policia, funcionários e direção da escola), 

resultando em constructos (a) materiais e (b) simbólicos muito importantes, como, 

(a): construção de uma estufa (invernadero), a partir da coleta, limpeza e 

manipulação de garrafas plásticas (pet); utilização desta construção na produção de 

uma horta orgânica com/para a comunidade escolar; construção de um sanitário 

seco, para evitar a contaminação do lençol freático e corpos dágua; (b): resgate de 

histórias orais, criação coletiva de personagens e fantasias para integração dos 

blocos de música e dança popular, murga e candomble, durante o período do 

carnaval; em todas estas manifestações culturais foi adsorvida a imagem e o sentido 

de pertencimento, através das tartarugas marinhas e seus ambientes. 

 

Considerações Finais 

A localidade de La Coronilla, como a grande maioria de nossas cidades e 

balneários, demonstra alguns problemas crônicos de conflitos e impactos 

sócioambientais. Devido à ausência de um sistema organizado de segregação 

prévia e coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos na região, constatam-se 
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problemas recorrentes e persistentes. Nos períodos de chuvas intensas, grande 

parte do material acumulado nas ruas e na periferia (especialmente os resíduos 

sólidos de origem antrópica, como as embalagens e fragmentos plásticos) acaba 

sendo carreado pelas águas pluviais até a linha de praia. Nos eventos de ressacas e 

tempestades, o mar avança sobre a linha de costa, atingindo as dunas frontais, 

devolvendo então à costa, toneladas de sedimentos, matéria orgânica e os resíduos 

antrópicos retrabalhados pelas ondas.  

 

Durante o trabalho de reabilitação das tartarugas capturadas e/ou 

encalhadas na costa, é muito freqüente a constatação de exemplares incapacitados 

de mergulhar e de se alimentar, devido à intensa ingestão de resíduos sólidos de 

origem antrópica, os quais se acumulam no trato digestivo, formando uma massa 

compacta que impede a digestão, determina a fermentação do material biológico 

associado, gerando gases que o animal não consegue eliminar, e muitas vezes 

também determina a biodegradação do próprio aparelho digestivo do animal, ainda 

vivo, pela intensa proliferação de bactérias no trato digestivo colapsado. Durante o 

processo de tratamento (muitas vezes com a necessidade de intervenções 

invasivas) para reabilitação das tartarugas, procura-se garantir a máxima assepsia 

no alojamento de quarentena e no ambulatório, sempre com a utilização de material 

cirúrgico esterilizado, além de luvas, óculos e máscaras descartáveis, para 

segurança dos veterinários e atendentes. 

Após o tratamento com re-hidratação e aplicação de emolientes por via 

injetável ou anal, muitos destes animais conseguem expelir grandes pelotas fecais 

que estavam obstruindo seu trato digestivo. Na análise deste material, se constata a 

predominância de fragmentos plásticos (notadamente fragmentos de pvc, 

embalagens e outros materiais descartáveis (sacolas, tampas de garrafas e canetas, 

redes). A grande incidência destes materiais no estômago e/ou intestino das 

tartarugas marinhas reflete o seu padrão alimentar, basicamente constituído de 

algas marinhas e seres gelatinosos planctônicos (águas vivas), e secundariamente 

organismos bentônicos associados aos ambientes de costões rochosos da região; 

os resíduos antrópicos são facilmente confundidos e consumidos pelas tartarugas, 
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por suas semelhanças de textura, coloração e movimento na água.   

Desafortunadamente, podemos constatar, dentre os refugos trazidos pelo mar até as 

praias, um volume muito grande de resíduos plásticos de todos os tipos, origens, 

texturas, tamanhos e composições, os quais reforçam duas contradições entre os 

esforços de educação ambiental e conservação, desenvolvidos pela equipe: 

 

a) Todo o esforço técnico, pessoal e comunitário, em termos de 

tempo, dedicação e recursos envolvidos, e a constatação partilhada 

pela equipe, da efemeridade e inocuidade dos mesmo frente a 

dimensão e escala  de crescimento do problema do contínuo aporte 

de resíduos sólidos às praias ; 

b) Incidindo sobre o anterior, a constatação de que, entre os resíduos 

sólidos trazidos pelo mar até as praias, depararmo-nos com muitas 

das luvas plásticas utilizadas pela equipe do projeto , nas suas 

ações de manejo e reabilitação das tartarugas enfermas (justamente 

pela ingestão destes mesmos resíduos plásticos). 

 

Assim, como tantos outros sujeitos/atores sociais que procuram refletir sobre 

suas práticas, percebemo-nos imersos em mais um dos grandes ciclos de 

contradições inerentes ao modo de produção, distribuição e consumo da sociedade 

contemporânea onde, buscando atuar na recuperação de um grupo de espécies 

ameaçadas (no caso, as tartarugas marinhas) pelos resíduos descartados das 

atividades antrópicas (fragmentos plásticos), retro-alimentamos o modelo de 

circulação destes elementos, devido à inexistência de um sistema local/regional 

efetivo e eficiente de segregação e coleta seletiva do lixo. Percebemos (relembrando 

THIOLLENT, 1994) ainda a dissociação de nossos esforços de conservação e 

educação ambiental (os quais entendíamos como interligados e perfeitamente 

integrados às comunidades locais) com as políticas públicas em sua 

responsabilidade sobre a gestão sanitária e ambiental, notadamente no manejo dos 

resíduos sólidos urbanos, e ainda, o distanciamento dos acordos de cooperação e 
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parceria institucionais com a premissa da gestão participativa da comunidade no seu 

contexto socioambiental. 

Do ponto de vista sociológico, a proposta de pesquisa-ação dá 
ênfase à análise das diferentes formas de ação. Os aspectos 
estruturais da realidade social não podem ficar desconhecidos, a 
ação só se manifesta num conjunto de relações sociais 
estruturalmente determinadas (...). Os temas e problemas 
metodológicos aqui apresentados são limitados ao contexto da 
pesquisa com base empírica, isto é, da pesquisa voltada para a 
descrição de situações concretas e para a intervenção ou a ação 
orientada em função da resolução de problemas efetivamente 
detectados nas comunidades consideradas (THIOLLENT 1994, 
p.09). 

Ao expormos estas reflexões e perplexidades, desejamos partilhar o 

desencanto com uma experiência, a qual gostaríamos de não mais se repetir ou 

constatar, mas utilizá-la no seu sentido pedagógico coletivo, buscando a 

reformulação de nossas vivências, procurando, antes de desencadear uma 

atividade, discutir junto às comunidades, a complexidade socioambiental envolvida 

nos seus respectivos contextos, abordando adequadamente todas as possíveis 

conexões das mesmas com os elementos integrantes das práticas propostas. As 

inquietações resultantes da clareza sobre as implicações do fazer, desmistificando 

as imagens pretéritas que o justificavam enquanto prática social impregnada de 

intencionalidade, mas escassa de reflexão, se ajustam à apreciação de PAULON 

(2005, p 25): 

...não se trata tão somente, de incluir no campo de suas observações 
(como já promulgado pela pesquisa-participante), como tampouco 
parece suficiente problematizar a relação pesquisador-campo de 
investigação (mote da pesquisa-ação), se não aprofundar, também, 
as concepções de subjetividade e ciência com que se orienta a 
investigação. (...) A realidade a ser conhecida na perspectiva da 
diferença recusa codificações universais, refuta a redução das 
multiplicidades e diversidades existenciais a qualquer tipo de unidade 
empobrecedora. (...) A realidade revela-se como realidade imanente, 
na qual o que existe é resultado encontro de múltiplas dimensões ou 
linhas de força. Assim vista, assume sua dimensão micro-política, o 
que “abre o atual à pluralidade das formas de existência e qualifica a 
transformação enquanto criação de possíveis” (ROCHA & AGUIAR, 
2003). 
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Assim, também assimilamos a necessidade de uma re-orientação 

estratégica do planejamento das propostas de conservação e educação ambiental, 

inserindo-o no embate pela definição do cenário e modelo das políticas públicas 

locais/regionais, de modo a procurar garantir sua efetividade e continuidade, além de 

se evitarem os desgastes e frustrações oriundos da segmentação e 

compartimentação excessiva entre os esforços desenvolvidos por diferentes equipes 

e instituições. As contradições vivenciadas constituíram uma densa experiência, 

catalisadora do reconhecimento (para além dos discursos politicamente corretos, 

impregnados da utopia ingênua e/ou do marketing do desenvolvimento sustentável), 

da necessária complementaridade e cooperação institucionais, e o envolvimento e 

participação comunitários, como elementos e instâncias determinantes na 

progressiva redução dos atuais conflitos e impactos socioambientais, recorrentes e 

persistentes. Neste sentido, os programas, iniciativas e atividades situadas nas 

interfaces da Educação Ambiental e Gestão Ambiental, podem contribuir com vistas 

à problematização e eclosão de uma multiplicidade de novas normas e práticas de 

vida social (leia-se Políticas Públicas), legitimamente constituídas, que priorizem a 

manutenção e respeito a todas as formas de vida, que garantam a melhoria das 

condições de sustentação ecológico-econômicas para as presentes e futuras 

gerações, que se empenhem em materializar as perspectivas de uma nova forma de 

economia comunitária, ancorada em processos socioambientais sustentáveis de 

longo prazo.  
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RELATO À REFLEXÃO: A FORMAÇÃO DE GRUPOS 

UNIVERSITÁRIOS COM PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Carolina Cavalcanti do Nascimento* 

 

RESUMO: A partir da disciplina Ecologia Política 2009/2, um grupo de estudantes 
propôs um projeto de extensão que contemplou conceitos, como: 
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, complexidade sistêmica e 
ecodesenvolvimento. O objetivo era discutir, junto a uma comunidade, sobre a 
problemática socioambiental e incentivar o uso do Ponto de Leitura e Cultura que 
está vinculado ao Fórum da Agenda 21 local. Seriam oferecidas 04 oficinas, porém, 
apenas 02 foram desenvolvidas até o momento. Os principais motivos foram: 
indisponibilidade de tempo de integrantes do grupo; incompatibilidade de horários 
entre o grupo e o público-alvo e; a dificuldade do próprio grupo mediador em 
encontrar metodologias e práticas pedagógicas imbuídas pelos conceitos de inter e 
a transdisciplinaridade - propostas defendidas não somente pelo enfoque complexo 
sistêmico, mas também, pela Educação Ambiental que busca mudanças no 
panorama socioambiental atual. O objetivo é relatar pontos relevantes desse projeto 
e refletir sobre limites e possibilidades na formação de um grupo universitário que 
pretende desenvolver projetos de educação a partir da problemática socioambiental, 
através do enfoque complexo sistêmico. 
 

Introdução 

 

A disciplina optativa de Ecologia Política, oferecida pelo Curso de 

Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

ministrada pelo Professor Dr. Paulo Henrique Freire Vieira, propôs aos estudantes 

matriculados no segundo semestre do ano de 2009, uma reflexão acerca dos 

sistemas socioambientais, sua estrutura e dinâmica, de forma inter e transdisciplinar. 

O eixo de discussão ocorreu entorno do caráter epistemológico da ecologia política a 

partir do novo paradigma complexo sistêmico sobre a crise socioambiental 

contemporânea. O Ecodesenvolvimento, imbuído pela concepção desse novo 

paradigma, surge como uma alternativa de elucidação frente à crise planetária do 

meio ambiente e sua aplicação ao contexto brasileiro, considerando a trajetória da 
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política ambiental, a proposta de Agenda 21, a gestão comunitária de recursos 

naturais de uso comum e a educação. 

O grupo de estudantes, após o período de apropriação de conceitos, optou 

como método avaliativo desenvolver um projeto de ação que possibilitasse a prática 

do enfoque do Ecodesenvolvimento em uma comunidade.  

O projeto foi realizado na comunidade de Ibiraquera, no primeiro semestre 

de 2010 devido ao amplo trabalho de pesquisa-ação desenvolvido há 10 anos pelo 

Núcleo Transdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento (NMD), no qual está 

vinculada a disciplina de Ecologia Política.  A localidade de Ibiraquera se encontra 

no município de Imbituba, litoral sul de Santa Catarina, e sua comunidade tem como 

principais atividades de renda a agricultura e a pesca. Na história entre o NMD e 

Ibiraquera está incluído um Diagnóstico socioambiental participativo voltado para a 

criação de uma Agenda 21 local na área da Lagoa de Ibiraquera (2001-2003); a 

formação do Fórum da Agenda 21 local da Lagoa de Ibiraquera; o projeto inter-

institucional e internacional intitulado Desenvolvimento Territorial Sustentável: 

diagnóstico de potencialidades e obstáculos em zonas rurais dos estados da 

Paraíba e de Santa Catarina, estando Ibiraquera incluída em uma das regiões-

laboratório da zona costeira centro-sul do estado. A importância de Ibiraquera está 

na existência de um mosaico de áreas protegidas e a perspectiva de fortalecimento 

da pequena produção familiar e agroecológica, visando à gestão integrada e 

participativa da base de recursos naturais de uso comum.  

Apesar da discussão sobre a problemática ambiental estar em alta, ainda é 

insuficiente o nível de informação que chega até as pessoas de um modo geral. O 

meio ambiente como o entendemos, delimita e é delimitado pela natureza humana, 

na medida em que propicia as relações fundamentais para a vida e absorve por 

outro lado toda a expressão e externalidades da nossa sociedade. O desejável seria 

que a questão socioambiental fosse tratada de modo a tocar os indivíduos ao ponto 

de mudar o estilo de vida predominante nos países que partilham hoje o modelo 

cultural globalizado. 
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Apresentar uma proposta de trabalho que problematizasse e sensibilizasse 

questões do cotidiano das pessoas da comunidade de Ibiraquera, além de estimular 

a relação dos diferentes setores da comunidade com o Ponto de Leitura e Cultura, 

era o principal desafio do Grupo de Ecologia Política. 

O enfoque analítico que sustentou e sustenta o projeto está pautada na idéia 

de que o mundo em que vivemos é “um mundo de complexidade, onde tudo são 

interação, inter-retroação e inter-relação e é então que somos forçados a vê-los de 

um modo complexo se não quisermos mutilar seriamente a realidade” (MORIN, 1985 

apud MORAES, 1998). 

A fragmentação e a desconsideração com a complexidade que envolve o 

conhecimento têm ocorrido tanto no campo científico quanto no desenvolvimento do 

senso comum. A fragmentação do conhecimento científico surge como 

conseqüência do pensamento simplificante que reduz o todo às propriedades dos 

seus elementos, num processo de disjunção e redução (MORIN, 1990 apud 

MORAES, 1998). Na formação do senso comum pelo público em geral, e também 

pelos cientistas em relação às áreas fora da sua especialização, a fragmentação 

ocorre durante o desenvolvimento das representações quando as pessoas tentam 

tornar familiar aquilo que lhes é desconhecido, mediante um processo de 

simplificação que pode gerar distorções, desfalques ou suplementação no objeto 

representado (BANGERTER, 1995; JODELET, 1994; MOSCOVICI, 1994 apud 

MORAES, 1998).  

Nesse sentido, as interações e inter-relações não podem ser tratadas 

através da especialização, do isolamento disciplinar, pois dessa forma não irá trazer 

compressão sobre as questões socioambientais. É necessário desenvolver 

experimentos inter e transdisciplinares, processos de informação e educação livres. 

E é essa situação que caracteriza o que Moraes (1998) denomina de Problemática 

Ambiental.  

Esse desafio da Problemática Ambiental encontra-se refletido no binômio 

meio ambiente & desenvolvimento em universidades, nas instituições de gestão 

governamental, no âmbito do associativismo civil e na mídia. E, a partir dessa 



 

 527

relação conflitiva que associa o desenvolvimento socioeconômico e a conservação 

do meio ambiente, apresenta-se o Ecodesenvolvimento como novo conceito de 

desenvolvimento a partir do pensamento complexo sistêmico.  

Conforme Vieira (2002), o conceito de Ecodesenvolvimento se apresenta em 

dois momentos: no primeiro, trata-se de um novo estilo de desenvolvimento aplicável 

a projetos localizados em áreas rurais e urbanas orientado prioritariamente pela 

busca da satisfação de necessidades básicas e pela promoção da auto-confiança 

(self-reliance) das populações envolvidas no processo; no segundo, o conceito 

designa também um enfoque participativo de planejamento e gestão de estratégias 

plurais de intervenção, adaptadas a contextos socioambientais específicos. 

Dessa maneira, sem pretender se tornar uma alternativa ideológica para o 

crescimento, o conceito se amplia, visando a atender às necessidades de superação 

da miséria, da contaminação ambiental e do caráter perverso do crescimento 

econômico. 

O conceito designa assim, como: 

(...) um processo criativo de transformação do meio, com a ajuda de 
técnicas ecologicamente prudentes, concebidas em função das 
potencialidades deste meio, impedindo o desperdício inconsiderado 
dos recursos, e cuidando para que estes sejam empregados na 
satisfação das necessidades reais de todos os membros da 
sociedade, dada a diversidade dos meios naturais e dos contextos 
culturais. Promover o Ecodesenvolvimento é, no essencial, ajudar as 
populações envolvidas a se organizar, a se educar, para que elas 
repensem seus problemas, identifiquem suas necessidades e os 
recursos potenciais para receber e realizar um futuro digno de ser 
vivido, conforme os postulados de justiça social e prudência 
ecológica. (SACHS, 2007) 

 

De acordo com Vieira (2002), a base normativa do enfoque de 

Ecodesenvolvimento pressupõe que a busca prioritária de satisfação das 

necessidades básicas das populações (fisiológicas, psicossociais, econômicas, 

ético-políticas, espirituais) deverá estar apoiada no princípio de subsidiaridade e no 

funcionamento de uma economia negociada e contratual – uma economia do 

patrimônio natural – sensível à complexidade dos sistemas socioambientais. 
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Nessa perspectiva se constata a importância da educação relativa à 

problemática socioambiental, sendo a concepção de Educação para o 

Ecodesenvolvimento a mais apropriada no sentido dialético de superar conservando 

certas características julgadas necessárias, mas não suficientes, conforme Vieira 

(2002). 

A intenção básica é dotar indivíduos, grupos sociais e comunidades 

da capacidade de perceber, compreender e lidar – de forma lúcida, 

teoricamente bem informada, eticamente refletida e politicamente 

responsável – com os condicionantes estruturais da crise 

socioambiental. A elucidação da complexidade envolvida na história 

ecológica da humanidade, a reflexão crítica permanente sobre os 

fundamentos da cosmovisão mecanicista-produtivista e dos reflexos 

nas nossas maneiras de viver, e a defesa (não-dogmática) dos ideais 

regulativos de reverência pela vida e de ecocidadania planetária 

constituem as dimensões essenciais desse novo paradigma 

educacional. (SCWEITZER, 1976; DANSEREAU, 1999; SACHS et 

al., SAUVÉ, 1996 e 2001; MORIN, 2000a e 2000b; SINGH & 

SANKARAN, 1997 apud VIEIRA, 2002: 7). 

 

A partir desse enfoque, o Grupo de Ecologia Política 2009/2, formulou uma 

proposta experimental de educação para o ecodesenvolvimento em Ibiraquera para 

aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos durante o semestre anterior através de 

quatro oficinas oferecidas para estudantes, professores, agentes de saúde e 

estudantes do Programa Pró-Jovem Campo. O principal objetivo era o fortalecimento 

da Agenda 21 Local através do Ponto de Leitura e Cultura, pois se apresentava 

como um espaço potencialmente favorável para discutir sobre a problemática 

juntamente com a comunidade.  

A oficina de cinema e vídeo com enfoque socioambiental partiu da idéia do 

crescente interesse dos jovens por técnicas que se apresentam com o advento das 

tecnologias modernas que estão presentes nos mais diversos lugares - apesar de 

assumirem uma característica contraditória de ser tanto uma das materializações da 
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lógica capitalista moderna, quanto uma ferramenta para criação, principalmente 

entre os jovens no exercício de um olhar crítico para a questão socioambiental 

A oficina de “Saúde Ecossistêmica e Tecnologias Sociais para o 

Saneamento” surgiu como uma estratégia para a capacitação de agentes 

comunitários do município de Imbituba. A intenção era abordar temas relevantes 

para o enfrentamento da crise sócio-ambiental contemporânea a partir dos conceitos 

de saúde ecossistêmica e tecnologias sociais para o saneamento. Além disso, seria 

uma forma efetiva de introduzir as reflexões acerca da saúde humana e suas 

relações com o ambiente para a comunidade em geral, uma vez que os agentes de 

saúde estão em contato com as pessoas da comunidade, conhecem o contexto 

sócio-ambiental em que estão inseridas e podem desempenhar o papel de 

multiplicadores.  

A oficina de agroecologia surgiu diante da falta de cursos de capacitação 

dos professores do Programa Pró-Jovem Campo e da crescente evasão escolar por 

problemas de transporte. A agroecologia surge como ciência e proposta de 

alternativa para uma agricultura familiar socialmente justa, economicamente viável e 

ecologicamente sustentável, baseada no Ecodesenvolvimento e no conhecimento 

tradicional do território. Além disso, a oficina possibilitaria aos participantes a 

utilização de tecnologias socioambientais para a construção de uma horta 

comunitária no Ponto de Leitura e Cultura.  

Por fim, a idéia de desenvolver uma prática educacional a partir do enfoque 

do Ecodesenvolvimento com os professores de duas escolas públicas surgiu devido 

à falta de envolvimento dos professores com a educação ambiental que está, muitas 

vezes, ligada ao fato de que grande parte dos projetos desenvolvidos nas escolas 

não conta com a adesão afetiva e, conseqüentemente, efetiva dos professores. Com 

freqüência a participação dos mesmos se dá em função de uma obrigação, ou por 

outro lado, não são sequer convidados a participarem da elaboração dos projetos de 

educação ambiental e muito menos são consultados, por exemplo, sobre quais os 

problemas ambientais que eles acham mais graves na sua escola, ou na 

comunidade escolar. O resultado disso faz com que os professores não se sintam 
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atores importantes do projeto, mas sim coadjuvantes, ou até mesmo meros 

espectadores, ficando a critério de poucos a decisão sobre a necessidade muitos.  

 

Objetivos 

 

Refletir, a partir de um projeto de extensão, sobre a formação de um grupo 

com propostas inter e transdisciplinar de Educação Ambiental os limites e as 

possibilidades desta experiência universitária com comunidades populares.  

 

Objetivos específicos 

 

- Relatar, de forma geral, a experiência de um grupo em um projeto de 

extensão universitária com a temática educação para o ecodesenvolvimento; 

- Identificar as dificuldades apresentadas no desenvolvimento do projeto de 

extensão com um caráter inter e transdisciplinar; 

- Propor reflexões sobre os limites e possibilidades na formação de grupos 

de pesquisa que desenvolvem projetos de Educação Ambiental. 

 

Metodologia 

 

Esta reflexão parte, além de um relatório coletivo entregue como avaliação 

da disciplina de Ecologia Política no final do semestre 2009/2, da experiência 

proporcionada durante a formação do grupo e em seus momentos de prática que 

envolveu reuniões de planejamento, de estudo, de encontros com a comunidade e 

das próprias oficinas. 
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É evidente que cada componente desse grupo possui sua respectiva 

experiência e reflexão. Porém, cabe ressaltar que as minhas, expostas aqui, 

também são decorrentes de diálogos e trocas de impressões entre todos que 

participaram do processo. 

O relato, descrito nos Resultados, não está detalhado em cada encontro que 

tivemos a oportunidade de realizar, mas procura, de forma geral, citar pontos 

relevantes para essa reflexão. 

 

Resultados  

 

Nem todas as oficinas foram oferecidas no semestre 2010/1 em decorrência 

da indisponibilidade de tempo dos integrantes do Grupo de Ecologia Política 2009/2. 

Além dos encontros para cada oficina, fez-se necessário também tempo de 

planejamento e preparação teórica. Nesse sentido, foi possível desenvolver apenas 

duas das quatro oficinas propostas: a de cinema e vídeo e saúde e saneamento.  

Foram realizados três encontros na “Oficina de Cinema e Vídeo”, todos aos 

sábados e com a presença de, pelo menos uma professora da comunidade. O 

número de participantes caiu drasticamente de um encontro para outro e, além da 

presença instável, os poucos participantes não assumiram uma postura proativa e 

determinante para que fosse possível cumprir o cronograma estabelecido e a meta 

da oficina, a produção de vídeo envolvendo a temática socioambiental. Nesse 

sentido, a proposta da oficina ainda passa por uma análise estrutural que encontre 

uma estratégia efetiva. Cabe ressaltar que essa análise envolve questões como: a 

carga horária estabelecida para atingir o objetivo de produzir um vídeo com jovens; a 

idade, bem como a falta de maturidade da maioria dos participantes; a pouca 

divulgação por parte das escolas; a falta de experiência pedagógica por parte do 

próprio Grupo de Ecologia e; a possibilidade das escolas e dos professores 

intermediarem o processo de aproximação entre nós e os estudantes interessados 

pela proposta. Constatou-se que para construir uma produção audiovisual é 

necessária a iniciativa dos próprios participantes e não somente boa vontade dos 
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mediadores. Dessa maneira, assim como em qualquer prática coletiva, o grupo 

participante apresentaria autonomia para decidir a forma mais adequada de 

expressão cultural, independente de uma proposta pré-estabelecida. 

No que se refere às oficinas de “Saúde Ecossistêmica e Tecnologias Sociais 

para o Saneamento” obtivemos como principal resultado o início de uma efetiva 

parceria com a Secretaria de Saúde de Imbituba. Pudemos perceber que muitas das 

pessoas que participaram das oficinas estão motivadas a dar prosseguimento a este 

trabalho, ao mesmo tempo valorizando-o. Acreditamos que os conceitos norteadores 

das oficinas foram assimilados pela maioria dos participantes, o que significa o início 

de um processo de transformação das visões de mundo individuais, na busca de um 

coletivo mais saudável. Os encaminhamentos demonstram as principais lacunas 

identificadas no ambiente de trabalho do Agente Comunitário de Saúde e, também, 

a ânsia pela formação de um grupo forte e conciso que, trabalhando em conjunto 

com a academia e com o poder público, deve assumir a responsabilidade de atuar 

para o bem estar da comunidade local.    

Além dos resultados de cada oficina, podemos destacar como resultado a 

aprovação do Subprojeto Experimental de Educação para o Ecodesenvolvimento e 

Aprender Hidrologia para Prevenção de Desastres Naturais na Zona Costeira 

Catarinense, incluído no projeto institucional UFSC e os Novos Talento, no 

Programa de Apoio a Projetos Extracurriculares: Investindo em Novos Talentos da 

Rede de Educação Pública para Inclusão Social e Desenvolvimento da Cultura 

Científica (Edital CAPES/DEB Nº 033/2010). Essa conquista oportunizou a 

ampliação da proposta em seus objetivos e integrantes, pois passou de uma 

proposta do grupo da disciplina de Ecologia Política para um projeto do Núcleo 

Transdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento (NMD). 

As oficinas de agroecologia e de educação para o ecodesenvolvimento para 

os professores não foram realizadas até o momento. A disponibilidade de tempo 

entre os integrantes do grupo e das próprias instituições de ensino está sendo uma 

das dificuldades para a realização das mesmas. Porém, a dificuldade de maior 

relevância para uma discussão de educação ambiental está na proposta de inter e 

transdisciplinaridade que envolve a prática de uma educação ambiental. 
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O Grupo de Ecologia Política 2009/2 não existe mais em sua forma original, 

mas o projeto de extensão continua em uma contínua construção que envolve ainda 

a própria formação do grupo e a busca por metodologias práticas-pedagógicas que 

possam contribuir para uma educação ambiental que efetive uma proposta de 

Ecodesenvolvimento 

 

Considerações Finais 

 

Com o conhecimento adquirido na disciplina de Ecologia Política 2009/2 o 

grupo enfrentou o desafio de elaborar e por em prática uma proposta que 

contemplasse a problemática da crise socioambiental. Éramos estudantes de 

diferentes áreas de conhecimento e de diversas fases dos seus respectivos cursos 

que nos dispusemos a dedicar por mais um semestre à disciplina, contribuindo com 

o tempo e produção acadêmica para a aplicação da proposta.  

No exercício da prática vivenciamos a dificuldade com o planejamento de 

estratégias e organização das atividades internas do grupo, principalmente devido à 

indisponibilidade de horários comum a todos, incluindo da própria comunidade em 

questão.   

Estamos aprendendo, de acordo com o meu ponto de vista, que projetos 

estão sujeitos a interferências e incertezas que nos remetem a todo tempo ao 

conceito da Ecologia da Ação, na qual estamos sujeitos a um jogo de conexões e 

retroações que podem perder de vista os objetivos e que proporciona reflexões 

acerca do caráter de duas propostas apresentadas pela Educação Ambiental: a inter 

e a transdisciplinaridade.  

A primeira se torna desafiadora, principalmente, quando um grupo se propõe 

a desenvolver uma prática pedagógica. Esse grupo pode se apresentar 

interdisciplinar por ser constituído por integrantes de diferentes áreas de 

conhecimento, mas que contemplam em suas especialidades a temática 

socioambiental ou, ele se apresenta constituído por integrantes com a mesma base 
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epistemológica, porém atuando de maneira interdisciplinar em atividades de 

educação ambiental. Diante desse momento de crise socioambiental gerada e 

geradora de conflitos que permeiam a economia, a política, as relações sociais, a 

cultura, a ciência e, consequentemente, a educação, e que reflete um momento de 

transição, como podemos afinal nos organizar coletivamente com propostas práticas 

de educação ambiental pelo enfoque do Ecodesenvolvimento se somos “produto” de 

uma educação fragmentada, de uma cultura imediatista e que aprendeu que a 

ciência é capaz de resolver todos os tipos de problemas? Como um grupo 

constituído por integrantes provenientes das ciências naturais, sociais e exatas 

podem realizar uma prática educativa interdisciplinar, mesmo considerando a 

complexidade apresentada pela problemática?  Ou então, como um grupo formado 

por integrantes com mesma base epistemológica pode, diante de uma trajetória 

acadêmica fragmentada, exercer práticas pedagógicas interdisciplinares? 

A segunda, não menos intrigante, revela o desafio de se propor a 

transpassar a disciplinaridade pela qual o ensino acadêmico ainda se mantém 

engessado. Somos preparados para agir tecnicamente, até mesmo nos cursos de 

licenciatura, e quando nos deparamos com a oportunidade de desenvolver 

atividades de intervenção nos sentimos incapazes, angustiados e receosos de 

cometer falhas.  Como é possível sair do discurso da transdisciplinaridade e 

começar a praticá-la mesmo possuindo esses condicionantes adquiridos durante a 

trajetória acadêmica? 

Se a inter e a transdisciplinaridade apontam desafios em grupos com 

propostas específicas para a Educação Ambiental, o que dizer sobre os possíveis 

desafios que um corpo docente de uma escola formal encontrará diante das duas? 

Acredito que as respostas para minhas indagações sejam as de que é 

preciso: permitir-se errar, compreender a importância do aprender a fazer fazendo, 

estar disposto, a todo o momento, rever a visão de mundo e estar atento de que 

existem, em um grupo, as histórias individuais e a história do próprio coletivo que se 

entrelaçam e que, consequentemente, estarão refletidas no desenvolvimento das 

práticas pedagógicas.  
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RODAS DE CONVERSA: A POSSIBILIDADE DE VIVENCIAR OS 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Danielle Monteiro Behrend1 

 

RESUMO: O presente texto apresenta o trabalho realizado pela coordenação 
pedagógica do curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, 
intitulado Projeto Acreditar2 com educandos jovens e adultos. O objetivo do trabalho 
é apresentar o curso popular preparatório para o ENEM, evidenciando a conquista 
de espaços dialógicos como a possibilidade de vivenciar os princípios da Educação 
Ambiental, tendo como base o pensamento crítico, a valorização dos diferentes 
saberes, bem como a problematização das relações sociais. As rodas de conversas 
e as dinâmicas têm mostrado que os jovens e adultos buscam novas oportunidades 
para sentirem-se pertencentes à sociedade por meio da educação. Enquanto 
coordenadora pedagógica do referido curso, saliento que aprendo com os saberes 
dos educadores e dos educandos por meio de suas histórias e memórias que são 
(re) significadas a cada roda de conversa em que problematizamos as questões 
cotidianas, nos constituindo sujeitos críticos, reflexivos e autônomos que aprendem 
coletivamente. 

 

Introdução  

O presente trabalho apresenta as possibilidades de se vivenciar os princípios 

da Educação Ambiental em rodas de conversas que acontecem em um curso 

preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, intitulado “Projeto 

Acreditar”, em um bairro do município de Rio Grande. 

As aulas no projeto são ministradas por acadêmicos voluntários dos cursos de 

licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande-FURG e acontecem diariamente 

no turno da noite em uma escola estadual de ensino fundamental e médio. 

                                            
1 Professora dos Anos Iniciais da rede municipal de ensino do município de Rio Grande. Professora 
substituta da Universidade Federal do Rio Grande, mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Ambiental PPGEA/ FURG. E-mail: dmonteirobehrend@yahoo.com.br 

2Projeto popular vinculado ao PAITES (Programa de Apoio ao Ingresso no Ensino Técnico e 
Superior),projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande-FURG. 
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O Projeto Acreditar, um projeto de extensão, teve início no ano de 2004, O 

mesmo, pretende, através de voluntários acadêmicos dos cursos de graduação da 

FURG, contribuir com a comunidade, por meio dos conhecimentos que os 

acadêmicos vêm construindo na universidade pública, ampliando a inserção da 

comunidade, na universidade, firmando assim o seu compromisso social. 

Embora o projeto já exista desde 2004, foi só no ano de 2008 que se 

conquistou um espaço de diálogos em roda com os educandos, pois até então 

pouco se conhecia sobre os mesmos, já que os espaços de interação eram apenas 

nas aulas específicas para os estudos dos conteúdos programáticos. 

Enquanto pedagoga e moradora da comunidade a qual o curso atende, tomei 

conhecimento das aulas que estavam sendo ministradas e logo tive interesse em 

contribuir, bem como conhecer as práticas que estavam sendo desenvolvidas. 

Procurei de alguma forma colaborar com a proposta, assim recebi o convite para 

atuar junto a coordenação geral promovendo encontros de rodas de conversas com 

os educandos e auxiliando nas reuniões pedagógicas os educadores das diferentes 

áreas do conhecimento. 

O curso conta com a participação efetiva dos educadores voluntários 

envolvidos no projeto. Sendo o educador o facilitador, e o agente promotor do elo 

vivido pelo educando neste processo de interação entre a realidade externa do aluno 

e as práticas vivenciadas no período que antecede o processo seletivo.  

 

Objetivos  

 

As rodas de conversa têm como objetivo oportunizar que os educandos 

tenham um espaço dialógico no curso preparatório, para que possam expressar e 

narrar suas histórias, seus interesses, assim como os motivos que os levaram a 

buscar o curso.  
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Os diálogos em roda acontecem semanalmente com a coordenadora 

pedagógica, neste espaço é oportunizado aos mesmos momentos de descontração, 

interação e autoconhecimento, pois os educandos apresentam seus anseios, 

fragilidades e conquistas, sentindo-se pertencentes ao contexto em que estão 

inseridos. Loureiro (2006, p:29) afirma que: 

A educação Ambiental promove a conscientização e esta se dá na 
relação entre o “eu” e o “outro”, pela prática social reflexiva e 
fundamentada teoricamente. A ação conscientizadora é mútua, 
envolve capacidade crítica, diálogo, a assimilação de diferentes 
saberes, e a transformação ativa da realidade e das condições de 
vida. (LOUREIRO209) 

 

Partindo dos seus relatos bem como das interações que ocorrem nesse 

espaço coletivo de diálogos é que se percebe a possibilidade de vivenciar os 

princípios da Educação Ambiental, na medida em que os educandos problematizam 

questões cotidianas, buscando novas possibilidades de inserção social e de atuação 

efetiva na sua comunidade, percebendo-se como sujeitos críticos e atuantes na 

sociedade, considerando as diferentes formas de conhecimentos. 

 Nesse sentido de buscar novas possibilidades de integração social, Soares 

(2002, p. 40) afirma:   

A educação, como uma chave indispensável para o exercício da 
cidadania na sociedade contemporânea, vai se impondo cada vez 
mais nestes tempos de grandes mudanças e inovações nos 
processos produtivos. Ela possibilita ao individuo jovem e adulto 
retomar o seu potencial, desenvolver suas habilidades, confirmar 
competências adquiridas na educação extra-escolar e na própria 
vida, possibilitar um nível técnico e profissional mais qualificado. 
(SOARES,2002)  

 

Além de se perceberem como sujeitos capazes de provocar mudanças nos 

espaços em que atuam, os educandos interagem com os educadores na busca de 

novos conhecimentos. Cabe salientar ainda, que nesse contexto de diálogos em 

roda os educandos resgatam suas memórias e compartilham os saberes que 

construíram ao longo da sua experiência de vida, enriquecendo os encontros 
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pedagógicos e contribuindo com a formação de educadores em processo de 

constituição docente. 

  Metodologia   

 “Aprende-se não só com o cérebro nem só na escola. Aprende-se a 

vida inteira e por todas as formas de viver”. Leonardo Boff 

Os educandos que buscam o curso preparatório são na maioria adultos que 

estiveram afastados e que após algum tempo longe do contexto escolar retornam 

para finalizar o Ensino Médio e buscam o curso preparatório popular como uma 

possibilidade de ingresso na universidade pública.  

Para o desenvolvimento de um trabalho satisfatório com jovens e adultos 

que não tiveram acesso a escola em idade regular, deve-se ter clareza das suas 

dificuldades, auxiliando-os individualmente, com metodologias apropriadas para 

essa modalidade de ensino, além de manter um ambiente de acolhida e respeito. 

O projeto Acreditar oportuniza espaços de trocas, de experiências entre 

educadores e educandos e entre os próprios educandos, pois estes trazem todas as 

suas vivências, dúvidas e muitos desejos, cabe aos educadores oportunizar aos 

educandos momentos de re-significações de experiências, democracia, 

conhecimento e transformação, sendo que essa proposta contrapõe-se ao tipo de 

escola que esses jovens e adultos foram excluídos do processo educacional. A esse 

respeito Dayrel (apud, Ezpeleta & Rockwell, 1996, p.58) afirmam que:   

(...) em “cada escola interagem diversos processos sociais: a 
reprodução das relações sociais, a criação e a transformação de 
conhecimento, a conservação ou destruição da memória coletiva, o 
controle e a apropriação da instituição, a resistência. E a luta contra o 
poder estabelecido.” (apud, EZPELETA & ROCKWELL, 1996) 

 

A vivência como coordenadora pedagógica no referido projeto tem mostrado 

que muitos jovens e adultos procuram hoje as escolas com a intenção de dar 

seguimento aos seus estudos, com o objetivo de finalizarem o Ensino Fundamental 

e o Ensino Médio para possivelmente ingressarem no Ensino Superior, buscando 

dessa forma novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Em 

relação ao perfil dos alunos que procuram a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
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Soares (2002, p. 77) afirma que:  

os alunos da EJA são diferentes dos alunos presentes nos anos 
adequados à faixa etária. São jovens e adultos, muito deles 
trabalhadores, maduros, com larga experiência profissional ou com 
expectativa de (re) inserção no mercado de trabalho. (SOARES, 
2002) 

 

Vejo como tarefa essencial conhecer quem são esses alunos que chegam no 

curso, suas histórias e trajetórias, para que a relação do educando com os 

educadores seja permeada de afeto e respeito, onde a educação é compreendida 

como uma ação popular, político-cultural, que tem por objetivo fundamental 

promover a transformação das diferenças e injustiças. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

Dinâmica e roda de conversa-2008 

 

 

Neste sentido afirma Paulo Freire (1994 p.23-24):   

 

... no caso do processo educativo quanto no do ato político, uma das 
questões fundamentais seja a clareza em torno de a favor de quem 
e do quê, portanto contra quem e contra o quê, fazemos a educação 
e de a favor de quem e do quê, portanto contra quem e contra o 
quê, desenvolvemos a atividade política. Quanto mais ganhamos 
esta clareza através da prática, tanto mais percebemos a 
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impossibilidade de separar o inseparável: a educação da política. 
(FREIRE,1994) 

 

Considerando os saberes, as histórias e as memórias dos jovens e adultos 

que chegam no curso pré-vestibular popular, considero de fundamental importância  

que as metodologias utilizadas pelos educadores busquem o desvelamento da 

realidade, sua superação e a construção de alternativas para viabilização da justiça, 

sócio-econômica, político e cultural. Paulo Freire (1996, p.18) nos coloca que:  

 

 a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá 
automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática 
educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da 
curiosidade crítica, insatisfeita, indócil...(FREIRE,1996) 

 

Conforme já mencionado, o encontro pedagógico com os educandos 

acontece semanalmente. Nesse espaço de diálogos, várias são as propostas que 

estamos construindo em nossas rodas de conversa. Warschauer, 2010 nos diz que 

“conversa é oportunidade ímpar para o desenvolvimento do humano, para o 

aprendizado da convivência, tão necessária”. 

Dentre as propostas oportunizadas aos educandos, cabe salientar a 

audiência de vídeos; dinâmicas de grupo, discussões de reportagens atuais, como 

esporte, política, violência, saúde, meio ambiente, globalização, hábito do estudo; 

proposta de formação de grupos de estudos; festas de confraternização e escrita 

reflexiva no diário coletivo da turma.                                                            
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Festa Junina- 2009 

 

O diário coletivo do grupo tem como objetivo incentivar a escrita dos 

educandos, registrando suas memórias e vivências, bem como seus sentimentos, 

angústias e desejos que antecedem o período do processo seletivo tão esperado por 

eles. 

Semanalmente um educando leva o diário para casa e faz o registro acerca 

do encontro anterior, com o objetivo de refletir sobre as conversas que foram 

realizadas e as construções do grupo. Na aula seguinte fizemos a leitura do registro 

e retomamos a aula passada de forma que nesse movimento de leitura e escrita 

estamos nos constituindo autores de nossas produções. A respeito da leitura, 

Marques (2008,p:12) elucida que “ler é descortinar muitas leituras possíveis, é dilatar 

os horizontes das próprias percepções, horizontes dos muitos mundos abertos à 

inventividade criativa.” 

No início da proposta alguns educandos demonstravam certa resistência em 

escrever, por acharem que não seriam capazes de expressar-se por meio da escrita. 
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Aos poucos foram iniciando os primeiros escritos, mas ainda bastante descritivos, 

pois faziam questão de registrar o que tinha acontecido nos encontros com a 

coordenação pedagógica. O que fica evidente na seguinte passagem no diário:  

“Era noite de terça-feira, estava um pouco frio, tinha 

cinco alunos e a professora Danielle conversou conosco 

sobre o curso que estamos pensando em escolher para 

prestar o vestibular.Alguns falaram que a sua escolha 

vem da infância e da adolescência e outros ainda não 

decidiram”.( Diário do grupo-26/05/2009)  

No decorrer da escrita no diário do grupo os educandos pareceram sentir-se 

mais à vontade e escreviam com mais clareza apresentando breves reflexões sobre 

os encontros bem como suas aprendizagens nesse período em que estiveram no 

curso pré-vestibular popular. 

“No encontro de hoje conversamos sobre uma 

reportagem da Zero Hora sobre um senhor que aos 80 

anos realizou o sonho de ser advogado. Essa história 

nos mostra que com força de vontade e disciplina 

podemos conquistar aquilo que desejamos.” (Diário do 

grupo(15/09/2009)  

 

Resultados e Conclusão 

 

De acordo com o trabalho que vem sendo realizado no curso pré-vestibular popular- 

Projeto Acreditar, principalmente nos encontros pedagógicos constata-se que os 

educandos que buscam intensificar os seus estudos para concorrerem ao processo 

seletivo-ENEM são sujeitos de classe média baixa, os quais tiveram dificuldades na 

escola em um outro tempo e que na maioria das vezes precisaram deixar os estudos 

de lado para trabalhar e ajudar no sustento da família. Esses estudantes têm a sua 
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cultura própria a qual deve ser valorizada e contemplada nos espaços de diálogos 

em roda. 

O trabalho apresentado ainda está em andamento, pois concomitante as 

aulas de revisão dos conteúdos conceituais, os estudantes estão participando dos 

diálogos em roda, visto que nesse espaço descontraem e compartilham esses 

momentos de ansiedade antes mesmo do processo seletivo.  

Enquanto coordenação pedagógica do projeto, saliento que me encontro em 

processo de formação continuada junto ao grupo de educadores das diferentes 

áreas do conhecimento, pois a cada encontro pensamos coletivamente em novas 

possibilidades de ensinar e aprender junto aos educandos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicas 2008 

 

Nos encontros especificamente com os educandos, saliento que aprendo com 

seus saberes, suas histórias e memórias que são (re) significadas a cada roda de 

conversa em que problematizamos as questões cotidianas que surgem a todo o 

momento, nos constituindo sujeitos críticos, reflexivos e autônomos que aprendem 

coletivamente. 
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CATASTROFE ECOLÓGICA EM SÃO LOURENÇO DO SUL- RS: SE IS 

DIAS DEPOIS 

Alexandre Eslabão Bandeira1 

Cláudio Tarouco de Azevedo2 

 

RESUMO: A partir da análise dos depoimentos concedidos pelos moradores da 
cidade de São Lourenço do Sul afetados com a enxurrada do dia 10 de março de 
2011, este artigo descreve os pensamentos e sentimentos dos lourencianos em 
relação a catástrofe ambiental sofrida. Por um viés metodológico audiovisual e com 
o objetivo de abordar as intempéries do cotidiano e da vida dos habitantes de São 
Lourenço procuramos elucidar, fundamentalmente, a seguinte questão: Quais os 
impactos sofridos com a enxurrada e como as pessoas estão vivendo hoje? 

 

Palavras-chave: Catástrofe ecológica, devir, solidariedade. 

 

INTRODUÇÃO – a catástrofe ecológica em São Lourenço  do Sol 

São cada vez mais frequentes tragédias ambientais de grande magnitude, 

as quais geram destruição e consequências sócio-ambientais. Essas catástrofes 

ecológicas trazem apreensão e medo às populações, no momento em que se 

tornam constantes e eminentes tais acontecimentos em diversos lugares do globo 

terrestre. Eventos como os ocorridos no Haiti, Chile, Japão e até mesmo na região 

do Estado do Rio de Janeiro, neste começo de século, são exemplos de 

acontecimentos que comprovam a vulnerabilidade humana diante das catástrofes. 

Dessa forma, a enchente ocorrida em São Lourenço do Sul, na região sul do Estado 

do Rio Grande do Sul, em 10 de março de 2011, também se torna um espaço de 

                                            
1 Mestre em Geografia pelo Programa de Pós- Graduação em Geografia (PPGEO) e Tutor/bolsista 
(distância) no curso de especialização em Educação em Direitos Humanos, do Sistema Universidade 
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tragédia em uma região sem precedente quanto aos fortes impactos sofridos. Isso 

comprova que nenhum território esta imune a tais eventos. 

A cidade de São Lourenço do Sul, ou podemos dizer “São Lourenço do Sol”1, 

vivenciou no dia 10 de março a sua maior catástrofe natural ao ser atingida por uma 

enxurrada na qual o arroio São Lourenço do Sul não suportou a vazão da grande 

quantidade de água das chuvas, destruindo bairros da cidade (entre os mais atingidos 

encontram-se: Navegantes e Triunfo) e gerando um estado de calamidade pública. O 

nível do arroio alcançou o nível de cerca de 3 metros em alguns locais, levando ao óbito 

nove pessoas2. A prefeitura estima um prejuízo financeiro de 400 milhões de reais, além 

de ter cerca de 20 mil habitantes atingidos diretamente, dos quais 2,5 mil estão fora de 

suas casas devido a perdas quase que totais de seus bens. As soluções encontradas, 

para muitos desses desabrigados, são as casas de amigos, parentes ou os abrigos 

cedidos pelo poder público3. 

 

OBJETIVO – seis dias depois 

Frente ao ocorrido, nasceu uma iniciativa própria e reflexiva de se fazer um 

registro audiovisual que abordasse as intempéries do cotidiano e da vida das 

pessoas atingidas pela enchente em questão. Pensou-se em um documentário 

sobre a catástrofe. Mas a intenção era desenvolver uma narrativa audiovisual que 

transcendesse a catástrofe, ou seja, que as pessoas que enfrentaram o evento da 

enxurrada in loco fossem o foco central de nossa abordagem. Pois sobre a 

catástrofe a grande mídia já havia feito, da maneira mais precisa que lhe é peculiar, 

uma intensa cobertura do evento, apresentando ao público os resgates, os 

momentos de horror, sofrimento e dor das diversas pessoas atingidas. Sendo assim, 

nosso interesse não estava em discutir a catástrofe como significação de horror e 

morte, mas tentar encontrar a vida que habita a cidade e as pessoas após o 

ocorrido. Quais os impactos sofridos com a enxurrada e como as pessoas estão 

                                            
1 Slogan que está presente no pórtico de entrada da cidade e que representa a idéia da cidade 
turística, de bela paisagem que pode ser contemplada a beira da Laguna dos Patos. 
2 Disponível em: http://www.band.com.br/jornalismo/cidades/conteudo.asp?ID=100000408737 Acesso 
em: 01 abr. 2001. 
3 Segundo a defesa civil cerca de 350 pessoas foram acolhidas nesses abrigos coletivos. 
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vivendo hoje? Com esta questão de pesquisa nosso objetivo foi procurar perceber 

em que condições ecológicas mentais, sociais e ambientais1 se encontravam a 

cidade e alguns dos habitantes afetados diretamente pela catástrofe. 

Quando saímos com esse intuito, sabíamos que entraríamos no devir da 

vida em São Lourenço, não sabíamos quem iríamos encontrar, quais as casas que 

iríamos visitar e ainda não sabíamos exatamente o que iríamos ver. Importante 

pensar que 

Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um 
modelo, seja de justiça ou de verdade. Não há um termo do qual se 
parta, nem um ao qual se chegue ou ao qual se deva chegar. 
Tampouco dois termos intercambiantes. A pergunta “o que você 
devém?” é particularmente estúpida. Pois à medida que alguém se 
transforma, aquilo em que ele se transforma muda tanto quanto ele 
próprio (PARNET, apud ZOURABICHVILI, 2004, p. 20-21). 

 

Nesse sentido não pretendíamos fazer como a grande mídia, não 

pretendíamos seguir um modelo rígido e/ou glamoroso da dor, mas vivenciar – 

mesmo que durante apenas 24 horas –, a situação daquela cidade e seus 

habitantes, sabendo que a pesquisa poderia nos indicar diversas contradições, 

emoções e sentimentos em relação às transformações que a catástrofe engendrou 

no âmago dos moradores de São Lourenço do Sul e na própria cidade em suas 

transformações mútuas. 

 

METODOLOGIA – o caminho metodológico 

Para realização de tal proposta de pesquisa, dois alunos, pesquisadores e 

educadores com formações em Artes visuais/Educação Ambiental e Geografia, uniram 

seus conhecimentos teóricos e práticos. O trabalho consistiu na realização de 

entrevistas registradas em vídeo com algumas pessoas da comunidade Lourenciana 

que sofrem os impactos da enxurrada. Todas elas preencheram um termo de 

consentimento para que esta pesquisa audiovisual fosse realizada. Logo a seguir 

começamos a fazer uma análise do material produzido para realização deste texto, 

                                            
1 GUATTARI. As três ecologias. Campinas: Papirus, 1993. 
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concomitante com o processo de edição do material para feitura de um documentário, 

também consentido pelos autores dos depoimentos concedidos. É necessário pontuar 

que após a ideia primária ser lançada, buscou-se o apoio de mais pessoas. Para isso 

nada melhor do que contar com o auxílio dos próprios afetados com essa história para 

delinear e tornar mais rico o caminho metodológico para coleta do material audiovisual. 

Escolher esse caminho metodológico, segundo Milton Santos (1996), 

significa considerar diversas escalas de manifestações da realidade, havendo uma 

necessidade de periodização do espaço-tempo. Desse modo, às manifestações no 

espaço transcorrem uma história de fatos que se manifestam sob diferentes formas 

e significados. Conforme o mesmo autor, o "espaço geográfico se define como união 

indissolúvel de sistema de objetos e sistemas de ações, e suas formas híbridas, as 

técnicas que indicam como o território é usado" (1996, p.19). Enfatizamos, neste 

texto, o conceito de território (SANTOS, 1996) concebido como uma extensão 

apropriada e usada. 

O território, visto como unidade e diversidade, é uma questão central 
da historia humana e de todos os países e constitui o pano de fundo 
do estudo das suas diversas etapas e do momento atual [...] Na 
medida em que são representativas das épocas históricas, as 
técnicas, funcionando solidariamente em sistemas [...] Esses 
sistemas técnicos incluem, de um lado a materialidade e, de outro, 
seus modos de organização e regulação. (SANTOS, 2003, p.20). 

 

Considerando esses modos de organização sociais precisamos contar com a 

solidariedade daqueles moradores envolvidos com o suporte aos desabrigados no 

território Lourenciano. Dessa forma, para tentar uma inserção na comunidade e otimizar 

o pouco tempo que tínhamos para desenvolver a proposta, procuramos o apoio da 

moradora, de iniciais D. P.. Ela nos guiou pela cidade e nos deu as primeiras 

informações. Posteriormente, seguimos para um dos abrigos que a cidade organizou 

para socorrer as pessoas. O abrigo era na comunidade da Igreja Matriz onde foram 

acolhido pessoas no salão paroquial. Fomos recebidos também por outras duas 

pessoas que estavam coordenando este abrigo, a vereadora e irmã de D. P., a senhora 

A. P., outra voluntária, a E. M. R.. Na comunidade da matriz, podemos observar as 
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pessoas ali alojadas e o início do almoço, feito por voluntários e também por integrantes 

da própria comunidade afetada. 

Importante frisar que, antes mesmo de chegar à cidade, enquanto 

passávamos a ponte do arroio Turuçu, tivemos uma prévia do que iríamos ver em 

São Lourenço; o arroio já havia voltado para o seu nível normal, mas parecia que um 

forte furacão havia passado pela cidade. Este cenário podia ser visualizado através 

de árvores e casas no entorno do leito do rio as quais tinham sido derrubadas ou 

parcialmente danificadas, com muros e cercas destruídas. Quando desembarcamos 

na rodoviária, não tínhamos ainda a dimensão do ocorrido dias anteriores. 

A partir daí, começamos uma caminhada pela cidade e durante nosso trajeto 

fomos mergulhando no devir daquele dia ensolarado, mergulhando naquele cenário 

catastrófico. Partindo de algumas conversas, gravadas em vídeo, coletamos 

depoimentos de moradores. Produzimos diversas imagens das casas, das ruas, dos 

escombros que se encontravam espalhados pelas ruas. Escombros com os 

pertences inutilizados dos habitantes, acomodados em grandes montes descartados 

de móveis, objetos pessoais (roupas, brinquedos, livros, agendas etc.) e 

eletrodomésticos inutilizados. Nesse devir e, a partir da vivência participativa junto à 

comunidade atingida, foi-se constituindo o projeto de documentário intitulado “Seis 

Dias Depois”, em face da saída de campo a São Lourenço do Sul ter ocorrido seis 

dias após o dia do evento catastrófico. Nesse dia nos defrontamos com um estrago 

de dimensões devastadoras, lembrando, em alguns aspectos, as imagens 

mostradas pelos meios de comunicação referente aos eventos ocorridos no Haiti e 

no território japonês. No entanto, diferentemente dos outros acontecidos, em São 

Lourenço não se deu um maremoto, terremoto, furacão, mas uma enxurrada que em 

poucas horas deixou grande parte da cidade submersa, causando desespero e 

terror entre a população que naquele momento protagonizarou um esforço em busca 

por sobrevivência e organização social, tendo, muitos moradores, recorrido aos 

telhados e lajes das casas para escapar do alto nível das águas. 

 

RESULTADOS 
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As imagens nos apresentam diversas questões sobre a destruição ocorrida na 

cidade. Durante as caminhadas pelas ruas de São Lourenço podíamos verificar que a 

cada encontro entre os moradores a conversa era sobre o evento ocorrido; os 

questionamentos mútuos aconteciam: como foi para você? Como está sua casa? Eu 

perdi isso e aquilo... 

O momento de catástrofe provocou novas práticas solidárias entre diversas 

pessoas, e sentimentos que até então estavam esquecidos, no entanto latentes, no 

dia-a-dia corriqueiro de cada habitante. A partir de agora começaremos citar 

depoimentos e informações fornecidas pelos entrevistados, portanto iremos abreviar 

alguns nomes para preservação de suas identidades. No depoimento da senhora S., 

ela diz que não consegue ir ao comércio sem que pare em uma esquina para 

conversar com vizinhos que apenas costumava cumprimentar. De certa maneira os 

impactos produziram necessidades que antes da catástrofe a correria da vida diária 

não oferecia. Isso mexeu com a Ecologia Social das relações no cotidiano das 

pessoas, a aproximação e preocupação com os outros passou a ganhar espaço 

entre os habitantes de São Lourenço. O que, de fato, está conectado ao impacto 

ambiental sofrido e diz respeito ao que Félix Guattari chama de Ecologia Ambiental. 

Estes fatores não estão menos relacionados com a Ecologia Mental, esta que se 

refere ao campo das subjetividades humanas. Como bem disse Guattari (1993) 

esses três registros ecológicos são imanentes e estão sempre articulados. Um 

exemplo interessante sobre esta conexão entre os distintos registros ecológicos se 

dá em um depoimento do rapaz J. que comenta sobre seu sentimento, seus 

pensamentos e de sua família: “Mesmo precisando de ajuda sentíamos a vontade de 

ajudar!”. Nesse depoimento existe a relação da Ecologia Mental refletida nos 

aspectos subjetivos como o sentimento e os pensamentos humanos conectados 

com a Ecologia Social e Ambiental no desejo de auxiliar os demais na transformação 

dos resquícios catastróficos físicos e mentais em pulsões de vida. Ou seja, em 

movimentos de retomada da vida, movimentos de reconstrução de relações e das 

próprias condições físicas e estruturais da cidade e seus habitantes. 

Com o avanço da proposta através da convivência, das falas dos moradores, 

famílias e voluntários foi possível perceber as contradições que existem no confronto 
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das argumentações de cada pessoa quando discursam sobre o auxílio recebido até 

aquele dia. Alguns diziam que não tinham do que reclamar, enquanto alguns outros 

comentavam que receberam pouca ajuda, a senhora C. V. relatou que só havia 

recebido auxílio de um vizinho e um colchão doado por voluntários. Enfim, 

considerando os seis dias após o evento catastrófico e todos seus impactos, 

percebemos que a ajuda chegava. Os alojamentos estavam cheios de roupas e 

calçados para doação; almoço e jantar eram servidos a vontade para quem 

necessitava, nesse movimento escutávamos relatos sobre pessoas que não haviam 

sofrido diretamente com o evento, mas que, no entanto, aproveitavam o momento 

para buscar roupas, colchões, calçados e alimentos. Estão implicados aí todos os 

conflitos sociais, ambientais e subjetivos que são produzidos por conta da catástrofe e 

das soluções encontradas para lidar com os impactos sócio-ambientais sofridos. 

A grande mídia chegou a exibir matéria sobre os bombeiros na figura de 

“heróis”, embora estes profissionais sejam preparados e trabalhem para atuar em 

situações como a ocorrida em São Lourenço. Certamente essa escolha profissional 

é um ato de coragem e que deve ser considerado como fundamental para eventos 

em que os grupos sociais necessitam de apoio e socorro. No entanto, precisamos 

evidenciar aqui o ato mais que “heróico”, o ato de bravura e solidariedade de 

diversas pessoas, aquelas consideradas vítimas que subverteram suas condições 

no intuito de salvar diversas vidas e serem solidárias umas com as outras. Segundo 

alguns entrevistados, a enxurrada durou em torno de duas, três horas deixando 

algumas áreas da cidade submersas até a noite daquele dia. Foi durante os 

primeiros momentos após o alagamento, enquanto o socorro não chegava, que 

diversos heróis foram surgindo. Segundo relato da moradora S., que ficou presa na 

laje de uma residência com outras pessoas – enquanto a água subia e o medo de 

que ela passasse da laje era angustiante–, foram ocorrendo diversas situações. Ela, 

juntamente com outras pessoas, montou um abrigo para as crianças com algumas 

telhas soltas que estavam na laje. Um rapaz que morava próximo ao local onde eles 

estavam foi até sua casa e trouxe um cesto com frutas para alimentar as pessoas 

que estavam na laje já há algumas horas. Além disso, em uma de suas idas e 

vindas, o rapaz avistou um cachorro preso pela corrente em uma grade que já 
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estava quase submersa. Eis que ele nadou até o animal, soltou-o e o levou para 

junto das pessoas na laje. Este relato apenas ilustra todo esforço de diversas 

pessoas que enfrentaram o evento e todas as situações inusitadas que iam se 

descortinando como efeitos da enxurrada. 

A família do senhor G. S. V. perdeu todos os móveis dentro da sua casa (TV, 

geladeira, máquinas de lavar roupas). Encontramos esse senhor no meio de sua 

rua, sentado, a espera dos voluntários que estavam fazendo cadastros exigidos pela 

prefeitura da cidade e aguardando a distribuição de colchões. Ele mora com sua 

esposa C. V., sua filha mais nova M. V e seus dois filhos mais velhos, J. V. e J. V. 

Mesmo frente às perdas materiais a família de músicos deu uma demonstração de 

fortalecimento da instituição familiar através da arte. Como diz Rainer Maria Rilke 

“caso o seu cotidiano lhe pareça pobre, não reclame dele, reclame de si mesmo que 

não é poeta o bastante para evocar as suas riquezas” (2006, p. 26). De fato, a 

música nos levou para além da catástrofe. Riquezas de acordes ecoavam na 

simplicidade daquela casa lourenciana e o que mais importava eram os laços 

afetivos fortalecidos com a união da família. 

Em uma das caminhadas pelas ruas da cidade encontramos um professor, 

J. F. Ele relatou sobre outras duas grandes enchentes na história de São Lourenço, 

considerando que nenhuma havia sido de tal magnitude como a do dia 10 de março 

de 2011. Falou sobre a situação da cidade e comentou sobre alguns 

comportamentos que acontecem diante da calamidade. Durante a sua fala 

comentou, como um ponto positivo, sobre a ausência de saques em comércios e 

roubos em residências. 

S. é tutora Presencial no pólo de São Lourenço do Sul, no curso de Pós 

Graduação em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) que faz parte dos cursos à distância da Universidade Federal do Rio Grande 

– FURG. A tutora também teve sua casa atingida, moradora na Rua Princesa Isabel, 

ela reside no bairro Navegantes. Atualmente estava na casa de uma amiga que não 

teve sua propriedade atingida e que lhe acolhera desde então. Esse é um exemplo 

da solidariedade entre as pessoas em um momento de crise. 
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Entre os voluntários encontramos diversos moradores, sejam eles atingidos 

ou não, e pessoas como a senhora A. M. F. (assistente social) que estava a auxiliar 

em um dos abrigos, fazendo comida e auxiliando os desabrigados. Para a maioria 

das pessoas abrigadas as refeições servidas nos alojamentos eram a única 

alimentação diária, pois nada sobrou de alimentos nas casas devastadas. A 

assistente social R. B. também era voluntária e veio da cidade de Pelotas para 

ajudar com o cadastramento da prefeitura para fins de controle no ordenamento de 

ajuda. 

Como resultado, portanto, reconhecemos que embora existissem pequenas 

contradições nas falas sobre a assistência, essas falas compõe o humano. Mesmo 

aqueles que se diziam pouco ajudados não estavam passando fome ou frio, de certo 

que as condições materiais e psíquicas não eram favoráveis, mas ficou claro que um 

fator importante na retomada da vida em tempos de catástrofe são as atitudes 

solidárias e o fortalecimento dos laços afetivos e familiares. 

 

CONCLUSÕES – alguns dias depois 

As capacidades humanas de enfrentar problemas ambientais, a solidariedade 

e espírito de organização coletiva foram elementos fundamentais para retomada da 

vida na cidade de São Lourenço. Como afirma Guattari, “cada vez mais, os equilíbrios 

naturais dependerão das intervenções humanas” (GUATTARI, 1993, p. 52). Nesse 

sentido queremos fazer do documentário uma espécie de contribuição enquanto uma 

intervenção humana que possa fazer pensar a vida em situação de catástrofe. O 

documentário encontra-se em etapa de edição como já foi dito, mas certamente após 

sua conclusão os primeiros a assistir serão os próprios atores sociais que o 

produziram com seus depoimentos. A partir daí pretendemos avançar na divulgação 

do trabalho para provocar novas intervenções, assim como esta que acabamos de ler. 
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UM AVANÇO NA REEDUCAÇÃO DOS PESQUISADORES DE 

BIOMEDICINA NA PERSPECTIVA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNID ADE 

DA PESSOA HUMANA E DA INVIOLABILIDADE A VIDA 

 

David Silva de Souza1 

Daiane Acosta Amaral2 

 

 

RESUMO: O tema que esta pesquisa se propõe a estudar é sobre o papel que o 
Biodireito pode desempenhar no processo de normatização da conduta humana, 
relacionada com a tutela dos direitos fundamentais, particularmente quanto à 
inviolabilidade do direito à vida, a dignidade da pessoa humana frente às inovações 
proporcionadas pela biotecnologia. Como também, a importância da hermenêutica 
constitucional na resolução de seus conflitos internos. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em uma época em que muito se discute sobre a evolução da ciência e da 

tecnologia tem-se nesse estudo o objetivo de adequar a ciência jurídica a essas 

revoluções biotecnológicas que proporcionam uma grande revolução nas questões 

que envolvem o dia-a-dia do ser humano. Para que esse não se torne um frequente 

objeto de pesquisa de forma deliberada é necessário protege-lo, desde o momento 

de sua concepção com a fecundação do espermatozoide, até o fim de sua vida, 

como também, o seu corpo na condição de cadáver. 

                                            
1 Autor, Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pelotas, Acadêmico  de Psicologia e Aluno 
especial do Mestrado em Educação Ambiental pela  Fundação Universidade Federal do Rio Grande; 
david_souza_21@hotmail.com 
2 Coautora, Bacharel em Direito Faculdade Anhanguera, Acadêmica de Administração e Aluna 
especial do Mestrado em Educação Ambiental pela  Fundação Universidade Federal do Rio Grande; 
daia_acostamaral@hotmail.com 
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A relevância desta pesquisa está na modificação interpretativa da realidade 

fática, no que diz respeito à aplicação da biotecnologia à vida humana, 

revalorizando-a. Para isso, é necessária uma investigação jurídica que possa dar 

apoio à compreensão dos perigos ocasionados pelo desenvolvimento desordenado 

das biociências, em que, torna-se indispensável à normatização da conduta humana 

frente a essas tendências do mundo moderno. 

Este Estudo terá como base a pesquisa bibliográfica, no qual utilizará como 

referencial teórico uma interface entre as inovações propostas pela biotecnologia e o 

Biodireito, adentrando em aspectos que visão a preservação dos direitos 

fundamentais, através de uma interpretação constitucional. 

 

 

BIODIREITO E SEU PAPEL EDUCADOR E INTERVENTOR NOS E STUDOS EM 

BIOCIÊNCIAS 

 

Com o novo rumo tomado pelas discussões, baseadas na evolução do 

Biodireito, houve a necessidade de se buscar bases interpretativas que fornecessem 

subsídios jurídicos à resolução de conflitos entre as normas biojurídicas. Sendo 

assim, torna-se necessário fazer uma breve explanação sobre esse tema, visto que 

envolve inúmeros aspectos relacionados à vida humana, na qual cada um apresenta 

um construto teórico próprio, mas que mantém em comum o mesmo objetivo: a 

busca pela qualidade de vida.  Com base nos direitos fundamentais sobre a vida, 

não se pode permitir que os avanços proporcionados pela Biomedicina ultrapassem 

os limites propostos pelos Princípios Constitucionais que são: da Dignidade da 

Pessoa Humana e da Inviolabilidade do Direito à Vida1.  

                                            
1 Daí a importância desses princípios e da observância e respeito aos direitos fundamentais do 
indivíduo, como forma de fixação dos limites da intervenção tecnológica e científica no ser humano, 
em qualquer fase de sua vida, e nas mais diversas situações.(Nascimbeni, Asdrubal Franco – 
Pesquisas com Células Tronco, 2008. p. 137.) 
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Como princípios norteadores do Estado Democrático Brasileiro, esses são 

garantidos pela Constituição Federal de 1988, que servem como fundamentos para 

a legitimação das manipulações sobre a vida humana.  

A interpretação correta destes princípios pode resultar no estancamento das 

divergências, conflitos e entre outras problemáticas que possam surgir na 

sociedade, como também, uma possibilidade de legislação para o Biodireito. 

Seguindo o próprio amadurecimento do Biodireito surgiu a teoria da 

“Bioconstituição” ou “Biodireito Constitucional”. Nessa esfera, José Alfredo de 

Oliveira Baracho apresenta uma explicação plausível sobre a nova teoria 

constitucional: 

O conjunto de normas (princípios e regras) formal ou materialmente 

constitucionais, que tem como objeto as ações ou omissões do 

Estado ou de entidade privada, com base na tutela da vida, na 

identidade e integridade das pessoas, na saúde do ser humano atual 

e futuro, tendo em vista também as relações com a Biomedicina1. 

 

Assim, essa nova concepção do constitucionalismo, que busca uma 

adaptação com o mundo científico contemporâneo apresenta como objetivo, 

estruturar o sistema constitucional com as novas técnicas biocientíficas de modo a 

preservar os direitos fundamentais2, os direitos humanos, a cidadania, a dignidade 

humana e a vida do ser humano. Desse modo, a Bioconstituição serve para auxiliar 

na interpretação do regramento constitucional nacional, viabilizando a solução de 

problemas enfrentados, principalmente, pela Bioética e pelo Biodireito. 

 No centro dos estudos e fundamentos jurídicos encontra-se o ser humano, 

sendo esse a finalidade para todo o Direito. Em parte, sobrepõe-se o interesse 

                                            
1 BARACHO. José Alfredo de. A identidade genética do Ser humano. SP, 2000. p. 89. 
2 O reconhecimento dos direitos fundamentais do ser humano, devidamente cercados de princípios 
diversos, apresenta como objeto principal a produção integral do indivíduo, enquanto ser pertencente 
à espécie humana, desde o princípio até o fim de sua vida. Quer-se com isso a sua preservação 
como espécie e, para tanto, é necessário estar atento a manutenção de sua estrutura genética 
básica, com garantias da não descaracterização do genoma humano. .(Nascimbeni, Asdrubal Franco 
– Pesquisas com Células Tronco, 2008. p. 137.) 
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coletivo em detrimento ao individual, mas, nesse caso o homem não deixa de ser o 

objeto principal do Direito, mas sim, está se buscando atingir o bem comum para a 

sociedade. 

 

Dignidade da pessoa humana 

 

A dignidade humana é um valor supremo que contempla todos os direitos 

fundamentais do homem. A pessoa por ser humano já detém o seu direito de ser 

considerado digno. Nesses ditames, Ingo Wolfgang Sarlet, a define como:  

 

A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 

da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todos e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos.1 

 

O autor passa o fundamento de que o princípio da dignidade humana age 

como um suporte institucional no Direito, devendo ser reconhecido através de sua 

base, valor e conteúdo. Assim, esse princípio está contido no ordenamento jurídico 

como uma espécie de norma, que serve para orientar quando há necessidade de 

aplicação do Direito a um caso fático. Nesse sentido, o ser humano como pessoa 

deverá ser tratado com dignidade, e que jamais poderá sofrer qualquer tipo de sub-

julgamento de valor, tanto pelo Estado quanto pela comunidade no qual está 

inserido. 

                                            
1 Dignidade da pessoa humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2001, p. 
60. 
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O direito, sem sombra de dúvida, deve aceitar as inovações científicas 

desde que essas, não coloquem em risco à natureza e a dignidade do homem, não 

admitindo o uso de qualquer conduta que venha a reduzir o ser humano em caráter 

de coisa. Como mostra Maria Helena Diniz:  

Urge a imposição de limites à moderna medicina, reconhecendo-se 

que a respeito ao ser humano em todas as suas fases evolutivas 

(antes do nascer, no nascimento, no viver, no sofrer e no morrer) só 

é alcançado se se estiver atento à dignidade humana.1 

 

Nessa esfera a Bioética tem o dever de nortear valores éticos a cerca da 

fase inicial e do final da vida, das técnicas de reprodução humana, da seleção de 

sexo, da engenharia genética, da reprodução assistida, etc., considerando a 

dignidade humana como fator ético que, a prática da biomedicina está condicionada 

e obrigada a respeitar. 

As investigações biomédicas que não asseguram a dignidade humana, 

sobre a máscara do progresso científico, devem ser repudiadas por desobedecerem 

aos preceitos ético-jurídicos dos Direitos Fundamentais e Humanos.  

Como se pode constatar, a manipulação das ciências em relação à vida 

exige total atenção, visto que traz à humanidade benefícios incontestáveis, mas, em 

contrapartida, poderá apresentar riscos potencialmente perigosos e imprescindíveis. 

Nessas condições, os profissionais que tratam da saúde deverão cumprir 

rigorosamente os fundamentos éticos que são regidos pelo exercício de seus 

trabalhos, observando os limites impostos pelo respeito à vida, a integridade, e a 

dignidade  da pessoa humana. 

 

Direito à Vida 

 

                                            
1 O estado atual do Biodireito, SP, 2007. p. 10. 
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O direito à vida está assegurado na Constituição Federal de 1988, no art. 5º, 

caput que diz: ”Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 

do direito à vida, [...].” 

Como se pode perceber a vida é um bem jurídico, tutelado como direito 

fundamental básico, sendo considerado pela constituição um direito indisponível. 

Tendo efeito erga omnes, por sua própria natureza, não sendo conferido a ninguém 

o direito de assim desobedecê-lo.  

Com o advento da Lei nº. 11.105/2005, arte. 6º, 24, 25, 27, IV em 

conformidade com o art. 2º do Código Civil Brasileiro e, arts. 124 a 128 do Código 

Penal Brasileiro, a vida humana está amparada juridicamente deste o momento da 

fecundação natural ou artificial do óvulo pelo espermatozoide. 

Conforme mostra Maria Helena Diniz: 

O direito à vida integra-se à pessoa até o seu óbito, abrangendo o 

direito de nascer, o de continuar vivo e o de subsistência, mediante 

trabalho honesto (CF, art. 7º) ou prestação de alimentos (CF. arts. 5º, 

LXVII, e 209), pouco importando que seja idosa (CF. art. 230), 

nascituro, criança, adolescente (CF. art. 227), portadora de anomalia 

física ou psíquica (CF, arts. 203, IV, 227, § 1º, II), que esteja em 

coma ou que haja manutenção do estado vital por meio de processo 

mecânico.1 

 

Assim, constata-se que o ser humano é dotado de seu direito à vida desde o 

embrião, findando este, apenas com sua morte2. Cumpre ressaltar que cada ser 

                                            
1 O Estado atual do Biodireito, 4ª ed.-SP: Saraiva, 2007. p. 21 
2 Apud Asdrubal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, para quem, “Direito é criação da vida. Direito à vida é 
criação do homem. Do homem do direito. Do homem no direito. (...) Antes, só era certa a morte. 
Agora, (...) nem a morte é certa. Deixou de ser um ato (ou um desato ou desatino). Passou a ser um 
processo. Tal qual a vida. (...) A ciência, com sua incessantes descobertas, a que a curiosidade e o 
maravilhamento humanos conduz, amplia os sentidos e as variáveis da vida e, portanto, do direito. 
(...) A ciência abre portas que o direito não pode ignorar. Menos, ainda, descuidar. (...) O direito cuida 
da vida. Qualquer vida. Quanto mais vida, mais direito. Quanto mais eficaz o direito, melhor a vida. 
Ou mais garantida em sua dignidade tranquila e seguida do outro”.(Asdrubal, Pesquisas com Células 
Tronco, 2008. p. 152.) 
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humano é constituído pelo seu próprio direito que se manifesta através da vida, 

nessa concepção individual, na qual começa quanto se processa a fecundação do 

óvulo pelo espermatozoide. Nesse estágio atual da embriologia é possível constatar 

o momento que o embrião se torna viável fora do útero materno.  

Sérgio Ferraz1 afirma:  

Uma coisa é indiscutível: desde o zigoto, o que se tem é vida, 

diferente do espermatozoide e do óvulo; vida diferente do pai e da 

mãe, mas vida humana, se pai e mãe são humanos. Pré-embrionária 

no início, embrionária, após, mas vida humana. Em suma, desde a 

concepção há vida humana nascente, a ser tutelada.  

 

Em vista do exposto, o direito reconhece como pessoa, “todo o indivíduo 

nascido com vida”.  E é com base nos dados científicos acerca do início da vida que 

o Pacto de São José da Costa Rica2 afirma que a vida deve ser protegida desde a 

concepção. Cabe ressaltar que embora não dissesse expressamente isso seria 

óbvio, pois, a lei deve expressar a verdade das coisas, e se vale da ciência para 

formular seus preceitos. Ademais, reconhecendo que a vida começa na concepção. 

Ainda nesse sentido, o Princípio do Primado Direito à Vida, assegura que a 

vida tem prioridade sobre qualquer coisa, prevalecendo assim, sobre todos os outros 

princípios ou normas do ordenamento jurídico. Nesse sentido, é pertinente dizer que 

quando houver qualquer tipo de conflito entre os dois direitos, deve ser preservado o 

primado direito mais importante. Essa perspectiva expressa bem como o Direito, a 

partir de suas concepções fundamentais, atua decisivamente nas questões que são 

consideradas relevantes em cada etapa do desenvolvimento da vida do ser humano. 

                                            
1  É jurista, professor e advogado. Sérgio Ferraz. Manipulações biológicas e princípios constitucionais: 
uma introdução. Porto Alegre, Fabris, 1991. P. 47 

2 Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa 
Rica. De fato, essa Convenção, subscrita em 22 de novembro de 1969, é o único tratado 
internacional em que aparece com clareza o direito à vida “desde o momento da concepção” e o 
direito “ao reconhecimento da personalidade jurídica”. Não há, nos tratados universais ou regionais 
sobre direitos humanos, nada que se iguale ao Pacto de São José da Costa Rica.  
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Cabe salientar que o ser humano não pode dispor de sua própria vida, pois 

ele não vive para si, mas sim, para cumprir uma função na sociedade, sendo então, 

ineficaz qualquer manifestação de vontade que possa por em risco esse direito. 

Ademais, qualquer projeto de lei que vise interromper ou excluir esse direito será 

tido como inconstitucional, não sendo se quer suscetível de emenda, nos termos do 

art. 60, § 4º da Constituição Federal. 

Assim, o Direito à Vida constitui a fonte principal para todos os direitos 

percebidos pelo ser humano. Desde o direito de estar vivo e permanecer vivo, 

consistindo na prerrogativa que este venha a ser interrompido apenas pela morte 

espontânea e inevitável. Portanto, pode-se dizer que o direito à vida, está 

intimamente ligado ao conceito de dignidade, que deve igualmente ser reconhecida, 

respeitada e protegida. 

A adequada interpretação Bioconstitucional dos princípios e normas que 

regem tanto a Constituição Federal, quanto a Bioética e o Biodireito, vedam a prática 

da Biomedicina que coloque em risco à vida digna do ser humano. Isto é, qualquer 

ato que leve o indivíduo a morte, ou que coloque em risco sua integridade física, não 

importando se houve desconhecimento da técnica aplicada, como também dos 

meios de sua aplicação. 

Desse modo, a partir dessa interpretação o ser humano não será tratado 

como coisa, não estará a mercê de situações que buscam lucros financeiros, através 

de atos degradantes e desumanos. Assim, qualquer experiência, pesquisa ou 

investigação que vem de encontro a tal disposição deverão ser interrompidas e 

consquentemente extintas. 

 

Pesquisas com Seres Humanos 

 

As novas tecnologias ligadas à prática da Biomedicina provocam 

inquietações na sociedade, colocando em xeque alguns fatores éticos, 

desencadeando assim, uma série de problemas. Tais inquietações surgem com a 
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possibilidade da ocorrência de abusos na manipulação de estudos científicos, cujo 

ser humano seja o objeto de pesquisa.  

Uma investigação científica nessa área tem início com as hipóteses 

desenvolvidas sobre uma determinada situação. Seguindo então para a fase 

laboratorial, na qual as fontes de experimento dos estudos são os animais. 

Entretanto, para que os resultados possam ser declarados como úteis há a 

necessidade de ocorrer à realização de pesquisas em seres humanos. Fato este 

último, que mesmo com todas as precauções necessária causa riscos, imprevisíveis 

aos participantes. 

A maior dúvida quanto a esse tema gira em torno da pergunta: Os benefícios 

do conhecimento humano e o possível prolongamento da vida compensam a 

exposição do homem a esse risco? 

Léo Pessini, diz que antes de se entrar no estudo dessa problemática deve-

se compreender a concepção de “pesquisa”. O autor faz o seguinte comentário:  

O termo Pesquisa se refere a um tipo de atividade estruturada para 

desenvolver ou contribuir para o conhecimento generalizável. Esse 

conhecimento consiste em teorias, princípios ou relações, ou 

acúmulo de informações em que se baseiam que podem ser 

corroborados por métodos científicos de observação e inferência 

aceitos.1 

 

A pesquisa em seres humanos nesta ótica, pode se utilizar de observação 

ou investigação física, química ou psicológica, em que os registros poderão servir 

como base à Biomedicina. Podendo esta, ser estendida para o ambiente social ao  

está inserido o indivíduo da pesquisa. 

È importante salientar que as pesquisas com seres humanos devem ser 

realizadas de acordo com os princípios da bioética, observando em particular o 

                                            
1 Problemas atuais da Bioética / Leocir Pessini, Christian de Paul de Burchifontaine – 7ª ed. – SP, 
2005. p. 215. 
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respeito pelas pessoas1, a beneficência e a Justiça. Diante disso, vale ressaltar a 

importância do acompanhamento de profissionais altamente capacitados para esse 

fim, de modo a não colocar em risco a vida humana.  Todos esses procedimentos 

deverão ser administrados por um protocolo de intenções  e  avaliados por um ou 

mais comitês adequadamente constituídos. 

Como exemplo, pode-se citar as vacinas, que antes de serem 

disponibilizadas para uso devem ser testadas. 

Entende-se, assim, que as pesquisas, que usam o homem como 

instrumento, devem obedecer aos limites da ética, levando em conta as 

consequências sociais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os resultados desses trabalhos, percebe se que ainda há muito espaço 

para discussões e estudos dos problemas que envolvem a normatização da conduta 

humana frente a inovações da biotecnologia, uma vez que, há poucos estudos sobre 

esse tema.  Assim, pretendeu-se aqui fazer uma breve abordagem dessas novas 

propostas teóricas e ao mesmo tempo buscar respostas para algumas questões que 

ainda permanecem abertas e mostrar que as investigações cientificas a partir do 

século XXI merecem uma melhor atenção por parte das ciências jurídicas. 
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1 Pessini continua dizendo que o respeito pelas pessoas inclui, pelo menos, duas considerações 
éticas e fundamentais: a) respeito à autonomia, que implica que as pessoas capazes de deliberar 
sobre suas decisões sejam tratadas com respeito por sua capacidade de autodeterminação; e b) 
proteção das pessoas com autonomia diminuída ou deteriorada, que implica que se deve 
proporcionar segurança contra prejuízos ou abusos a todas as pessoas dependentes ou vulneráveis. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO E 

PRESERVAÇÃO NAS RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DO TURISMO  

NA REGIÃO COSTEIRA DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS-R J 

 

 

Bruna Cirino Carvalho1 

 

RESUMO: A atividade turística se destaca no cenário mundial como importante 
gerador de renda, lucro e desenvolvimento. No Brasil, esta atividade é estereotipada 
como “sol e mar”, já que o país possui extensa faixa litorânea. Devemos entender 
que o turismo alavanca a economia, mas em contra partida gera importantes 
impactos na sociedade, sendo neste trabalho o enfoque nos impactos sociais e 
ambientais. Sendo através de um enfoque geográfico, a realização de um diálogo 
entre o turismo e o meio ambiente, entendendo como se dá esta relação quais as 
perspectivas diretas e indiretas. De forma que foi necessário analisar o perfil dos 
moradores, veranistas e turistas para entender como se dá a prática do turismo 
nesta localidade e quais são os principais impactos a curto, médio e longo prazo. 
Pudemos então notar, a partir destas, destinadas a população local e os turistas, 
que a atividade nesta cidade é geradora de impactos positivos e negativos. Assim a 
execução da Educação Ambiental na tentativa de construir no turista uma 
conscientização de uso, onde não basta somente saber dos possíveis impactos 
negativos, mas entender a importância de preservação.  

 

Introdução 

 

Em termos históricos, pode-se dizer que o turismo é uma atividade 

relativamente nova na sociedade, entretanto o seu crescimento está ocorrendo em 

larga escala, tanto a nível internacional, como nacional. O turismo caracteriza-se por 

ser uma atividade complexa, principalmente por seu caráter multidisciplinar, uma vez 

que está associado a mudanças econômicas, ambientais e sociais, sendo assim 

estudado por diversas áreas. 

                                            
1 Mestranda em Geografia pela UERJ. Bolsista CAPES. brunacirino@gmail.com 
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O turismo, em grande parte das áreas litorâneas do Brasil, e com grande 

importância no Estado do Rio de Janeiro, tem influência sobre a realidade sócio-

ambiental das cidades, principalmente por suas incursões de natureza econômica, 

gerando impactos positivos e negativos. E corroborando ao exposto, pode-se dizer 

que a atividade turística no município de Rio das Ostras, localizado na Região da 

Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro, voltada para o seu litoral, tem se 

desenvolvido rapidamente, além de estar gerando impactos de diversas ordens. 

O município de Rio das Ostras tem passado por profundas transformações 

devido à intensificação da atividade turística. Em sua urbanização, intensamente 

financiada pelos royalties do petróleo recebidos da Petrobras e pelos impactos 

ambientais trazidos ao municipio por sua transformação em grande pólo turistico do 

Estado. O processo de ocupação da zona costeira tem ocorrido de maneira 

acelerada e desenfreada, onde o turismo é um dos principais fatores neste processo 

ocupacional e de transformação urbanística. Assim o presente estudo tem por 

objetivo buscar analisar as alternativas para a minimização dos impactos resultantes 

da intensificação do turismo no município de Rio das Ostras. Tendo como objetivos: 

Caracterizar os principais impactos do turismo, com a perspectiva geográfica; Propor 

diretrizes para as práticas da Educação Ambiental, como estratégia estruturante da 

gestão costeira, na tentativa de minimizar os impactos gerados pela atividade 

turística no município de Rio das Ostras, destacando a importância do processo de 

construção do conhecimento a partir da sociedade, em relação ao espaço vivido. 

 

Mudanças Ambientais: estudos das transformações amb ientais em 

suas diferentes abordagens geográficas 

 

Dentro da perspectiva geográfica o turismo contemporâneo é um intenso 

consumidor dos espaços e explorador das paisagens, onde a interação 

natureza/homem está presente de forma multifacetada, sendo o espaço um objeto a 

ser modificado e/ou aperfeiçoado e a paisagem torna-se a mercadoria desta 
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atividade. Assim podemos analisar, através dos conceitos geográficos de paisagem 

e espaço, como ocorrem tais relações.  

 

A paisagem, assim como o espaço, altera-se continuamente para 

poder acompanhar as transformações da sociedade. A forma é 

alterada, renovada, suprimida, para dar lugar a uma outra forma que 

atenda às necessidades novas da estrutura social. ‘A história é um 

processo sem fim, mas os objetos mudam e dão uma geografia 

diferente a cada momento da história’ dizia Kant, o filósofo e 

geógrafo. (SANTOS, 1986, p. 37 - 38) 

 

O espaço, que é um objeto de estudo da Geografia, está em constante 

movimento, em transformações e diretamente ligada às relações sociais. Para 

Santos (1988, p. 11) o conceito de espaço é indivisível dos seres humanos que o 

habitam e que o modificam todos os dias, através de sua tecnologia. 

Com a prática turística o homem vem causando diversas modificações para 

atender suas necessidades e para isso se utiliza de suas revoluções técnicas e 

cientifica o que complementam as relações sociais, de forma que busca se 

beneficiar de forma rápida e eficaz no ato de transformação/adequação do espaço 

vivido. Com a evolução da ciência, o turismo só tende a expandir suas relações, já 

que o mundo turístico passa a se apropriar até mesmo de espaços, antes inóspitos, 

através de sua tecnologia que termina por criar locais sofisticados que transformam 

qualquer espaço em atração turística. No que tange a evolução técnico-

informacional, o espaço torna-se subordinado ao homem, onde consenso individual 

ou em grupo, a construção estará orientada pelos valores determinado por eles, a 

fim de que satisfação a sua vontade. 

Podendo ainda falar sobre o conceito de paisagem, que se torna um produto 

a ser comercializado. Para Santos (2002, p.103), a paisagem é um conjunto de 

formas que representam e, num dado momento, exprimem as sucessivas heranças 

das relações entre homem e natureza.  
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A paisagem constitui um conceito que carrega perspectivas meramente 

visuais, a imagem é o que representa o mesmo. Este é construído no imaginário, 

pode ser influenciado pela cultura local, pela arquitetura, porém o que melhor 

representa é o meio natural. 

No turismo a paisagem ganha importância na perspectiva de relação entre 

homem, meio ambiente e turismo. A paisagem seria a associação mais próxima do 

homem com o meio natural e a economia turística cria ações que constroem no 

imaginário do turista que a natureza é a melhor forma de aproveitamento do tempo 

livre. Algumas paisagens ganham destaque, no Brasil, o foco seriam as belas praias 

de nosso extenso litoral, porém não se deixa de alimentar também a curiosidade do 

turista por outros destinos, na verdade a atividade turística tenta, de variadas 

formas, encontrar formas de popularizar o turismo, exaltando hoje a paisagem do 

litoral, depois das montanhas e de forma intensiva tenta exaltar tudo o que for 

passível de visitação humana e que gere lucros. 

 

Algumas paisagens são mais valorizadas pelo turismo hoje que 

outras, mas estas não são as mesmas do passado e, 

possivelmente, não serão as mesmas no futuro. As paisagens 

consideradas mais atrativas pelo turismo na atualidade são criações 

culturais que têm muito a ver com o que se habituou chamar de 

cultura de massa e, portanto, com o papel da mídia na 

homogeneização de gostos e na disseminação de padrões de 

consumo homogeneizados. (CRUZ, 2003 - pp. 10). 

 

Assim a percepção geográfica do turismo, fornece subsídios para o 

conhecimento das relações entre homem e a construção do espaço pelo turismo, 

sendo este um importante construtor e modificador dos espaços, provocando 

mudanças na vida da população, principalmente nas comunidades receptoras, 

gerando impactos ambientais e sociais, invadindo, destruindo, alterando ou 

produzindo novas territorialidades. 
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A atividade turística traz intensas modificações no meio ambiente, de forma 

que deveríamos pensar quais os impactos gerados a curto, médio e longo prazo. O 

homem se preocupa com a apropriação do meio para a sua utilização, porém pouco 

pensa de que forma o meio recebe e pode reagir a sua inserção intensificada e 

muitas vezes mal planejada. A relação entre turismo e meio ambiente é muito 

próxima, já que os recursos do meio ambiente viram mercadoria para a atividade 

turística e esta passa a vender os recursos que lhes podem gerar lucros, onde o 

turismo ganha “status” na sociedade, como algo socialmente construído, mais do 

que nunca a natureza não pode ser separada da cultura e precisamos aprender a 

pensar “transversalmente”, (GUATARRI, 2009). 

Ressaltando então que muitos visitantes, divulgadores e até mesmo a 

população não tem idéia dos impactos que causam nos locais visitados. Pode-se 

destacar, como exemplos, a grande circulação de veículos, a superlotação (não 

levando em consideração a capacidade de carga da localidade), a criação de 

infraestrutura que invade os espaços naturais (como a criação de resorts), a alta 

produção de lixo (que muitas vezes não é destinado aos locais devidos), entre 

outros impactos que acabam por alterar a dinâmica natural do meio ambiente. De 

forma que a conscientização precisa ocorrer coletivamente, assim como explicita 

Guattari (2009, p.51): “A noção de interesse coletivo deveria ser ampliada a 

empreendimentos que a curto prazo não trazem “proveito” a ninguém, mas a longo 

prazo são portadores de enriquecimento processual para o conjunto da 

humanidade”. 

 

Educação Ambiental como perspectiva de harmonização  nas relações 

sociambientais do turismo no município de Rio das O stras – RJ. 

 

 Pensando em alternativas que possam prevenir ou minimizar (levando 

em consideração que qualquer relação do homem com a natureza gera alterações), 

a educação ambiental pode ser vista como uma alternativa importante e capaz de 

produzir na sociedade uma visão avaliadora e realista dos possíveis problemas 



 

 574

ambientais. Levando a sociedade como se dá a relação dinâmica entre natureza-

sociedade-política-economia. A partir desta a sociedade se torna capaz de propor 

soluções para o uso consciente dos recursos oferecidos e/ou apropriados. Esta 

proposta teria como finalidade preparar os cidadãos para entender e praticar os seus 

direitos e deveres, perpassando o papel de simples utilizador da natureza de forma 

banal, mas se vendo como parte integrante do meio visando um desenvolvimento 

equilibrado. Podendo ainda fazer parte da gestão e planejamento das políticas 

públicas de viabilização de uso da natureza, assim como descreve Reigota (2009): 

 

A educação ambiental pode ser definida como educação política, no 

sentido que ela reivindica e prepara os cidadãos e as cidadãs para 

exigir e construir uma sociedade com justiça social, cidadanias, 

autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza. 

(REIGOTA, 2009, p. 14)  

 

A educação ambiental, neste contexto, surge como importante instrumento 

para a intervenção da sociedade nas políticas que envolvem a relação do turismo 

com o meio ambiente, levando a população a desconstruir a idéia de que esta 

atividade gera apenas impactos positivos ou que talvez os impactos negativos sejam 

irrelevantes. Assim não ficando somente no campo das idéias ou na construção 

teórica, podendo então, a partir destes, criar ações coletivas que construam 

coletivamente o conhecimento e o compromisso com a real conscientização. Assim 

como descreve Loureiro (2009): 

 

A Educação Ambiental não atua somente no plano das idéias e no 
da transmissão de informações, mas no da existência, em que o 
processo de conscientização se caracteriza pela ação com 
conhecimentos, pela capacidade de fazermos opções, por se ter 
compromisso com o outro e com a vida. (LOUREIRO, 2009, p. 28) 

 

O processo de “turistificação” de um local tem que levar em consideração 

alguns princípios, para um desenvolvimento visando o mínimo de impactos como 
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garantir a preservação de ambientes naturais (ecossistemas, paisagens naturais), 

tentativa de manutenção de costumes locais (o impacto social é geralmente intenso 

e irreversível) e a preservação da historia local, por exemplo, através da arquitetura. 

Os impactos positivos, os que nitidamente são mais valorizados, são os 

econômicos que podem ser considerados benefícios instantâneos ou a curto prazo, 

já os impactos negativos, de difícil percepção, porém com causas a longo prazo são 

os impactos sobre o meio físico-ambiental. O que podemos notar é que a 

apropriação e a utilização a curto prazo é incentivada pelo sistema capitalista que 

visa o lucro, assim como descreve Velasco, 2002: 

 

Constatamos, então, que tanto a vida humana quanto o equilíbrio 
dos sistemas não- humanos que fazem parte do “meio ambiente” 
estão ameaçados pelo capitalismo, em especial pelos efeitos 
destrutivos da ciência e da tecnologia transformada pelo capital na 
sua principal força produtiva. (VELASCO, 2002 p. 38) 

 

O desenvolvimento da educação ambiental em uma localidade deve ser 

pensado e construído de forma a analisar de que forma a atividade turística esta 

impactando a localidade, pois o turismo é uma atividade abrangente que interfere 

deferentes estruturas sociais. A sua implementação deve ainda respeitar os 

interesses da comunidade e a tentativa de interferência, pela conscientização, deve 

ser gradual e embasada. Na verdade para a educação ambiental não basta somente 

apontar os erros ou talvez os impactos negativos, mas mostrar que a atividade pode 

ser desenvolvida visando o mínimo de impactos negativos.  

Neste aspecto a educação ambiental não só pode ser implementada em 

diferentes localidades como também pode ser adaptável a cada realidade. Segundo 

Reigota, (2009), o importante seria incluir nas atividades de educação ambiental a 

temática próxima ou distante relacionada com o cotidiano das pessoas daquele 

lugar. Se pensarmos neste aspecto voltado a atividade turística, podemos destacar a 

importância da população local na tomada de decisões de políticas territoriais 

efetivas e de acordo com práticas locais, pois somente eles saberiam qual a real 

situação da localidade, podendo interferir de forma positiva na manutenção da 
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identidade local. Segundo Ruscheinsky e Costa (2002), a verdadeira educação 

ambiental deve permanecer a comunidade, partindo dela e a ela retornando. 

Partindo do pressuposto que os impactos ambientais causados pela 

atividade turística são inevitáveis, a prática da educação ambiental parte do principio 

de manter os impactos dentro dos limites aceitáveis, e que não comprometam o 

funcionamento e manutenção do meio natural, prevendo maiores danos e tornando 

mínimos os que possam ser irreversíveis. 

É possível pensar que não é suficiente somente refletir em preparar as 

localidades para a atividade turística, mas também “aprontar” o turista para usufruir 

dos espaços, de forma que pensem de que forma podem minimizar os prejuízos que 

podem causar. Parafraseando Reigota (2009, p. 51), “qualquer pessoa pode se 

educar ambientalmente em qualquer lugar”. A ação deve ser mútua, que envolva 

diálogo, capacidade crítica e principalmente a vontade de realizar transformações 

que visem a melhora nas condições de vida em busca da minimização dos impactos. 

Deve-se pensar na relação sociedade-natureza, de que forma a sociedade 

age e modifica a natureza para assim pensarmos em um cenário de reversão para a 

degradação ambiental já consolidada ou em processo de desenvolvimento, atuando 

de forma que se leve em consideração o processo histórico de ocupação e/ou 

utilização. Pensando sobre a perspectiva histórica e crítica da Educação Ambiental, 

deveria ser possível fazer com que as visões ecológicas sejam discutidas, 

compreendidas, problematizadas e incorporadas em todo tecido social e suas 

manifestações simbólicas (LOUREIRO, 2009). 

Desta forma, a educação ambiental seria uma proposta de uso, consciente, 

da natureza, onde deveríamos levar em conta todos os aspectos de relação entre o 

homem e a natureza. Fazendo com que a sociedade se questione sobre as 

mudanças ocorridas no espaço, se estas geram impactos negativos e de que forma 

se pode preservar este espaço, transformando a realidade e pensando em qualidade 

de vida. Contribuindo neste aspecto, Loureiro (2009) define a forma de educar e 

quais as suas relações: 
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Para educar, deve-se considerar o homem na sua totalidade, tanto 

nos aspectos biológicos, semióticos, inconscientes e afetivos, quanto 

nos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais, 

considerando-se que ele faz parte da natureza, que se relaciona com 

os outros, com o mundo, com as outras espécies e com o planeta. 

(Loureiro, 2009, p. 162) 

 

 

Com isso a proposta da educação ambiental pretende corroborar para que 

não vejamos o meio ambiente somente pelo olhar sintético, mas o ato de ver e 

compreender o que se apresenta com suas relações e as possíveis transformações, 

esperando que possam “ir além”, gerando dúvidas, questionamentos, mas 

principalmente o auto questionamento, onde possa se perguntar: Como ele muda, 

transforma e preserva o espaço em que vivem. “Dentro dessa perspectiva não se 

pode mais encarar a Terra como dissociada da civilização humana; somos parte do 

todo, e olhar para ele significa, em última análise, olhar para nós mesmos.” 

(OLIVEIRA E MACHADO, 2004). 

 

Conclusões 

 

Concluindo o trabalho, pode-se dizer que a atividade turística possui 

diferentes impactos na dinâmica socioambiental, porém os impactos negativos do 

uso continuo e inconsciente ainda não foram, de fato, percebidos. A educação 

ambiental é colocada como possibilidade de conscientização para esta prática, 

levando a sociedade a produzir uma visão avaliadora e realista dos possíveis 

problemas ambientais.   

A idéia da educação ambiental que construa coletivamente uma consciência 

de preservação, tendo em vista que a interação de todas as camadas da sociedade 

neste processo o tornaria mais eficaz, viabilizando projetos que possam construir na 

sociedade, em geral, uma visão ambiental de preservação.  
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IMPLICAÇÕES LINGUÍSTICAS PARA O ENSINO DE SURDOS: O  

DESAFIO DA ADAPTAÇÃO PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Saionara Figueiredo Santos1 

Susana Ines Molon2 

RESUMO: A proposta do presente artigo é analisar alguns aspectos referentes às 
práticas pedagógicas de professores no ensino específico do alunado surdo. A partir 
de algumas considerações bibliográficas, propõe-se uma reflexão sobre as 
diferenças existentes na educação de surdos, principalmente no que se diz respeito 
à proposta da inclusão. Primariamente, nortear-se-á a caracterização das diferenças 
nos níveis educacionais de surdos e ouvintes. Posteriormente, analisar-se-ão as 
implicações do idioma, levando-se em conta o contexto sócio-cultural da educação 
de surdos. Propor-se-á o reconhecimento das diferentes práticas exitosas de ensino. 
E como estas propostas podem ser adaptadas para o ensino de Educação 
Ambiental. 
 

 

ABSTRACT  
The purpose of this paper is to analyze some aspects related to the pedagogical 
practices of teachers in specific teaching of deaf students. From some bibliographical 
considerations, we propose a reflection on the differences in deaf education, 
particularly in respect of the proposed inclusion. Primarily, it will be guided to 
characterize the differences in educational achievement of deaf and hearing. Later, it 
will analyze the implications of the language, taking into account the socio-cultural 
education of the deaf. It will propose the recognition of different practices of 
successful teaching. And how these proposals can be adapted for teaching 
environmental education. 
 

Palavras-chave: Educação de surdos; Educação Ambiental, Propostas pedagógicas 

Key-words: Deaf education, environmental education, teaching Proposals 
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INTRODUÇÃO 

 

Nota-se o aumento paulatino no número de professores e pesquisadores 

que tem procurado refletir sobre as práticas educacionais nos mais diversos espaços 

e para os mais variados tipos de sujeitos em processos de ensino e aprendizado. Há 

visivelmente uma pluralidade e diversidade de sujeitos, nos valores que os 

constituem, nas diversas maneiras de interação e na construção do conhecimento 

individual e coletivo nos processos ensino e de aprendizagem. 

Nesse sentido, focalizar o olhar na prática educacional que abrange a 

educação de surdos é uma faceta peculiar, já que abre uma discussão interessante 

de como novos funcionamentos, novas dinâmicas podem contribuir para tornar 

efetivamente a instituição escolar mais receptiva e menos excludente. 

Falar de educação de surdos nos remete sempre a polêmica que ele 

representa. Cada vez mais pesquisadores e estudiosos do processo educacional 

tem tentado desenvolver propostas educacionais eficientes, porém, o índice de 

acertos no que se refere à eficiência desse ensino para sujeitos surdos é uma 

evidencia das limitações das tentativas desenvolvidas. 

Atualmente, percebe-se que a proposta atual da educação brasileira – 

praticada há pelo menos três décadas, é criticada pela ideia de integração – mas 

que a criança que deve se adaptar à escola, num ambiente o menos restritivo 

possível. O aluno precisa mostrar suas habilidades e aproveitar oportunidades, com 

o objetivo de ser colocado numa classe regular. Esses conceitos evidenciam as 

tradicionais medidas da educação especial hoje (UNESCO, 1994). 

Entretanto, o conceito de educação inclusiva discutido em Salamanca, diz 

que nenhum aluno pode ser excluído do ensino regular, sendo que a escola que 

deve se adaptar ao aluno. Pode-se definir o processo de inclusão como uma postura 

adotada pela escola para educar a criança, sejam quais forem os desafios 

existentes, contemplando a pedagogia da diversidade (social, religiosa, étnica e 
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lingüística) regular. Ou seja, todo e qualquer tipo de aluno é importante no 

enriquecimento pedagógico do outro. Para que essa convivência seja harmoniosa, a 

própria escola precisa proporcionar ao aluno um ambiente saudável, de trocas e 

resultados satisfatórios no que diz respeito ao seu desempenho social (MAZZOTA 

1996, KELMAN 1998). 

O atendimento específico lingüístico à camada de alunos surdos vem sendo 

incorporado na política educacional de inclusão escolar. Isso vem gerando vários 

debates no que se refere às relações sociais entre ouvintes e surdos, seja 

professores ou alunos. 

Observa-se uma recomposição e reestruturação nas práticas de inclusão, 

como novos atores sociais desse processo: instrutores surdos, instrutores ouvintes, 

intérpretes além de um professor regente especializado para lidar com esse tipo de 

alunado. E a partir dessa reestruturação que se procura uma pedagogia eficiente de 

inclusão. 

 

DIFERENÇAS QUE PERMEIAM O PROCESSO 

A ausência de uma política pedagógica educacional eficiente de acesso 

qualificado à educação para os surdos é apenas mais um reflexo histórico-cultural 

da existência de inúmeras diferenciações no processo educacional atual. A 

normalidade vem sendo relativizada perante uma sociedade multicultural.  

A educação de crianças especiais é um problema 
educativo, como é também o da educação de classes 
populares, a educação rural, a das crianças da rua, a 
dos presos, dos indígenas, dos analfabetos, etc. é certo 
que em todos os grupos que menciono existe uma 
especificidade que os diferencia [...] (SKILIAR, 1997, 
p.14) 

 

Pensa-se, portanto, numa educação possível, respeitando as experiências 

visuais-espaciais dos surdos, já que se percebe o aumento da “ouvintização” – 

representações próprias dos ouvintes que são copiadas em todos os momentos 
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pelos surdos. Esta educação precisaria respeitar também as representações 

culturais diferentes pertencentes à comunidade surda. 

Iniciou-se um movimento visando incorporar as línguas de sinais das 

comunidades às práticas educacionais tradicionais. É a chamada – abordagem 

bilíngüe, que se objetiva a fazer com que os surdos tenham precocemente, contato 

com sua língua materna – a língua de sinais – LIBRAS. Esta permite o pleno 

desenvolvimento da linguagem e do sujeito surdo, de maneira integral. A LIBRAS 

deve ser a língua-acesso para todas as outras modalidades de ensino e deve ser a 

língua primária a ser aprendida. 

Para que as interações entre as crianças surdas e ouvintes aconteçam, a 

criança surda deve aprender o idioma materno o mais cedo possível, assim como as 

crianças ouvintes aprendem a língua portuguesa.  Quando uma criança surda 

sinaliza, ela desenvolve sua competência lingüística gestual, que a ajudará a adquirir 

a língua falada – português – num bilingüismo sucessivo. 

Assim, para a educação de surdos, é necessário acrescentar e apresentar 

experiências visuais, pensando nas diferenças, nas traduções e representações, 

implícitas na educação possível de surdos. 

 

IMPLICAÇÕES LINGUISTICAS 

 

Para qualquer indivíduo, implicações podem sobrevir de vários âmbitos: 

social, cultural, político – e todas estas tem papel primordial no desenvolvimento 

educacional do individuo. As questões relacionadas com a formação de identidade, 

os tipos de interações sociais, as representações dentro da sociedade, inseridos em 

papéis de sujeitos sociais definidos estão presente na formação educacional 

também. 

Assim, ter-se-á o cuidado de se respeitar o idioma, porém, sem se limitar 

nem reduzir a mensagem a ser passada. Deve-se reconhecer as peculiaridades do 

idioma, da cultura e da comunidade surda, bem como a forma com que estes se 

organizam, vivem, além de suas relações sociais identificadoras, suas regras 
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lingüísticas, as interações e relações da mesma com o pensamento e a constituição 

da subjetividade de cada ser surdo. 

Quando se fala de implicações lingüísticas se remete sempre a questão da 

institucionalização da LIBRAS como idioma oficial brasileiro. Pode-se dizer que a 

língua de sinais é a parte mais direta da identificação da comunidade surda, mas 

ainda hoje é alvo de tensão e discórdia, no que diz respeito à sua estruturação e aos 

regionalismos, bem como a incorporação excessiva da língua portuguesa à mesma, 

fazendo com que esta perca seus diferenciais como idioma e sua identidade. 

Interessante observar que a maioria dos profissionais não acredita que a 

língua de sinais deva ser a base para o aprendizado do surdo. Assim, a escola fica 

com o papel de discutir todos os avanços e metodologias possíveis de aceitação do 

idioma. Mais uma vez, perpassa-se a sobreposição do português (língua da maioria) 

à língua de sinais, como aconteceu ao longo da história da educação de surdos 

(FISCHER; LANE, 1993). 

A base do processo educacional é o idioma usado pela mesma. É o 

instrumento que traduzirá as relações do processo educo-social. Ao usar a língua de 

sinais, o discurso ganha uma dimensão diferente da oral-auditiva – que é a visual, o 

que facilita a expressão e absorção do que está sendo dito. Esta ganha um papel 

crucial nos discursos reproduzidos e nas relações existentes dentro e fora da escola. 

Pensar nas mudanças cabíveis na educação inclusiva exige um olhar mais 

específico para as implicações do problema. Mudanças estruturais requerem a 

participação política e social de sujeitos surdos na montagem de uma base curricular 

compatível com os interesses da comunidade surda. A experiência visual, como já 

citada, deve ser a principal alternativa a ser usada dentro da sala de aula, já que ela 

é a base da língua e do pensamento surdo. 

 

SURDEZ E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

De acordo com Vasconcellos (1997), para que a Educação Ambiental seja 

eficiente é necessária a reflexão sobre a relação dos seres entre si, da relação entre 
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os seres humanos em todas as práticas educativas. Minini (apud DIAS, 1992) 

valoriza a Educação Ambiental como um meio de se compreender crítica e 

globalmente o ambiente. Assim, faz-se necessário esclarecer valores e desenvolver 

atitudes que incentivem a formação de uma consciência participativa e que dite uma 

qualidade de vida sustentável e o fim do consumismo desenfreado. Conforme Dias 

(2000), a Educação Ambiental é um processo de interação e aprendizado com o 

meio ambiente, de interdependência e sustentabilidade. 

Considerando a relevância de uma Educação Ambiental transformadora, 

além da temática ambiental e visão integrada de mundo, as escolas sobressaem-se 

como espaços privilegiados na implementação de atividades que fomentem 

mudanças e reflexões na sociedade. 

Concorda-se com Loureiro (2004) que a Educação Ambiental deve ser 

compreendida como um instrumento de transformação social para se atingir a 

mudança ambiental, tão necessária nos dias de hoje. Sendo assim, ela não deve ser 

vista apenas como um instrumento de mudança comportamental ou cultural. 

Discutir a respeito das mais variadas problemáticas ligadas ao meio 

ambiente é uma tarefa difícil, afinal, envolve reflexões e debates que dizem respeito 

ao modelo de sociedade, às ações de sustentabilidade, ao avanço tecnológico e 

modos de conviver na realidade social. 

A proposta da Educação Ambiental não é apenas responder os 

questionamentos concernentes à problemática ambiental e sim apontar e executar 

práticas pedagógicas suficientes para que agentes sociais transformem a realidade 

e o meio ambiente na direção do equilíbrio na relação homem-meio, trazendo 

melhoria na qualidade de vida. 

Neste limiar educacional, se contrapõem as dificuldades de se conseguir 

uma conscientização de todo o alunado – principalmente os que não compartilham a 

mesma cultura e idioma - os surdos. Iniciativas que transcendam a barreira 

idiomática, que insiram os alunos surdos em suas respectivas realidades, que 

proponham mudanças comportamentais são necessárias para que a inclusão 

educacional – também com a inserção da Educação Ambiental transdisciplinar – 
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também seja exitosa. A verdade é que a preocupação atual do Sistema Educacional 

é ensinar as matérias regulares e não promover a formação intelecto-social do 

surdo, ajudando-o na tomada de decisão, bem como ampliando sua visão de 

mundo. 

É necessário entender que meios efetivos precisam ser encontrados para 

que cada aluno surdo consiga compreender os fenômenos, as conseqüências 

destes, bem como desenvolver seu potencial crítico e transformador. Os alunos 

surdos precisam desenvolver suas potencialidades e adotar posturas pessoais e 

coletivas, valores e comportamentos construtivos em prol da transformação da 

realidade, em busca de um ambiente saudável e de justiça ambiental. 

Como o idioma dos surdos é puramente visual, propiciando pela 

movimentação de mãos e dedos, e a grande maioria dos surdos compreende 

mímicas feitas com estes, a alternativa mais viável que possibilitaria nivelar os mais 

variados tipos de linguagem encontrados nos mais variados tipos de surdos seria o 

uso de recursos visuais no ensino (SANTOS, 2009). 

Em virtude da dificuldade e da problemática envolvida no ensino de surdos, 

bem como em manter a atenção destes na difusão de conteúdos, novas alternativas 

vem sendo criadas e/ou adaptadas ao ensino especial. O uso de recursos visuais, 

além das manifestações artísticas, vem sendo usadas como alternativas de ensino e 

estudadas com enfoque em sua eficiência.  

Mudar a epistemologia dos professores e sair em busca de visões 

diferenciadas sobre a educação inclusiva é um desafio particular, cheio de 

obstáculos. A pesquisa sobre as concepções de alunos e professores pode ser uma 

das possibilidades para tornar mais efetiva uma mudança. 
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A EXPANSÃO PORTUÁRIA NOS DIAS ATUAIS SOB O OLHAR DA S 

COMUNIDADES ENVOLVIDAS EM RIO GRANDE-RS  

 

Diego Mendes Cipriano1 

 

RESUMO: O presente ensaio tem por objetivo evidenciar os conflitos ambientais da 

expansão portuário-industrial em Rio Grande-RS, nos atuais dias, colocando em 

perspectiva a compreensão das comunidades envolvidas na desterritorialização de 

seus ambientes com a instalação dos equipamentos portuários. Desse modo, 

discutiremos conseqüências estético-ambientais resultantes da remoção de grandes 

contingentes populacionais de seu lócus de habitação, de subsistência e modos de 

vida. Intentamos compreender, também, as implicações de práticas urbanas 

despreocupadas com pressupostos necessários à sustentabilidade da condição 

humana na cidade, por ocasião da expansão portuária em curso. 

 

Introdução 

No que tange ao contexto e escala regional e/ou local, mais especificamente 

no âmbito do Ecossistema Costeiro e Lagunar do Rio Grande do Sul, estamos 

inseridos compreendendo a área de ações acadêmico-educativas do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Ambiental da FURG. Esta região, apesar de sua 

aparente harmonia, homogeneidade espacial e econômica, é rica em diversidade 

produtiva e ambiental de seus diversos grupos humanos em suas relações com a 

natureza.  

                                            

1Bacharel em História (2009) e Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental - 
PPGEA pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), sendo bolsista da CAPES - Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. É pesquisador-membro do Grupo de Pesquisa em 
Política Natureza e Cidade (CNPq). E-mail: diego_cipriano@yahoo.com.br. 
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Salientamos que este cenário é marcado por uma exploração econômica 

que favorece setores hegemônicos em detrimento de outros, promovendo a 

degradação da natureza e fomentando desigualdades socioeconômicas e contrastes 

e/ou conflitos territoriais e ambientais. Trata-se de contradições sobre o 

caráter/conteúdo das concepções e práticas de sujeitos nas “diversas formas sociais 

de apropriação e de uso dos recursos ambientais” (ACSELRAD, 2009), e também, 

na apropriação desigual da riqueza socialmente produzida. Em tal cenário, se alguns 

“ganham”, outros “perdem”, as classes ou grupos econômicos menos favorecidos e 

os ecossistemas em que vivem com os demais seres vivos.  

E a cidade do Rio Grande, além de ter parte do Taim em seu território, 

comporta rica biodiversidade em lagoas, praias, rios e sangas, concentrando um 

importante pólo de pesca e portuário industrial. Neste contexto, como anunciado 

anteriormente, vivenciamos uma realidade de contrastes socioambientais 

significativos, em que os humanos, distribuem-se e disputam um território de forma 

desigual. Isto porque,  

 

...a crescente expansão do pólo industrial-portuário local 
acelera a transformação dos espaços naturais e das relações 
sociais tradicionais remanescentes, pelo deslocamento 
compulsório de populações ribeirinhas para outras 
localidades... Em conseqüência desta expansão, vem sendo 
suprimidas as atividades de pequena escala (pesca artesanal, 
pequenos produtores familiares, agroecológicos e orgânicos) ... 
(FERREIRA et al, 2009: 4). 

 

Neste novo contexto, a cidade do Rio Grande, abrigando o porto do 

MERCOSUL, que consiste na única saída para o mar, de que possui o RS, assumiu 

posição estratégica e prioritária nos investimentos federais e privados na construção 

e desenvolvimento de plataformas navais integradas ao setor de óleo e gás. Como 

nos informa Pedro Vasconcelos e Rogério Silva, 

 
O Porto do Rio Grande, único porto marítimo do Rio Grande do 
Sul, representa um grande canal da cadeia logística no fluxo 
comercial do MERCOSUL, por permitir a atracação de navios 
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de grande porte, somado às concentrações de cargas por parte 
de seus terminais, além da importância regional e nacional pela 
sua localização e sítio geográfico. O porto atua na zona de 
influência do Bloco, oferecendo novas perspectivas de 
progresso e expansão com a captação e escoamento da 
produção interna e externa. (SILVA; VASCONCELOS, 2007: 
56). 

 

Desse modo, mediante o incremento de vultosas verbas oriundas do PAC - 

Plano de Aceleração do Crescimento e do Pré-Sal, o Governo Federal, alinhado a 

interesses de grandes corporações do setor naval e petroleiro, acaba por induzir a 

instalação de diversas indústrias dessa natureza na cidade do Rio Grande.  

Marcelo Domingues, um dos autores que chamamos ao diálogo neste ensaio, 

compactua com ideais desenvolvimentistas, e afirma que: “Está chegando a hora do 

Rio Grande cumprir com o seu destino, comum a todo 'porto marítimo' que presta 

serviços a uma região em rápido processo de industrialização...” (DOMINGUES, 

1997: 3), um destino aparentemente inexorável ao qual não podemos escapar nos 

dias que correm. Para o mesmo autor, 

 

As atuais tendências nas dinâmicas industriais do Brasil e do Rio 
Grande do Sul apontam para o renascimento da ‘plataforma de 
produção pesada poli-industrial’ do Rio Grande, da qual os rio-
grandinos, de berço ou opção, não poderão fugir, pois não 
possuem os mesmos o ‘poder’ e o ‘direito’ de impedí-la, sob 
pena de romper-se com as ‘solidariedades territoriais’, das quais 
são o produto, como qualquer outro lugar. (DOMINGUES, 1997: 
4) 

 

É a própria cidade pensada e (re) produzida como uma empresa de grande 

porte, conforme o “pensamento único” da eficiência, rapidez e, subliminarmente, do 

espírito de corporação para o progresso de todos, mas de fato, em prejuízo das 

grandes maiorias e da natureza de que fazem parte na produção de sua existência. 

Neste contexto, a globalização e o desenvolvimento subjacente à mesma, são 
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concebidos como parte de um processo inevitável, em que os sujeitos – “os do local” 

– são vistos como impeditivos ao projeto de expansão portuária em curso. 

 

Objetivos 

• Evidenciar os conflitos ambientais da expansão portuário-

industrial em Rio Grande-RS, nos atuais dias, colocando em perspectiva a 

compreensão das comunidades envolvidas na desterritorialização de seus 

ambientes com a instalação dos equipamentos portuários; 

• Discutir algumas conseqüências estético-ambientais resultantes 

da remoção de grandes contingentes populacionais de seu lócus de 

habitação, de subsistência e modos de vida.  

• Compreender as implicações de práticas urbanas 

despreocupadas com pressupostos necessários à sustentabilidade da 

condição humana na cidade, por ocasião da expansão portuária em curso. 

 

Metodologia 

• Pesquisa bibliográfica sobre o contexto histórico-ambiental de 

Rio Grande e a expansão portuário-industrial em andamento; 

• Revisão de literatura relacionada à expansão do setor portuário 

industrial e de seus impactos em comunidades de zonas portuárias da cidade; 

• Aproximação do cenário construído à perspectiva da educação 

estético-ambiental como condição à sustentabilidade da condição humana no 

ambiente urbano-portuário. 

 

Resultados 

No tocante ao tema das famílias removidas para a expansão do setor 

portuário-industrial, temos o estudo introdutório de JULIANO et al (2008), que tem 
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por meta perquirir, por meio de entrevistas com os próprios moradores, sobre os 

impactos socioambientais ocasionados pelas remoções em suas vidas nestas 

mesmas comunidades – Barra Nova, Barraquinhas, Mangueira, Bairro Getúlio 

Vargas e Santa Tereza. (2008: 1).  

Sobre esta expansão e suas conseqüências socioambientais mais 

imediatas, acreditamos que: 

 

... o aporte de grandes conglomerados econômicos, tais como o 
Dique Seco, Votorantim, Aracruz, implicará na remoção de mais de 
1000 famílias que moram próximas às áreas de intervenção. Os 
projetos elaborados e apresentados até o momento prevêem o re-
alocamento das famílias para áreas mais distantes do mar ou onde o 
mar é mais agitado, o que impediria o desenvolvimento de seu 
trabalho. ... (JULIANO et al., 2008: 2). 

 

Assim, os projetos elaborados parecem deter-se somente aos aspectos da 

realocação em si, negligenciando as futuras condições de vida e subsistência destas 

famílias, que será muito diferente e precária daquela que desfrutavam em seu 

ambiente original de existência. Isto explica os resultados preliminares do estudo 

aqui referenciado, que apontam para o fato das famílias não desejarem sair de suas 

moradias, uma vez que esta mudança acarretaria em impactos significativos em 

suas possibilidades/formas de trabalho e nas relações sócio-afetivas que partilham 

entre si e com a comunidade. (idem: 2). 

Os autores acima, também apontam para o fato de que todos os 

entrevistados ressaltaram a falta de transparência no processo de discussão sobre 

as remoções, sendo que algumas pessoas das comunidades somente ficaram 

cientes do fato a partir do jornal. Além disso, em suas falas, os moradores afirmaram 

não terem obtido acesso a relatórios e projetos que tratassem da expansão do 

Porto, alegando falta de transparência em todo o processo. Neste aspecto, o caso 

da comunidade da Mangueira é ilustrativo, à medida que tiveram conhecimento das 

remoções pelo Jornal Agora, um periódico local de circulação diária da cidade do 

Rio Grande: 
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Foi por meio de comunicação do jornal, jornal da cidade, que 
informou que a Mangueira ia ser removida. E aí foi um choque, 
porque ninguém antes sabia. Havia um boato que a Mangueira 
seria removida, mas não havia nada de concreto. Teve 
pessoas que ficaram doentes, tiveram até AVC. (in JULIANO et 
al., 2008: 4-5). 

 

Trata-se de um processo que, conforme os moradores entrevistados, não 

considerou a participação da comunidade na construção de seus rumos, nas 

possibilidades de escolha dos novos locais de moradia, na própria viabilidade de 

permanecerem nos locais onde estão, na elaboração de um cronograma detalhado 

para a desocupação destas áreas; e mesmo, no debate sobre projeto de habitação 

no seio do qual foram/serão re-alocados. Como relatou um morador da Barra Nova: 

 

Não nos falaram nada, não nos perguntaram se queríamos sair 
da nossa comunidade, eles sequer perguntaram se nós 
queríamos sair daqui, acho isso um desrespeito, pois podia ser 
tudo diferente de como foi, podiam ter feito reuniões, ter feito 
conversa com a comunidade, mas não foi, tudo na encolha. Até 
hoje não sabemos nada direito, eles não conversam, não 
organizam nada e nós ficamos a deus dará sem saber nada. 
(idem: 5). 

 

Assim, os moradores, apesar de apresentarem alguma resistência ao fato de 

abandonar suas residências para a expansão dos empreendimentos portuários, 

atestam à falta de diálogo dos gestores envolvidos no projeto de remoção, como se 

os seus interesses, desejos e anseios não estivessem na “ordem do dia”. 

Do mesmo modo, a partir da fala dos entrevistados, JULIANO (et al, 2008) 

constata que as redes de apoio social e afetivo constituem um problema 

considerável aos moradores a serem removidos para a expansão do Porto, uma vez 

que existe uma nítida solidariedade mútua na convivência entre os moradores 

destas comunidades, o que atesta a existência de vínculos afetivos, destes com o 
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ambiente/território e com os seus semelhantes. Como nos afirma um morador da 

Santa Tereza, 

 

O que acontece aqui, é que os moradores, devido há morar 
muito tempo aqui no bairro, uns ajudam os outros, às vezes um 
tá com dificuldade, o morador do lado está desempregado a 
gente vai lá ajuda, leva um alimento, ajuda a pagar uma luz, uma 
água, a gente mora a muito tempo aqui, a gente se conhece a 
muito tempo, a gente tem medo de sair daqui e como vai ficar 
este lado sentimental da gente. (idem: 5). 

 

Esta lógica do poder público/privado, dos atores-gestores do processo de 

remoção, está pautada em concepções de planejamento urbano de natureza apenas 

técnica e burocrática, à medida que concebem os moradores apenas e tão somente 

como ocupantes destas áreas. Fica de fora a relação dos sujeitos com estes 

espaços e a própria herança sócio-histórico-cultural dos mesmos, pois muitos 

ocupam e vivem nestes locais há décadas e até mesmo gerações. (JULIANO et al., 

2008). Visando corroborar estas premissas, recorremos ao seguinte fragmento: 

 

...a expansão portuária significa muito mais que uma simples 
readequação do ambiente em virtude das necessidades 
portuárias atuais, os impactos vão além das questões físicas que 
envolvem a ampliação. Existe todo um contexto interativo e 
histórico destas pessoas com o local em que vive e por 
conseqüência, a relação com o Porto. (ROLDÃO, 2008: 11) 

 

Também, por vezes, o problema enfrentado pelos moradores a serem 

removidos para a expansão portuária é visto apenas como uma questão 

estritamente de moradia, mas ele ultrapassa este aspecto mais pontual ou 

específico. Trata-se de uma questão de organização da própria vida destas 

comunidades, já que a maior parte das famílias está envolvida na atividade da pesca 

à manutenção de seus modos de vida e existência. (JULIANO et al., 2008: 7). Como 

relata uma moradora da Vila Mangueira, 
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Morar qualquer um mora em qualquer lugar, casa qualquer um 
faz uma casa e vevi sobrevive,  acontece que é um ramo, uma 
profissão, nós vivemos da pesca, então nós temo que ficar na 
beira d`água. (in JULIANO et al., 2008: idem). 

 

Desse modo, estes contingentes populacionais são excluídos e segregados 

de seu contexto de vida, dos seus espaços urbanos de moradia. Tem-se a sua 

expulsão para além dos espaços que eles ocupam, onde mantêm uma identidade 

(JULIANO et al., 2008) partilhada em seu ambiente. Assim, 

 

As comunidades que estão locadas historicamente, muitas para 
a construção do próprio Porto, estão sendo descartadas de 
maneira indigna e à sua revelia, em um pacote que não 
responde as suas especificidades. Pergunta-se qual a 
justificativa da pressa, qual a necessidade da remoção conjunta 
das comunidades; esta remoção não poderia ser gradual? As 
remoções não estão sendo realizadas observando o enfoque 
holístico. Para estas famílias, não é apenas uma mudança de 
casa, uma questão habitacional e sim uma mudança do seu 
modo de organização de vida, do seu meio de sobrevivência. 
(JULIANO et al., 2008: 9). 

 

O problema da remoção dos moradores, como anunciamos anteriormente, é 

tratado pelos agentes-gestores e atores público-privados apenas pelo viés técnico 

da re-alocação, sem que sejam considerados aspectos como pertencimento em 

relação ao lugar, vínculos identitários e modos de vida e sobrevivência destas 

populações. 

Desse modo, somos levados a pensar a expansão portuário-industrial de Rio 

Grande em suas diversas dimensões constitutivas, pela complexidade que o 

problema envolve. Além de ser uma questão de direito à moradia, coloca-se na 

ordem do dia o direito destas mesmas comunidades de usufruírem de seu território, 

do ambiente em que assentam seus modos de vida e sua subsistência, onde 

construíram e constróem seus mundos existenciais e sua cultura nas relações que 
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estabelecem com os outros e o ambiente em que vivem e interagem – fazendo a sua 

História. 

 

Conclusões 

Compreendemos que é necessário transpor o enfoque meramente tecnicista 

no estudo da relação entre as sociedades e o seu ambiente, tendo em vista a 

valorização das singularidades culturais de grupos humanos que se pautem por uma 

visão e orientação sustentável na produção da materialidade da vida. Pois referimo-

nos a pessoas vivas, com seus sonhos e sentimentos. E não meros recursos 

logísticos a serem alocados e realocados conforme interesses puramente 

econômicos da expansão portuário-industrial do capitalismo globalizado.  

É neste sentido que FAGGIN (1997: 140) tece uma série de críticas e 

considerações sobre os projetos urbanos, que para ela, necessitam interconectar os 

elementos técnicos e políticos/financeiros às questões sociais, culturais e estéticas, 

próprias ao processo de mudanças que se vislumbra em sua proposta. Pois, para a 

autora, as “práticas do urbanismo” revelam valores e atitudes pautados estritamente 

em elementos técnicos e arbitrários impostos por especialistas de gabinete.  

Isto porque, “... A imagem explícita esgota-se em si mesma e, 

simultaneamente, torna tudo opaco, porque não mostra o subterrâneo, a vida latente 

por trás das fachadas, o excluído, o implícito”. Existiria, nesse sentido, uma 

diferença fundamental entre o “olhar” e o “ver”. Sendo que para a mesma autora, o 

primeiro seria “... o resultado das ações, o cenário onde se desenvolve a vida, a 

velocidade das transformações”, enquanto que o segundo abrigaria “a compreensão, 

o ritmo, a história e, fatalmente, a cruel revelação das contradições, dos problemas, 

das discriminações”. (idem: 143). Para esta re-leitura sensível da realidade, centrada 

na integração ou contextualização dos elementos que a constituem, seria 

indispensável, assim, “abrir-se ao que não é evidente” (idem: 144). 

Assim, estamos com César Martins, para quem é necessário elaborar 

instrumentos para que os sujeitos possam realizar uma leitura de mundo (MARTINS, 

1995: 194), contribuindo a uma re-leitura de Rio Grande “que tenha vida”, em que 
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sejam explicitadas as contradições numa realidade repleta de sujeitos, que “na 

riqueza das desigualdades”, produzem História. Isto por que, compactuamos com o 

seu entendimento, de que sociedade e natureza formam uma “unidade 

contraditória”, capaz de nos causar “espanto e indignação”. (idem: 195). Assim, 

inspiramo-nos em seu olhar sobre Rio Grande, que para ele, “tem cheiro de maresia 

e de fábricas”, sendo construída e reconstruída por “gente de carne e osso, 

estômago e fantasias”, gente que dá movimento a uma realidade repleta de vida e 

contradições – por sujeitos que fazem a História e nela se situam, conscientes ou 

não deste fato! (idem: 203). 

Na perspectiva desenvolvimentista, o território comumente apresenta-se 

como uma dimensão estática e imutável, na qual os humanos devem conformar-se 

às necessidades dos projetos de desenvolvimento, sendo este último considerado 

como inevitável, e também, necessário a todos os seres humanos. Para as 

comunidades envolvidas nos processos de remoção à expansão portuária, ele 

emerge como meio de sobrevivência e de organização da vida; apresentando, ainda, 

sentidos existenciais, vínculos afetivos e identitários e de pertencimento em relação 

ao ambiente.   

Este é o desafio que se apresenta no mundo de hoje, qual seja, produzir 

uma nova forma de conceber e praticar a existência no meio ambiente urbano-

portuário, dotada de um enfoque estético no seio do cotidiano em que vivemos e 

atuamos em relação a outros humanos e à natureza. Isto porque, parece haver uma 

separação entre os valores humano-estéticos e outros valores mais “pragmáticos” 

que as cidades em desenvolvimento estão em constante busca, o que nos aponta a 

necessidade de um despertar estético coletivo ao despontar de um radical processo 

de metamorfose urbana! 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROCESSO DE PESQUISA-AÇÃO 

EM UMA COMUNIDADE DE CASTANHEIROS EM TEFÉ AMAZONAS:  

O DIÁLOGO COMO CATEGORIA CENTRAL 
 

José Siqueira Benites1 

Susana Inês Molon2 

 

RESUMO: O trabalho procura contribuir na discussão da educação ambiental no 
processo de pesquisa-ação, tendo presente a possibilidade do vir a ser no inédito 
viável em uma comunidade de castanheiros em Tefé/Amazonas. Para tanto, 
compreende-se o diálogo como mediação, a Educação Ambiental como base, a 
pesquisa-ação como metodologia e o inédito viável como proposta de investigação. 
Portanto, o conceito central é o diálogo e o principal interlocutor é Paulo Freire. O 
Inédito viável entendido como motor das reflexões e problematizações na 
construção intelectual/práxica do grupo. Neste trabalho, será abordada a Educação 
Ambiental crítica e emancipatória na sustentabilidade sócio-ambiental, 
considerando-se as condições sociais, históricas e econômicas dos castanheiros no 
Brasil, e a Pesquisa-ação como orientadora da práxis. 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica; Pesquisa-ação; Diálogo; Inédito 

viável. 

 

Introdução 

 

No Brasil os castanheiros são reconhecidos juridicamente como comunidade 

tradicional, constituindo-se como patrimônio histórico nacional. A economia do 

castanheiro é baseada principalmente no extrativismo da castanha-da-amazônia 

(Bertholletia excelsa). A castanha-da-amazônia é mais conhecida no Brasil como 
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2 Profa. Dra. Associada do Instituto de Ciências Humanas e da Informação e do PPGEA – FURG, 
email: susana.molon@furg.br 
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castanha-do-brasil. A nomenclatura castanha-do-pará se deve ao fato do Pará ter 

liderado as exportações de castanha por muitos anos. Porém, outros países 

amazônicos que também exploram a castanha, defendem a nomenclatura castanha-

da-amazônia. Adota-se esta última nomenclatura, que é a oficial entre os países 

amazônicos. O extrativismo é uma atividade de elevada importância socioeconômica 

para a Amazônia, pois dele sempre dependeu grande parte de sua 

população. Os produtos mais explorados no extrativismo vegetal não-madeireiro são 

a borracha, a castanha-da-amazônia e o açaí.  

O modo de produção extrativista tem contribuído para a preservação de 

vastas áreas naturais de floresta no Brasil e no mundo. Segundo Almeida (2004), a 

população tradicional de castanheiros na Amazônia brasileira é estimada em 163 

mil, sendo que 33 mil vivem em reservas extrativistas criadas a partir do ano 2000. A 

função socioambiental que esta população desempenha é central para a 

manutenção da floresta em pé. Os castanheiros extraem a castanha e a trocam in 

natura com os atravessadores, que vendem para a indústria, que beneficia, embala 

e exporta o produto. Os atravessadores são os agentes intermediários da cadeia 

produtiva da castanha-da-amazônia. As trocas comerciais são feitas 

predominantemente por escambo (a troca de uma quantidade de um produto 

florestal não-madeireiro por outra de determinado bem de consumo) o que vem 

historicamente determinando à sistemática exploração dos castanheiros, pois nesta 

relação os castanheiros estão sempre em situação de devedores e dependentes dos 

atravessadores (situação limite).  

Para a realização da conservação da diversidade biológica e sociocultural 

por meio do extrativismo, alguns passos precisam ser dados em direção a um 

desenvolvimento sustentável, no qual processos mercadológicos injustos, desiguais, 

opressores e alienadores (situação limite) deverão ser transformados em justiça, 

humanidade, criatividade, cooperação, solidariedade, alinhamento e respeito aos 

ciclos da natureza provedora e a dimensão estético/social do trabalho (inédito 

viável). 
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Objetivos: 

Aprofundar o debate em torno da categoria diálogo, a partir das 

contribuições de Paulo Freire, tendo presente a Pesquisa-ação como orientadora da 

práxis em uma comunidade de castanheiros em Tefé Amazonas.  

Contribuir para a organização, a união e a emancipação dos castanheiros 

em relação ao estado histórico de alienação e exploração a que estão submetidos.  

Refletir sobre a Educação Ambiental crítica e emancipatória na 

sustentabilidade sócio-ambiental por meio da realização do projeto de pesquisa visto 

como um processo em movimento, em que o aprender coletivamente a fazê-lo 

melhor será um dos bons resultados a se conquistar.   

 

A Pesquisa-ação como orientadora da práxis  

O trabalho de pesquisa vem se constituíndo, dialogicamente, em uma 

comunidade de castanheiros, com 46 famílias, nas proximidades da cidade de Tefé-

AM no Médio Rio Solimões, baseando-se para isto na metodologia da pesquisa-

ação e no diálogo em busca do inédito viável. A partir das reflexões suscitadas pela 

EA compreende-se o vir a ser como utopia concretizável (como convite para se 

pensar junto) e a superação coletiva das situações limites como o foco/meta do 

grupo. 

A pesquisa-ação adotada neste trabalho é a que se ancora em um sistema 

de comunicação dialógica entre pesquisador e pesquisados para a produção de um 

novo tipo de conhecimento que favorece a orientação da ação em um determinado 

contexto. Não existe um sujeito e um objeto de pesquisa, todos são sujeitos, 

participando ativamente para um determinado fim. A pesquisa-ação crítica não 

pretende apenas compreender ou descrever o mundo da prática, mas transformá-lo. 

A condição para ser pesquisa-ação crítica é o mergulho na práxis do grupo social 

em estudo, do qual se extrai as perspectivas latentes, o oculto, o não familiar que 

sustentam as práticas, sendo as mudanças negociadas e geridas no coletivo. 
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Desde Lewin, Barbier, Thiollent até Elliot, afirma-se que uma importante 

característica da pesquisa-ação é seu processo integrador entre pesquisa, reflexão e 

ação, retomado continuamente sob forma de espirais cíclicas (planejamento; ação; 

reflexão; pesquisa; ressignificação; replanejamento), dando tempo e espaço para 

que a integração pesquisador-grupo vá se aprofundando, permitindo-se que a 

prática desse processo vá, aos poucos, se tornando mais familiar, como também o 

tempo para que o conhecimento interpessoal se aprofunde e, ainda, por meio de tais 

espirais, dá-se o tempo e espaço para apreensão cognitiva/emocional das novas 

situações vividas por todo o grupo – práticos e pesquisadores. O método contempla 

o exercício contínuo de espirais cíclicas, ações cada vez mais ajustadas às 

necessidades coletivas. 

A pesquisa-ação pode ser considerada como uma abordagem de pesquisa, 

com característica social, associada a uma estratégia de intervenção e que evolui 

num contexto dinâmico. Tem por objetivos a mudança, a compreensão das práticas, 

a resolução dos problemas, a produção de conhecimentos e/ou a melhoria de uma 

situação dada, na direção proposta pelo coletivo. A pesquisa-ação é originada de 

necessidades sociais reais, vinculada ao meio natural de vida. Para tanto, é 

fundamental contar com a participação de todos os participantes, em todas as suas 

etapas. Assim, a sua metodologia deve ter procedimentos flexíveis, para se ajustar 

progressivamente aos acontecimentos, estabelecendo uma comunicação 

sistemática entre seus participantes e se auto-avaliar durante todo processo.  

Tendo partido das demandas das bases, a pesquisa volta a elas e serve 

diretamente  tanto à rediscussão do problema quanto à práxis a ser adotada.  

Pôr em prática esta metodologia significa recriá-la, enriquecê-la; inventar 

métodos com os quais trabalhar, de maneira que os castanheiros não sejam meros 

números e objetos. 
 

O diálogo como questão central. 

Em Pedagogia do oprimido, Freire (1987) elabora uma fundamentação 

teórico-filosófica sobre as condições do diálogo verdadeiro e seu papel central para 
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uma educação libertadora. No terceiro capítulo desse mesmo livro, Freire retoma a 

concepção do diálogo como processo dialético-problematizador. Ou seja, através do 

diálogo podemos olhar o mundo e a nossa existência em sociedade como processo, 

algo em construção, como realidade inacabada e em constante transformação. 

Nessa perspectiva, o diálogo é a força que impulsiona o pensar crítico 

problematizador em relação à condição humana no mundo.  Através do diálogo 

podemos dizer o mundo segundo nosso modo de ver. Além disso, o diálogo implica 

uma práxis social, que é o compromisso entre a palavra dita e ação humanizadora. 

Segundo Freire (1987, p.77), “(...) a palavra assume o sentido de dizer o mundo e 

fazer o mundo. Ou seja, palavra verdadeira é práxis social comprometida com o 

processo de humanização, em que ação e reflexão estão dialeticamente 

constituídas.” 

 

O Inédito viável 

Paulo Freire criou e usou pela primeira vez esta palavra/categoria na 

Pedagogia do oprimido. A categoria “ situações-limites”  Freire carregou de Álvaro 

Vieira Pinto. Pinto as entendia não como limite onde terminam as possibilidades, 

mas a margem real onde começam todas as possibilidades. As ações necessárias 

para romper essas situações, o mesmo filósofo brasileiro chamou de “ atos-limites” , 

isto é, os atos “que se dirigem à superação e à negação do dado, em lugar de 

implicarem na sua aceitação dócil e passiva. O inédito-viável é na acepção freiriana 

mais rigorosa, uma palavra-ação, portanto, práxis, pois não há palavra verdadeira 

que não seja práxis, daí, que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. 

Assim, quando os seres conscientes querem, refletem e agem para derrubar as 

“situações-limite” que os e as deixaram a si e a quase todos e todas limitados a ser-

menos o “inédito-viável” não é mais ele mesmo, mas a concretização dele no que 

ele tinha antes de inviável realizando o sonho. 

O inédito-viável é sempre, pois devenir, pois alcançado o inédito-viável pelo 

qual sonhamos e lutamos dele mesmo, já não mais um sonho que seria possível, 

mas o sonho possível realizando-se, a utopia alcançada, ele faz brotar outros tantos 
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inéditos viáveis quantos caibam em nossos sentimentos e em nossa razão ditada 

pelas nossas necessidades mais autênticas.  Isso diante da dinâmica que eles 

implicam porque sendo palavra/práxis eles estão radical e essencialmente ligados 

ao que há de mais ontologicamente humano em nós: a esperança do e nos 

movimentos de aperfeiçoamento de nós mesmos e de nosso construir social-

histórico para a paz, a justiça e a democracia. 

 

A Educação Ambiental crítica e emancipatória na sus tentabilidade 

sócio-ambiental 

 

Os princípios e os fundamentos da EA adotados neste trabalho são aqueles 

desenvolvidos pela EA crítica e emancipatória. A EA crítica subsidia uma leitura de 

mundo mais complexa e instrumentalizada para uma intervenção que contribui no 

processo de transformação da realidade socioambiental (LOUREIRO, 2004). Um 

dos pilares básicos que referencia essa educação ambiental encontra-se, na Teoria 

Crítica de Habermas, a qual perpassa diversos autores que tiveram nas leituras 

marxistas uma importante influência em suas formações. A educação ambiental 

crítica discute o modelo de desenvolvimento dominador e predador do ambiente e 

opressor das maiorias e se contrapõe as concepções de monopolização do 

conhecimento e da mente. Também, busca através da mudança paradigmática, 

novas formas de conhecimento a fim de capacitar os indivíduos para 

conscientemente e deliberadamente transformar a realidade em que estão inseridos, 

a fim de garantir a esta geração e as futuras qualidade de vida. Pois essa qualidade 

de vida implica conhecimento dos ecossistemas e da sociedade. Esta forma de 

conhecimento está de acordo com um processo de apropriação subjetiva e coletiva, 

capaz de induzir um processo participativo de tomada de decisões, onde a 

população deixe de ser controlada (alienada, manipulada) pelos mecanismos cegos 

do mercado e por leis científicas governadas por processos automáticos, acima de 

sua consciência e seu entendimento (LOUREIRO, 2004; PORTO-GONÇALVES, 

2005) 
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Essas idéias tecem uma proposta de educação ambiental para a 

sustentabilidade sócio-ambiental, capaz de atuar na formação de sujeitos sociais 

críticos, participativos, que se pautem pela construção de uma sociedade em que a 

sustentabilidade seja entendida também como democracia, eqüidade, justiça, 

autonomia e emancipação, articuladas às propostas de participação social, 

engajamento e mobilização, compondo assim o conceito de educação ambiental 

crítica e emancipatória. Não basta, como afirma Velasco (1997), superar a opressão 

é preciso mudar a concepção de mundo, para que a causa também seja eliminada e 

superada, e não apenas as suas conseqüências. 

 

 

 

Considerações Finais:  

A contribuição da pesquisa-ação no processo coletivo de tomada de 

consciência dos castanheiros como classe oprimida ameaçada pela expansão do 

neoliberalismo ambiental, seja pelos mega projetos de infraestrutura, energia e 

transporte, ou pelo avanço do agronegócio na Amazônia, vem se constituindo pelo 

diálogo. Diálogo este entre sujeitos de uma mesma condição sócio-histórica que 

procuram entender por meio de suas experiências concretas e nas contradições do 

modelo de desenvolvimento em que estão inseridos, as causas e efeitos de suas 

condições sociais, históricas e econômicas de oprimidos. Para que, pelo diálogo, 

pelos fundamentos da educação ambiental crítica e emancipatória e pela práxis da 

pesquisa-ação, possam transformar suas relidades da condição de “situação limite” 

para a situação de “inédito viável”, que é a sua autodeterminação histórica, sua 

possibilidade de reprodução material sócio-histórico de vida.  

Através do diálogo verdadeiro, que ocupa papel central neste trabalho, que 

se pretende crítico e emancipatório, os castanheiros percebem suas realidades, seu 

mundo e sua existência em sociedade, como algo em construção, inacabado e, 

portanto passível de transformação. A transformação e a superação da condição de 

explorados que caracteriza sua “situação limite”, tem no diálogo entre iguais a 



 

 605

possibilidade da reflexão crítica e a ação, pois que é também o diálogo, 

compromisso com a emancipação, com a mudança. Neste sentido o diálogo é o 

motor que põe em movimento a ação da pesquisa que é ação. O diálogo, a 

pesquisa-ação e a educação ambiental crítica configuram os princípios e as 

diretrizes que sustentam a práxis no movimento dialético que visa à realização 

coletiva do inédito viável. O inédito viável realizado suscita nova reflexão coletiva, 

que vai demandar novos inéditos viáveis, que irão movimentar novas práxis e assim 

o movimento dilético será colocado em curso indefinidamente, pois que o ser 

humano é inacabavel, é ser de possibilidade relacional. 

Desta maneira o diálogo e a pesquisa-ação no contexto da educação 

ambiental crítica e emancipatória são processos em que os castanheiros têm a 

possibilidade de compreender o seu mundo para transformá-lo. A práxis neste 

contexto se configura no movimento dos castanheiros em direção ao inédito viável, 

em outras palavras, em direção ao auto-reconhecimento como classe, na luta para 

que a gestão ambiental pública e seus instrumentos sejam verdadeiramente 

sustentáveis sócio-ambientalmente e não uma apropriação privada dos recursos 

naturais, garantidos pelo nosso estado de direito que legitima a apropriação desigual 

da natureza, ou seja, apropriação privada dos benefícios e a sociabilização dos 

prejuízos e dos impactos ambientais. 

O processo colocado em curso na comunidade dos castanheiros tem como 

uma de suas intencionalidades ampliar a crítica as causas que lhes oprimem, ao 

modelo de sociedade que possibilita sua opressão.  

Para que a práxis não se transforme em circulos de ativismo a Educação 

Ambiental crítica e emancipatória fundamenta o movimento dos castanheiros. 

Fundamentos necessários para que se percebam num processo sócio-histórico 

determinado por tensões de diferentes interesses e conflitos na apropriação 

assimétrica da natureza.  
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A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE EDUCADORES 

AMBIENTAIS 1 

 

Gloria Regina Pacheco dos Santos2 

Elisabeth Brandão Schmidt3 

 

RESUMO: Este estudo está circunscrito aos processos de constituição de 
educadores ambientais que ocorrem durante a formação inicial e continuada de 
professores. A investigação teve como objetivo compreender, refletir e potencializar 
ações e visões sobre Educação Ambiental apresentadas pelos professores da rede 
de educação básica do município do Rio Grande/RS. A pesquisa tem como locus o 
Curso II Repensando a Educação Ambiental no Contexto Escolar e como corpus as 
narrativas produzidas pelos participantes do mesmo, analisadas por meio da  
Análise Textual Discursiva - ATD. O trabalho faz referência, ainda, à importância da 
inserção da Educação Ambiental nos cursos de formação de professores, discutindo  
também a formação inicial realizada em cursos de Pedagogia das Instituições de 
Ensino Superior do Rio Grande do Sul.  

 

 

Introdução 

Os desafios que se colocam face à crise civilizatória e às problemáticas 

socioambientais remetem à urgência da formação de educadores ambientais, 

conscientes do papel que podem exercer nos processos de mudança e 

transformação social. 

Este artigo faz referência à pesquisa desenvolvida em um Programa de Pós-

Graduação que tem por objetivo a formação de educadores ambientais e que vem, 

ao longo dos anos, contribuindo para a produção e difusão do conhecimento no 
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campo da Educação Ambiental. O Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande desenvolve atividades de 

pesquisa, ensino e extensão junto a comunidades da região sul do país, 

prioritariamente. O projeto de pesquisa desenvolvido está vinculado ao curso de 

extensão (Re)pensando a Educação Ambiental no Contexto Escolar, voltado aos 

professores e professoras atuantes na educação básica do município do Rio 

Grande. Tal Curso foi planejado com o intuito de promover a efetiva participação dos 

professores e professoras criando-se um ambiente acolhedor, crítico, reflexivo e 

participativo, pautado pelo diálogo, pela discussão construtiva e, principalmente, 

pelo respeito aos diferentes saberes. A dinâmica das atividades desenvolvidas 

incluiu exposições dialogadas com educadores e educadoras vinculados ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental - PPGEA-FURG que 

fomentaram a discussão da educação ambiental no contexto escolar. Ao término de 

cada encontro, era solicitado aos participantes a elaboração de um texto reflexivo 

sobre o tema abordado, com destaque para as inquietações e pontos que 

possibilitariam potencializar processos de sua constituição como educadores 

ambientais. 

Ao final do curso, foram reunidas todas as narrativas elaboradas pelos 

participantes, as quais formaram o corpus de pesquisa, para ser analisado à luz do 

método Análise Textual Discursiva - ATD, proposta por Roque Moraes e Maria do 

Carmo Galiazzi (2007), o qual consiste em um movimento intenso de compreensão 

dos fenômenos investigados a partir de uma análise rigorosa e criteriosa. Segundo 

os autores, a ATD é uma metodologia de análise de dados e informações de 

natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os 

fenômenos e discursos.  

 

Objetivos da pesquisa 

A pesquisa objetivou compreender, refletir e potencializar ações e visões 

sobre Educação Ambiental apresentadas pelos professores da rede de ensino 

básico do município do Rio Grande/RS. Englobou as questões: Em que consiste a 
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Educação Ambiental? Qual sua importância? De que maneira ocorre a formação 

inicial de Educadores Ambientais? E a formação continuada? 

Resultados preliminares da pesquisa nos motivaram a conhecer as matrizes 

curriculares dos cursos de pedagogia das Instituições de Ensino Superior do Rio 

Grande do Sul, para identificar formas de abordagem à Educação Ambiental em 

espaços de formação inicial dos professores. 

 

O percurso da pesquisa 

A pesquisa teve início com o projeto (Re)pensando a Educação Ambiental 

no Contexto Escolar, criado a partir do interesse de um grupo do Programa de Pós-

Graduação em Educação Ambiental em dialogar com professores do município do 

Rio Grande acerca de seu entendimento sobre Educação Ambiental e a vinculação 

que fazem desse assunto com sua prática pedagógica, tendo em vista, a 

problemática socioambiental que tem sido foco de atenção no mundo inteiro. A 

escola é locus privilegiado de discussões e produção de saberes, espaço-tempo de 

formação de conceitos, valores, princípios, modos de pensar e de agir.  

 

Para a construção de conceitos de EA, é preciso estar familiarizado 
com uma gama de outros conceitos, tais como: ambiente, natureza, 
sustentabilidade, que, por sua vez, influenciam a perspectiva 
ambiental da educação. É preciso considerar a EA em sua extensão 
elementar e complexa. (TAVARES; BRANDÃO; SCHMIDT, 2009) 

 

O Curso foi, pois, planejado no sentido de pensar coletivamente a dimensão 

da Educação Ambiental nos espaços escolares, tendo em vista as discussões sobre 

as possibilidades e os limites de uma educação ambiental crítica e transformadora.  

De acordo com Reigota (1997, p.26) “é necessário que a prática pedagógica seja 

criativa e democrática, fundamentada no diálogo”, tendo como elemento básico o 

diálogo entre os saberes dos sujeitos envolvidos. Nessa perspectiva, buscou-se 

compartilhar saberes e experiências e construir uma proposta coletiva. 
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Foram realizadas reuniões com o grupo organizador do II (Re)pensando a 

Educação Ambiental no Contexto Escolar durante os dois meses que antecederam a 

execução do Curso. Tais encontros objetivaram a realização de uma avaliação sobre 

o I (Re)pensando a Educação Ambiental no Contexto Escolar, e a construção da 

proposta da segunda edição do Curso. Foram mantidas as características principais, 

alterando-se o que era necessário para que o curso se tornasse um efetivo espaço 

de formação continuada, para a problematização de conceitos, propostas 

pedagógicas e conteúdos da educação ambiental. 

Utilizamos, para a produção de dados, rodas de conversa e narrativas 

escritas no ambiente virtual. Nas rodas de conversa cada participante relatou suas 

percepções, decepções e êxitos no desenvolvimento de projetos de Educação 

Ambiental dentro de seu contexto escolar, já embasados pelas exposições 

dialogadas desenvolvidas no Curso. Segundo Almeida (2000, p.79), “quando alguém 

é ouvido, isso traz uma mudança na percepção de si mesmo, por sentir-se 

valorizado e aceito. E, por sentir-se valorizado e aceito, pode apresentar-se ao outro 

sem medo, sem constrangimentos”. Os relatos propiciaram o levantamento de dados 

referentes ao entendimento dos professores acerca da Educação Ambiental.  Além 

disto, e visando dar continuidade aos diálogos, foi criado um ambiente virtual, onde 

todos tinham a liberdade de enviar suas narrativas socializando-as no coletivo, o que 

gerava inúmeras outras discussões, questionamentos e problematizações. 

Os relatos realizados nas rodas de conversa foram gravados e, 

posteriormente, transcritos. As transcrições, em conjunto com as narrativas postadas 

no ambiente virtual, constituíram o corpus de análise, analisado à luz da Análise 

Textual Discursiva proposta por Roque Moraes e Maria do Carmo Galiazzi (2007). 

Os textos produzidos pelos sujeitos da pesquisa foram examinados, lidos, 

relidos, fragmentando-os e buscando as unidades de sentido. Posteriormente, 

construímos relações entre as unidades, classificando-as, para formar conjuntos de 

elementos próximos que resultaram em sistemas de categorias. Segundo Moraes 

(2003, p.194) 



 

 611

“A categorização é um processo de comparação constante entre as 

unidades definidas no processo inicial da análise, levando a 

agrupamentos de elementos semelhantes. Os  conjuntos de 

elementos de significação próximos constituem as categorias”. 

 

O processo evolutivo da análise permitiu às pesquisadoras uma profunda 

imersão nos dados e intimidade com a pesquisa. 

 

Resultados 

Os resultados apontam alguns indicadores sobre o que os professores da 

Rede de Educação Básica do município do Rio Grande pensam e como fazem 

Educação Ambiental no contexto escolar. A grande maioria defende a tese de que a 

Educação Ambiental precisa perpassar o currículo escolar, não privilegiando apenas 

as questões naturais do ambiente, mas também as sociais, psicológicas, afetivas e 

educacionais. 

A partir do processo de categorização da Análise Textual Discursiva, 

emergiram as seguintes categorias: metodologias de Educação Ambiental; 

necessidade de processos de educação continuada; importância de debater, 

conversar, problematizar e vivenciar ações socioambientais e  formação e 

conscientização ambiental. 

Muitos professores destacaram a importância da existência de processos de 

formação continuada, como o vivido no II (Re)pensando a educação ambiental no 

contexto escolar, segundo eles, por acreditarem e apostarem no potencial criativo 

dos professores e professoras, e da escola como um todo. Defendem a formação 

continuada como um caminho, não o único, para a transformação social que tanto 

falam, querem e lutam.  

Segundo Loureiro (2009, p.77), “a Educação Ambiental não é a busca da 

linguagem universa e única, mas o desafio constante de entender a relação entre 

particular e universal, de transposição de limites e fronteiras[...]”. Tal perspectiva foi 
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evidenciada por uma das participantes ao relatar que “a participação de sujeitos 

atuantes em áreas distintas, propiciou um diálogo enriquecedor, me fazendo 

perceber que a Educação Ambiental perpassa por todas as áreas, e que juntos 

podemos transpor os limites do nosso dia a dia”. 

Nos relatos dos professores, foi possível perceber que espaços coletivos em 

parceria com a Universidade, assim como o Curso, favorecem aos docentes 

(re)significar suas práticas e se (re)pensaram como educadores e como pessoas em 

todas as relações que travam em seu cotidiano. Segundo Freire (1991, p.58), 

“Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, 

a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da 

prática". 

É visível a relação que os professores estabelecem entre suas práticas 

educativas e suas formações iniciais. É importante considerar o relato de uma das 

participantes ao afirmar que “ainda estou cursando a licenciatura em Pedagogia, e 

fico questionando-me, estou na reta final do meu curso e em nenhum momento ouvi 

falar de Educação Ambiental”. De acordo com a mesma, suas práticas educativas, 

na escola onde atua abarcam o caráter ambiental com base nas leituras que realiza 

e a partir do que apreendeu no II (Re)pensando a Educação Ambiental no Contexto 

Escolar. 

 

Inquietações e desdobramentos da pesquisa  

O processo de imersão nos dados da pesquisa que a metodologia ATD 

propiciou e os resultados nos mobilizaram para a questão da Formação Continuada, 

a qual remete a lacunas na Formação Inicial e a importância da Educação Ambiental 

ser desenvolvida nos cursos de formação de professores. Com o objetivo de 

identificar a dimensão ambiental nos currículos dos cursos de formação de 

professores, investigamos vinte Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio 

Grande do Sul a que tivemos acesso. De acordo com a Lei 9.795 art. 11 “A 

dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em 

todos os níveis e em todas as disciplinas”. Porém, foi possível constatar que 85% 
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dos cursos de formação de professores não apresentam em sua matriz curricular 

nenhuma disciplina que abarque o caráter ambiental da educação. Dez por cento 

(10 %) das Instituições apresentam disciplinas de caráter sócio-ambiental e, 5% das 

Instituições apresentam uma disciplina denominada Educação Ambiental. 

 

Algumas considerações conclusivas 

Os resultados da pesquisa remetem à importância da Educação Ambiental ser 

desenvolvida nos cursos de formação de professores, possibilitando ainda na 

formação inicial, a discussão e o aprofundamento neste campo emergente. A 

Educação Ambiental, pois, precisa ser encarada como um processo permanente de 

estudo e aprendizagem que inclua as diferentes formas de pensar as relações 

socioambientais. O processo precisa ter continuidade no decorrer da carreira 

docente, tendo em vista o propósito de formar cidadãos com consciência local e 

planetária, que possam reconstruir valores tendo em vista a transformação para uma 

vida sustentável. 

 

A Educação Ambiental, mais do que uma nova forma de pensar ou 

agir, representa uma possibilidade de renovação do próprio 

pensamento/conhecimento humano. Nesse sentido, seu maior 

objetivo é preparar os indivíduos, por meio da sensibilização, 

informação, contextualização e ação reflexiva/crítica, para a 

compreensão dos principais problemas do mundo contemporâneo. 

(TAVARES; BRANDÃO; SCHMIDT, 2009) 

 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento da educação ambiental na escola não 

pode estar restrito apenas à inserção de disciplinas no currículo, à realização de 

palestras ou à realização de projetos. Pressupõe-se que para fazer Educação 

Ambiental os professores precisam estar preparados, ambientalizados, ter uma 

formação inicial e continuada que lhes possibilite problematizar suas ações, teorizar 
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suas práticas, desenvolver sua ação pedagógica a partir de princípios éticos e 

estéticos. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO DESENVOLVIMENTO DA 

CONSCIÊNCIA CRÍTICA EM RELAÇÃO AO TRABALHO HUMANO 

COMO PRÁTICA DE LIBERDADE 

Christian da Silva Simões1 

Francisco Quintanilha Véras Neto2 

 

RESUMO: Esse trabalho se constitui em um estudo preliminar do desenvolvimento 
do Projeto de Mestrado que estamos desenvolvendo no PPGEA. Nesse texto que 
apresentamos nesse momento, pretendemos resgatar por meio do estudo de alguns 
autores, a compreensão de uma Educação Ambiental Crítica sobre o trabalho, 
enquanto atividade humana e não do capital, o que em nosso entendimento se dará 
por meio do desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a categoria trabalho. 
Nesse texto, esboço de um dos objetivos de nossa pesquisa, nos utilizamos, 
principalmente, como referencial teórico, de autores que trabalham dentro da 
compreensão de uma Educação Ambiental Crítica, bem como dos ensinamentos do 
educador Paulo Freire para a compreensão do que vem a ser a consciência crítica e 
o que é uma prática voltada  à liberdade humana. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo que trazemos aqui em forma de artigo para apresentação no III 

EDEA se constitui num esboço preliminar da pesquisa de nosso Projeto de Mestrado 

no PPGEA-FURG, cujo fenômeno a ser investigado consiste num estudo das 

representações sociais dos microvarejistas do Rio Grande-RS no atual estágio de 

“desenvolvimento” econômico da Cidade.  

Com essa pesquisa queremos resgatar o papel de uma Educação Ambiental 

Crítica propiciando uma reflexão, uma crítica e uma proposta de ação para as 

classes sociais assinaladas, fundada sobre a realidade do mundo do trabalho em 
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Rio Grande, que está orientado para um crescente processo de metamorfose dentro 

das relações capitalistas de produção. 

O presente estudo define que a atividade humana e não do capital é a 

essência para um novo projeto de sociedade que envolva uma Educação Ambiental 

realmente crítica, emancipadora e transformadora voltada para a eliminação das 

relações de exploração do homem sobre o homem, e do homem sobre a natureza, 

enquanto objeto reificado.  

O intuito é que se possa de alguma forma contribuir para com o 

desenvolvimento de uma consciência crítica que permita compreender que o 

desenvolvimento econômico da Cidade é para uns (minoria) e não para todos.  

 

OBJETIVOS 

Trazer à discussão a busca por respostas para nossa indagação: De que 

forma a Educação Ambiental poderá desenvolver uma consciência crítica em 

relação à categoria trabalho como um desenvolvimento humano e não do capital? 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesse artigo é a mesma que será utilizada para 

nossa investigação, já que esse artigo constitui-se num esboço de nossa pesquisa. 

Apresentamos como linha teórica o Marxismo e as categorias do Materialismo 

Dialético, do Materialismo Histórico e da Economia Política.  

As respostas à indagação que se constitui em um de nossos objetivos que é 

o de saber de que forma a Educação Ambiental poderá desenvolver uma 

consciência crítica em relação à categoria trabalho será buscada por meio 

principalmente do enfoque empírico de nossa pesquisa, isto é, nos questionários e 

entrevistas a serem realizadas com os sujeitos pesquisados. 

DISCUSSÕES ATUAIS 
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A Educação dentro da sociedade capitalista desvincula o homem da 

natureza e decompõe os conhecimentos em conteúdos isolados e com pouca ou 

nenhuma relação entre si desfazendo ideológicamente os nexos da totalidade. Esta 

organização, embora pareça ingênua, é permeada pela ideologia burguesa/classista, 

pois a fragmentação da realidade não permite aos homens apreender a totalidade 

dos fenômenos, afastando-o da natureza e levando-o a um estranhamento de si 

mesmo, dos demais seres humanos e do produto do seu trabalho1. 

Tornar obscura a dominação de uma classe sobre a outra por meio de uma 

ideologia de naturalização dessas condições, mascara a historicidade das relações 

sociais que instituíram esse tipo de sociedade. Assim, é que, uma classe que se 

subordina a outra por uma ordem material, tem em sua consciência a representação 

disso como algo natural, ou o que Moura (2010) vem chamar de “anormalidade 

normal” e, por isso, a considera imutável, desconsiderando-se o processo histórico 

do desenvolvimento do mundo como um todo. 

A esse respeito, Eunice Trein escreveu: 

 

A compreensão dos elementos isolados gera a ideia de um perfeito 
domínio sobre o objeto estudado. No entanto, cada elemento 
analisado isoladamente produz um conhecimento parcial e 
descontextualizado da materialidade histórica que o constitui. Essa 
forma de conhecer, aparentemente neutra e objetiva, oculta o fato de 
que a natureza e o homem não podem ser compreendidos 
separadamente. Não existe uma natureza humana separada de outra 
natureza. Só podemos entender o ser humano, sua história e sua 
cultura, em relação com a natureza. É na relação que os seres 
humanos (que são natureza) estabelecem com ela, pela mediação 
do trabalho, que eles constroem suas relações sociais (TREIN, 2008, 
p. 42). 

 

Essa Educação trazida por Trein (2008) e que, é chamada por Paulo Freire 

(1987) de Educação Bancária, em nosso entendimento, induz a uma mercantilização 

do homem e da natureza. Nela, o homem é preparado para o trabalho, mas não o 

trabalho criativo, emancipador dos sentidos humanos, mas ao contrário, o trabalho 

                                            
1 Ver MARX (2004) e Mészáros (2006). 
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alienado, mantenedor da subjugação da humanidade para a manutenção da 

propriedade privada dos meios de produção dentro de uma lógica de concentração 

de riqueza nas mãos de poucos, pauperização de muitos e ampliação da separação 

do homem da natureza, através de relações de exploração do homem pelo homem, 

e pela reificação mercantil da natureza transformada em objeto de acumulação 

capitalista, dentro do modo de produção e formação social hegemônica. 

Estes processos se intensificam, e se sobredeterminam de forma complexa 

no plano local, regional, nacional e mundial, especialmente em Rio Grande, que por 

sua natureza singular se posiciona no horizonte da globalização neoliberal como 

cidade portuária, atratora de investimentos nacionais e estrangeiros, e que está na 

posição estratégica no que se refere ao MERCOSUL. 

Tais processos de transformação capitalista se entrecruzam com os biomas 

locais caracterizados por sua biodiversidade como a Lagoa dos Patos, o Taim, 

extensos ecossistemas costeiros. Este contexto permite reconstruir uma noção de 

totalidade que não isola as sociedades humanas em suas interações com o 

ambiente transformadas pelo universo do trabalho cooptado pelo modo de produção 

capitalista1. 

Neste novo contexto, o desenvolvimento do capitalismo assume novos 

contornos que devem ser identificados, pois neste novo cenário aspectos negativos 

do capitalismo se combinam ainda que de forma insuficiente com o retorno de 

políticas públicas significativas na seara social, que haviam sido abandonas pela 

ideologia do Estado mínino, para a área social. 

Desta forma, uma crítica mais profunda do mundo do trabalho permite a 

construção de um universo futuro de transição e de lutas concretas na atualidade 

visando a emancipação e redução da exploração sobre a classe trabalhadora, e da 

interação humana com a natureza, para que a mesma não fique subsumida, na 

produção exclusiva de uma riqueza que não fica com o trabalhador, mas com o 

                                            
1 Apesar de aceitarmos a crítica da má orientação ambiental do socialismo real colapsado com a 
queda do muro em 1989, (LOWI, 2005), e que precisa ser repensada como primeira experiência rumo 
ao socialismo, deturpada pelo totalitarismo stalinista, que não deve ser confundido com a práxis 
marxiana voltada para a utopia de uma sociedade não capitalista, socialista e posteriormente 
comunista. 
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proprietário dos meios de produção também ameaçado pela anarquia das relações 

de produção caracterizadas por superprodução, subconsumo, competição e 

monopólio capitalistas que o colocam num universo de incerteza, insegurança e de 

constante ameaça pelos não possuidores (Quintanilha, 2004). Nas palavras de 

Corazza: 

 

Para o capital sempre existe dois pesos, duas medidas. Uma para o 
lucro, outra para os explorados. Na economia não existe mágica: se 
alguém ganhou é porque alguém perdeu. Esta é a Lei universal do 
capital: apropriação pelo capital versus a expropriação dos 
produtores. (CORAZZA, 2008, p. 8-9) 

 

A Educação Ambiental, enquanto Educação que é, constitui-se em um ato 

político e, nessa sociedade, vem sendo desenvolvida de forma conservadora, 

reducionista, a-histórica, ingênua, acrítica, pois está a serviço de uns e não de 

outros e, portanto, não desenvolve os sentidos humanos para a libertação. Nas 

palavras de Loureiro encontramos a ratificação desse nosso entendimento a respeito 

da Educação Ambiental nessa sociedade: 

 

Em termos relativos ao alcance político da Educação Ambiental, num 
momento em que o pós-modernismo decreta o fim da história e em 
que o neoliberalismo reduz tudo à economia de mercado, educar 
sem clareza do lugar ocupado pelo educador na sociedade, de sua 
responsabilidade social, e sem a devida problematização da 
realidade, é se acomodar na posição conservadora de produtor e 
transmissor de conhecimento e de valores vistos como 
ecologicamente corretos, sem o entendimento preciso de que estes 
são mediados social e culturalmente (2004, p.23). 

 

Em contraposição a isso, defendemos uma Educação Ambiental como 

prática de liberdade humana, a qual se constitui em uma Educação Ambiental crítica 

e que, por sua vez, está atrelada ao desenvolvimento de uma consciência humana 

crítica. Entendemos que ser crítico é ver a realidade como ela é, para além do 

simples aparente, logo implica em superar, no âmbito da unidade entre teoria e 
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prática presentes na realidade objetiva, “a alienação provocada pela ideologia 

neoliberal” (TREIN, 2008, p. 42). 

A ideologia da classe dominante utiliza-se da Educação como forma de 

manter as relações sociais existentes e perpetuar as ideias e valores os quais lhe 

dão sustentação. Nesse processo, tal ideologia mascara a dominação do 

trabalhador pelo detentor dos meios de produção vendendo uma falsa imagem de 

igualdade de condições. Segundo Layrargues “nenhum outro aparelho ideológico de 

Estado possui a sua disposição uma audiência tão numerosa e por tanto tempo 

disponível aos seus efeitos” (2006, p. 84). 

Desta forma, acaba o trabalhador não se reconhecendo como classe que é 

subjugada pelos interesses de uma classe dominante e, assim, não reúne as 

condições materiais necessárias à formação de uma contra-hegemonia capaz de 

reverter o atual quadro econômico/social planetário. 

Guimarães a respeito das concepções de Educação e sua relação com a 

questão da hegemonia em sociedade diz: 

 

Essas diferentes concepções de educação presentes em nossa 
sociedade travam um embate pela hegemonia. Uma, atrelada aos 
interesses populares de emancipação, de igualdade social e melhor 
qualidade de vida que se reflete em melhor qualidade ambiental; 
outra, que assume prioritariamente os interesses do capital, da lógica 
do mercado, defendida por grupos dominantes. Esta última, 
hegemônica na constituição da sociedade contemporânea 
(GUIMARÃES, 2004, p. 28). 

 

Eunice Trein (2008) diz que o pensamento crítico, e aqui nós diríamos a 

consciência crítica, tem um importante papel na formação de sujeitos capazes de 

criticar o atual modelo de sociedade e, para além da crítica, sempre necessária, 

também se integrarem na luta coletiva pelo desenvolvimento de outro projeto de 

humanidade, numa perspectiva da liberdade humana. 
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Entretanto, o desenvolvimento de uma consciência crítica não é algo simples 

de ser alcançado. Esse desenvolvimento passa por estágios que dependem de 

práticas e reflexões dos homens sobre a totalidade dos fenômenos que os cercam.  

Parte das ditas educações ambientais críticas não passam de práticas 

ingênuas que não transformam a realidade vigente, pois se preocupam com 

transformações dos sujeitos individualizados, esquecendo que o homem só se faz 

homem em sociedade. Práticas focadas no individuo não mudam a realidade, pois é 

necessária a transformação das relações sociais e não simplesmente mudanças 

culturais.  

A esse respeito Layrargues escreve dizendo ser isso uma característica da 

Ecologia Profunda e do ambientalismo pós-materialista: 

 

[...] que concebem a crise ambiental como uma crise de valores 
civilizatórios, pois seriam os paradigmas culturais e a visão de mundo 
moderna, os elementos fundantes da ruptura na relação humana 
com a natureza (2006, p. 78). 

 

A natureza das ideologias faz com que a ideologia da natureza seja o 
elemento estruturante do modelo hegemônico de educação 
ambiental. Definitivamente, a internalização da dimensão ambiental 
na educação não pode ocorrer em favor da despolitização desta. A 
criação de uma consciência ecológica não pode substituir uma 
consciência política. O apelo à ação individual não pode suplantar a 
ação coletiva (2006, p. 96). 

 

O desenvolvimento de uma consciência crítica depende de práticas críticas e 

tais práticas dependem de um conhecimento integrado e condizente com a 

realidade, não em práticas simplistas que apenas apontam problemas sem 

identificar suas causas. Assim, uma Educação que se diga crítica precisa ter um 

papel fundamental no desenvolvimento de práticas condizentes com o que a 

realidade está a exigir de nós.  

A insustentabilidade das relações desenvolvidas no modo de produção 

capitalista está a nos exigir novas práticas em relação à natureza como um todo. A 
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insustentabilidade da relação deste modo produção com a natureza não-humana 

está na utilização de mais recursos do que o necessário ao atendimento de nossas 

necessidades e, no que se refere à natureza humana não é diferente, pois se extrai 

do homem a sua própria humanidade, por meio do trabalho, que nessa sociedade 

deixa de ser a razão ontológica do ser humano para se tornar um trabalho alienado 

na  mera sobrevivência.  

O homem por meio do trabalho vai se desnaturalizando e tornando-se social, 

humanizando-se. Assim é que o trabalho criativo, emancipador, enquanto categoria 

histórica que é, possibilita o salto ontológico das formas pré-humanas até o 

desenvolvimento do ser social. Acontece que nessa sociedade esse trabalho 

emancipador é substituído pelo trabalho alienado, cujo fim é simplesmente a 

manutenção da vida. Entendemos que a simples manutenção da vida não pode ser 

aceita como algo natural, uma vez que como seres sociais temos outras 

necessidades que vão além da simples sobrevivência. 

Marx diz nas Teses sobre Feuerbach que é preciso transformar as 

condições materiais para depois as espirituais, ou seja, é transformando o mundo 

que nos transformamos. Loureiro em seu artigo intitulado Educação Ambiental 

Transformadora diz “A transformação das condições materiais é a norma para a 

transformação subjetiva – uma sem a outra significa mudanças pontuais e não 

revoluções substantivas” (LOUREIRO, 2004, p. 72). 

Mészáros em A Educação para Além do Capital (2005) nos ensina que é 

pelo próprio trabalho que é possível superarmos a alienação. Mas, chamamos a 

atenção que não é com a Educação vigente que conseguiremos essa superação, 

mas com outro modelo de Educação, uma Educação crítica, emancipadora dos 

sentidos humanos para a liberdade, a qual implica antes de tudo numa 

“reestruturação radical das nossas condições de existência há muito estabelecidas 

e, por conseguinte, de toda a nossa maneira de ser” (MÉSZÁROS, 2005, p. 60), o 

que em nosso entendimento se dá pelo trabalho, enquanto práxis social. 

Desta forma, o processo de mudança da forma como vimos produzindo 

nossa existência depende, então, de perseguirmos e criarmos os meios de 
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rompimento com a lógica do capital, pois ele é irreformável, uma vez que por sua 

própria natureza jamais atenderá aos interesses da classe trabalhadora. Outro 

mundo possível e necessário só pode ser desenvolvido com uma Educação que 

privilegie o diálogo, que respeite as diferenças e que permita aos homens o 

reconhecimento da opressão que o atual sistema social lhes impõe. Somente com o 

reconhecimento da sua condição que os homens poderão reunir as condições 

necessárias para a transição da atual ordem social para uma qualitativamente 

superior. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Como se trata de uma pesquisa em andamento, ainda não temos resultados, 

nem tampouco prévias conclusões, apenas hipóteses que serão perseguidas ao 

longo do desenvolvimento da pesquisa, podendo as mesmas serem modificadas ou 

suprimidas ao longo da investigação, conforme o desenvolvimento da mesma e pelo 

caráter materialista dialético de nossa compreensão de mundo, que considera que 

tudo está em constante movimento e, portanto, passível de transformação. 
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A MÚSICA E O MAR: ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS EM 

CIDADES PORTUÁRIAS NA CRIAÇÃO DA MÚSICA POPULAR DO 

SÉCULO XX 

 

Guilherme Curi1 

 

RESUMO: O trabalho proposto visa apresentar as reflexões teóricas e 
metodológicas a partir da dissertação de Mestrado em Sociologia defendida pelo 
mesmo autor intitulada “The music from the sea: social and cultural aspects on the 
creation of jazz and samba”2, concluída em setembro de 2006 na University College 
Dublin, Irlanda. Trata-se de um recorte analítico e teórico da referida pesquisa, 
percebendo assim uma intrínseca relação do diálogo multidisciplinar proposto pelo 
Programa de Pós Graduação Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio 
Grande. 

 

Introdução 

A principal indagação da pesquisa concentra-se na relevante influência de 

cidades portuárias, suas peculiares características sociais e culturais nos 

movimentos musicais populares propostos, o jazz e o samba. Assim, foram 

pesquisadas as cidades de Nova Orleans, Nova York (Estados Unidos da América) 

e Rio de Janeiro (Brasil), suas origens populacionais, suas semelhanças e 

diferenças e seus processos migratórios durante o surgimento destes movimentos 

musicais no final do século XIX até a metade do século XX.  

Pretendo incitar o diálogo elucidando que cidades portuárias podem ser 

observadas com um dos principais núcleos da música popular ocidental, como um 

solo fértil para uma rica análise social e cultural, resultando assim em uma fluente 

elucidação das características simbólicas de como estas relações humanas podem 

ser interpretadas e refletidas através dos movimentos artísticos em questão e 

                                            
1 Universidade Federal de Pelotas. E-mail: guilhermecuri@yahoo.co.uk 
2 A música do mar : aspectos sociais e culturais na criação do jazz e do samba. 



 

 627

também desta profunda e complexa relação entre o homem e o meio ambiente em 

que está inserido. 

Multiculturais, as cidades portuárias podem também ser consideradas 

como os primeiros espaços urbanos cosmopolitas na história da civilização  

moderna. Assim, foi observado durante a pesquisa seus principais momentos 

históricos, observando atenciosamente os caminhos que suas identidades 

culturais foram e ainda são construídas, seus imigrantes e suas características 

expressivas que as tornam singulares. 

 

Objetivos 

O objetivo geral do trabalho proposto é pesquisar os aspectos culturais e 

sociais que foram e ainda são extremamente relevantes na criação e 

desenvolvimento dos principais movimentos musicais populares, ocidentais e 

modernos do século vinte. 

Como objetivos específicos teóricos, decorrentes deste intuito genérico, 

foi pretendido: compreender as identidades culturais criadas nestes meios, 

observadas em um constante processo de reformulação e auto-definição 

estimulada pelo fluxo de culturas que habitam o mesmo local; descrever as 

diferentes formas de relações culturais que estas sociedades apresentam; 

observar as semelhanças e diferenças entre as cidades portuárias pesquisadas; 

compreender como a diáspora africana e sua profunda relação com a música 

popular; e, por fim, indagar teoricamente as diferenças formas de inserção e 

exclusão social em que a música proporciona. 

 

Metodologia 

Durante a pesquisa, que deu-se de forma qualitativa, foram utilizados 

principalmente os seguintes teóricos: James Clifford,  Nestor Garcia Canclini, Paul 

Gilroy, Stuart Hall, Nicholas Mirzoeff, Jose Ramos Tinhorão,  Homi Bhabha, Ted 

Gioia, Geofrey Ward e Ken Burns. 



 

 628

Esta pesquisa pode também ser considerada um atento filosófico ao 

compreender o mar como uma vasta possibilidade, resultado de um intenso fluxo 

de informação, fator este que possivelmente é sentido na criação musical 

moderna, popular e ocidental. Algo que pode assemelhar-se ao pensamento 

filosófico proposto por Nietzsche. Pensamento este que introduz o trabalho do 

historiador do inglês Paul Gilroy (1993) intitulado “The Black Sea”. 

O trabalho proposto está assim muito relacionado a questão do 

movimento e do fluxo de informação, da novidade constante a beira do cais. 

Desta maneira, James Clifford (1997) propõe um repensar antropológico ao 

focalizar a viagem (travelling) como tema principal de sua pesquisa. Para Clifford, 

estes espaços tornam-se espaços de profundas disputas identidade, de interação 

e interferência. Assim, pode-se dizer que o mesmo interesse é encontrado nos 

trabalhos filósofos pós-modernos franceses Deleuze e Guatarria, os quais 

propuseram uma retomada filosófica através do termo nomadologia que 

significaria uma guerra contra os valores fixos, conduzidos por sociedades 

periféricas (Deleuze: 1976: 23). 

 

Resultados 

Foi observado que conexão com o mar faz com que cidades portuárias 

tornem-se locus heterogêneos, habitados por uma imensa multicuturaliedade, 

caracterizada por um forte hibridismo cultural. Nestas cidades podemos encontrar 

pela primeira vez na história moderna a integração e também o conflito de 

diferente etnias e suas respectivas culturas. 

Outro fator relevante é o de que cidades portuárias e litorâneas são locais 

onde podemos observar o primeiro contato com a Diáspora Africana com o 

mundo ocidental Americano. Por Diáspora entende-se como o movimento forçado 

ou voluntarioso de um grupo de pessoas de um determinado território para outro 

local distante de sua origem. 

Para Mirzoeff (2000), a Diáspora Africana gerou o que ele chama de 

múltiplos pontos de vista ou múltipla visão do ser, visão esta localizada entre 
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indivíduos comunidades e suas respectivas culturas em um processo por vezes 

dialógico. 

Stuart Hall (1996) observa as identidades da diáspora como aquelas que 

constantemente produzem e reproduzem elas próprias através de transformações 

sócio-culturais pelas quais elas são constantemente submetidas. O ponto vista de 

Hall é profundamente influenciados pela concepção de diferença proposta por 

Jaques Derrida (1976), um dos pilares metodológicos da presente pesquisa. 

Também como análise qualitativa, as similaridades de cidades portuárias 

ao redor do mundo também dá-se pelo estilo de vida que estas proporcionam, 

quando, por exemplo, marinheiros e tripulantes de embarcações passam sua 

curta jornada de trabalho em bares ao redor das docas portuárias ( a famosa 52 

Avenida em Nova York, considerada uma das ruas mais influentes na história do 

jazz e também o Beco das Garrafas no Rio de Janeiro, ponto chave para 

compreendermos a história do samba e da bossa nova, da Boate Mangacha em 

Rio Grande - RS), lugares este instigadores da boemia e de uma certa 

contracultura, algo não tão facilmente identificado na estrutura social. Locais onde 

diferentes línguas e dialetos são falados no mesmo tempo e espaço. 

Para o sociólogo francês Pierrre Bordieu (1930-2002), o termo 

contracultura deve ser sempre utilizado no plural, tudo que é marginal, fora da 

estrutura social e da cultura vigente. Para ele, contraculturas são aquelas que 

fornecem armas contra a dominação sutil das classes dominantes, podendo ser 

entendidas como formas avançadas de mobilização das classes dominadas. 

Já o antropólogo Walter Mignolo (2000) sugere que contraculturas não 

seriam somente outra maneira de contar a história mas histórias esquecidas que 

avançam a discussão a um novo patamar epistemológico.  

 

 

Conclusões 
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Semelhanças culturais entre as cidades portuárias servem como peça 

chave para desvendarmos cientificamente o processo pelo qual a música popular 

foi criada e assim compreendermos este profunda interação entre o meio 

ambiente e o ser criativo. 

Assim, um argumento central constitui o presente artigo: para melhor 

compreendermos a hibridização cultural e suas novas formas de miscigenação 

urbana e seus reflexos ecológicos deveríamos observar a sua origem, neste caso 

as cidades portuárias e sua expressão criativa através da música.  

Partindo deste questão chave, outros elementos podem ser discutidos 

como formas de imigração e migração na sociedade pós-moderna, 

profundamente ligada as relações de poder e hierarquia social. 

O mar por si só é uma possibilidade contínua. É o espaço, o caminho, a 

primeira forma de transporte entre as civilizações modernas, o ir e vir constante, a 

probabilidade de novos e diferentes rumos. O mar assim também é inspiração 

criativa, que instiga a pluralidade artísrtica. A música popular traduzida durante o 

secúlo XX poderia ser observada como reflexo desta potencialidade. 
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PERSPECTIVAS DE INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

                                                                                            Venice Teresinha Grings1                                                             

                                                                                              Merion Campos Bordas2 

RESUMO: Este trabalho analisa algumas perspectivas de inserção da Educação 
Ambiental (EA) na formação do Ensino Superior que resultam de uma pesquisa de 
doutorado do PPGE/UFRGS(2009) que investigou a inserção da EA na Formação 
Universitária, fazendo um Estudo de Caso nos Cursos de Agronomia da UFSM e da 
UFRGS. O objetivo foi investigar e discutir o espaço da EA e quais os significados 
atribuídos a ela nas políticas públicas e nos cursos de graduação em Agronomia. Os 
referenciais teórico-metodológicos foram os da Educação Ambiental Transformadora 
(EAT). A metodologia da pesquisa foi qualitativa, com características de estudo de 
caso. Os resultados apontam um crescente interesse dos estudantes sobre o 
assunto e o esforço de alguns professores em inserir a EA nos Cursos e de definir 
perspectivas  de inserção como a responsabilidade das IES, a necessidade da 
Profissionalização Docente e a revisão das concepções de currículo, educação e 
ciência. Concluiu-se que o espaço da EA na formação universitária deve ser 
ampliado por um esforço conjunto de todos os segmentos e áreas de conhecimento 
e que as perspectivas apontadas são muito significativas e podem auxiliar na busca 
da superação da crise civilizatória em que vivemos. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Crise Socioambiental, Educação Ambiental e Formação 

Universitária. 

 

INTRODUÇÃO 

A formação dos profissionais que atuarão na sociedade é uma das funções 

sociais das Instituições Educativas, o que exige uma atenção especial com o 

contexto sociocultural da atualidade, uma vez que ela precisa corresponder às 

necessidades deste. Um dos temas mais relevantes do atual contexto é a crise 

socioambiental e a necessidade de sua superação, possibilidade que poderá se 

efetivar melhor por meio da EA. A referida crise é identificada como crise civilizatória, 
                                            
1 Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na UFRGS e diretora da Unidade de Apoio 
Pedagógico do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria. 
2 Doutora e Professora do PPGE da UFRGS, Orientadora da pesquisa e co-autora do texto. 
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por que além dos problemas ambientais, que se tornaram cada vez mais evidentes 

nas últimas décadas, ela também se traduz como um modo de vida dos seres 

humanos entre si e com os demais seres desse planeta.   

Para essa abordagem foi utilizada a pesquisa de Doutorado em Educação 

que tratou da EA no Ensino Superior, uma vez que trouxe reflexões sobre as 

concepções e práticas de EA, que se espera servirem para ampliar a discussão 

dessa temática. A referida pesquisa originou-se do trabalho da autora como 

Pedagoga no CCR/UFSM1, uma vez que participa das Comissões Curriculares nas 

quais se diagnosticou a omissão dessa temática, defendendo-se a inserção da EA 

nos currículos, motivando a investigação. Nela discutiu-se qual é o espaço da EA e 

quais os significados atribuídos a ela nas políticas públicas e nos cursos de 

graduação. Nela procurou-se saber o que os sujeitos participantes pensavam, 

solicitando que apontassem perspectivas para a inserção da EA, fazendo um 

exercício reflexivo sobre a situação socioambiental e sua superação.  

 

OBJETIVO GERAL:  Compreendendo que o espaço da EA ainda é incipiente 

na formação universitária, propôs-se a analisar quais as perspectivas futuras de sua 

inserção, não somente no nível teórico, mas também nas práticas educativas. 

 

REFERENCIAIS TEÓRICOS 

Para fazer uma abordagem sobre a Educação Ambiental torna-se 

necessário inseri-la no contexto socioeconômico cultural da contemporaneidade em 

que ocorrem os problemas ambientais e os processos educativos, exigência 

fundamental quando se espera que a educação contribua com a transformação da 

sociedade. É necessário perceber que esse contexto não é estático, possui uma 

dinâmica muito particular: modifica-se numa velocidade sem precedentes na 

atualidade, dificultando a sua análise. O seu entendimento requer a consideração 

dos diversos segmentos da sociedade influenciados por essa dinâmica, o que supõe 

                                            
1 Centro de Ciências Rurais, da Universidade Federal de Santa Maria, situada em Santa Maria/RS. 
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circular por diferentes áreas de conhecimento. Além disso, a compreensão desse 

contexto não é unânime, pois contradições são perceptíveis a muitos, gerando um 

crescente sentimento de insatisfação com o mundo em que vivemos que é 

percebido como um mundo em crise. Leff (2005) e Morin; Ciurana & Motta (2003) a 

denominam respectivamente como crise civilizatória e planetária, indicando uma 

crise ampla e de grande repercussão, atingindo todos os segmentos da sociedade, 

conforme explicita Frigotto:  

 

Esta crise é, ao mesmo tempo, sócio-econômica, teórica e ético-política. No 
âmbito sócio-econômico a crise se explicita pela desordem dos mercados 
mundiais, hegemonia do capital especulativo, monopólio da ciência e da 
técnica, desemprego estrutural e maximização da exclusão. No plano teórico, 
a crise se revela na incapacidade de oferecer referenciais de análise que 
dêem conta dos desafios do presente. Por fim, a crise ético-política, que se 
manifesta pela naturalização da exclusão, da violência e da miséria humana. 
(FRIGOTTO, 2008, p. 1) 

 

As causas dessa crise se dão em função do modelo de desenvolvimento 

adotado pela maioria das sociedades e tem conseqüências sobre a situação 

ambiental. Ocorre que a maioria dos grupos sociais, pressionada pelas 

circunstâncias, ainda não optou por um modelo de desenvolvimento sustentável, 

priorizando o desenvolvimento econômico, identificando-o apenas como crescimento 

e minimizando a importância dos demais aspectos que interferem na vida.  A opção 

pelo modelo de desenvolvimento, feita pela maioria das sociedades, foi decisiva 

para as condições ambientais que se criaram no Planeta Terra; chegando ao ponto 

de colocar em risco a continuidade dos seres vivos. Estados e países não 

reconhecem os limites e efeitos do crescimento populacional e da cultura do 

consumo, assim como os potenciais e a complexidade da natureza; os indivíduos 

vivem como se pertencessem à última geração que habitará a Terra.  

Discutida e denunciada nas últimas décadas, a situação crítica soma 

material suficiente para alertar a todos que têm acesso ao conhecimento produzido. 

Eventos são promovidos em diversos países, chamando à atenção para o 

relacionamento dos homens entre si e com os demais seres da natureza, como as 
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diversas conferências. Há autores e documentos que colaboram com a identificação 

desses problemas como os relatórios sobre o aquecimento global1 e a Carta da 

Terra. Nesta última destaca-se a situação crítica e a necessidade de ações para 

amenizar os efeitos do descuido produzido: “Estamos diante de um momento crítico 

na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. 

À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro 

enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas". (Carta da Terra, 

2005, p.1).   

Os autores que reconhecem a situação mencionada e partilham da idéia da 

educação como um fator que contribui com a superação de seus problemas são 

aqueles que concebem a educação como um processo crítico e transformador, 

como Carvalho (2002), Dias (1992), Pedrini (2002) e Loureiro (2005).  

 

METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa foi qualitativa, uma vez que visava compreender 

o espaço e os significados dos processos educativos, caracterizados como EA, 

exigindo reflexividade em todas as etapas da pesquisa. Os procedimentos utilizados 

foram entrevistas individuais semi-estruturadas; análise documental das propostas 

curriculares em vigor nos cursos investigados. O processo de análise dos dados 

coletados foi orientado pelas questões de pesquisa, derivadas do problema central 

investigado. Ludke & André (1986), Fazenda (2005), Bogdan & Biklen (1994) foram 

alguns dos autores que deram suporte teórico para a metodologia.  

Conforme a proposta deste texto analisam-se as perspectivas de inserção 

da EA apontadas pela pesquisa, Unidades de sentido2 escolhidas para a análise dos 

dados e que serão consideradas muito mais como perspectivas futuras de inserção, 

porque ainda não são realidade na formação universitária, devendo ser, em grande 

parte, construídas por quem acredita em um trabalho de EA.   

                                            
1 Desde o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) até os relatórios posteriores 
que mostram dados investigados por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, revelando o 
agravamento da situação nas últimas décadas. 
2 São aqueles dados significativos que aparecem reincidente na coleta e que dão sentido à análise. 
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RESULTADOS  

Ao analisar o que os representantes dos cursos pesquisados pensam a 

respeito da formação universitária, notam-se diferentes visões e expectativas por 

parte deles, o que gera algumas contradições e a falta de unidade na formação 

universitária. Para alguns, a formação deve continuar exatamente como está, 

mantendo o alto nível de qualificação técnica e, para outros, deve rever o 

direcionamento, colocando-se a favor de uma formação contextualizada e 

comprometida com a sociedade,  de caráter mais humanista e social, incluindo as 

temáticas socioambientais por meio das perspectivas apontadas pelos sujeitos da 

pesquisa.  

Uma dessas perspectivas refere-se ao compromisso qu e as IES 

assumem  perante seus cursos e formandos. Acredita-se na importância de as IES 

discutirem a formação nelas proporcionada, auxiliando na opção pelo 

direcionamento de cada curso. Defende-se que as instituições devem oferecer as 

orientações gerais para a formação por elas pretendida e criar mecanismos de 

avaliação para verificação. Assim também se posicionam os depoentes quando 

reconhecem a importância de atuarem em uma universidade e não apenas em um 

curso determinado. Para eles cada instituição tem/deveria ter a sua proposta de 

formação universitária:  

(Orquídea1 CA/UFSM2) Não deveríamos nos esquecer de que trabalhamos 

na e para a universidade, já que nosso compromisso extrapola as exigências do 

curso. As discussões sobre os projetos dos cursos ainda giram em torno da parte 

burocrática; devemos avançar para a discussão da parte formativa e assumir a 

responsabilidade com a proposta institucional e não somente com o curso.  

 

                                            
1 Denominação escolhida para o anonimato dos depoentes dos segmentos estudados, fazendo-se a 
opção pelos elementos da flora e da fauna em extinção no Brasil, respectivamente para professores e 
alunos e os elementos básicos da natureza para os representantes da atuação profissional. 
2 Sigla das funções de coordenador dos cursos e/ou dos departamentos onde o s professores estão 
lotados, seguido da instituição em que atua, tendo o cuidado de incluir um representante para cada 
departamento que atende o curso. 
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A EA é uma das dimensões da formação profissional, tão importante quanto 

à social, à política e à cultural, tornando significativa a investigação que analisa a 

posição de seus representantes quanto ao compromisso assumido em relação a ela. 

Procurou-se saber se as instituições nas quais foi desenvolvida a pesquisa têm 

assumido essa responsabilidade, verificando, entre os representantes dos 

estudantes e dos professores que essa questão não é considerada com a devida 

atenção. Exemplo disso é o depoimento que segue:  

(Guaco, DF/UFRGS) Na universidade, infelizmente, ainda se vê desdém em 

relação a esses problemas. Vejo com tristeza esta área do conhecimento ser 

considerada à margem. Estamos falando de uma área nova do conhecimento, que 

requer que saiam do reducionismo, enfrentem barreiras, pois temos que ocupar esse 

espaço.  

 

Alguns depoentes destacam o fato de o trabalho ficar restrito a iniciativas 

isoladas e de não haver uma política mais ampla, dirigida a todos os cursos da 

universidade. Afirmam que esta se omite, por vezes, na definição de diretrizes que 

poderiam exigir essa abordagem, deixando à mercê dos professores incluí-la ou 

não. Reconhecem certo apoio dado pelas instituições, mas reclamam da falta de 

uma proposta mais geral, que oriente essa abordagem, conforme depoimento:  

(Águia-cinzenta GATES/UFSM1) O que vejo são iniciativas e ações isoladas 

em um curso ou outro, mas ainda são raros os projetos e eventos sobre o assunto. 

Em geral, falta apoio às ações que são coordenadas por alunos, como a de 

Agroecologia. Temos poucos professores que nos apóiam.  

 

Outros participantes associaram essa falta de compromisso com a EA ao 

distanciamento entre a universidade e a sociedade, tema importante para ser 

discutido, considerando a função social das IES: 

                                            
1 A representação dos estudantes incluiu grupos significativos no curso como do diretório estudantil, 
dos grupos agroecológicos de cada instituição e ainda representante dos diferentes etapas do curso 
como iniciantes, no meio do curso e formandos. 
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 (Cardeal-amarelo, UFSM) A universidade, tal como a sociedade, inclui 

contradições e grupos com diferentes interesses. Inicialmente ela seguiu a tendência 

desenvolvimentista (décadas 60 e 70), que privilegiavam a produtividade na 

agricultura e o agronegócio; mas aos poucos, alguns professores e alunos foram 

defendendo outras perspectivas.   

 

Alguns depoentes são esperançosos e acham que a atenção em relação a 

essas questões está crescendo. Defendem que o espaço deve ser conquistado por 

nós, no ensino, na pesquisa ou na extensão, assim como nas secretarias e 

ministérios do Governo Federal. Conforme afirma a seguir:  

(Fogo EPAGRI/SC) Na universidade começa uma abertura para um trabalho 

interdisciplinar, mas a formação pedagógica dos professores no ensino superior 

ainda está à margem. Mas ela é fundamental para desenvolver um trabalho dessa 

envergadura. Os projetos de pesquisa também vêm investigando temáticas dessa 

natureza. O espaço está crescendo, atinente aos grupos da universidade e não 

como uma política da instituição.  

 

Considerada uma temática transversal, a EA requer f ormação docente, 

principalmente no caso de professores universitários. A partir da modernidade 

valoriza-se a especialização do conhecimento e, para a formação dos professores, 

não foi diferente. Nessa visão, a formação docente inclui apenas o saber específico 

da área do conhecimento do professor, sem exigir os demais saberes necessários à 

docência. (Tardiff, 2002). Na atualidade os problemas parecem atingir uma 

complexidade cada vez maior, exigindo um olhar mais abrangente e não apenas 

estudos especializados, colocando a importância de uma formação geral. 

Reconhece-se que há interferência dessa formação na ação pedagógica dos 

professores, o que, aliás, deve ser considerado para a docência em geral, e não 

apenas para o trabalho de EA. Entre os autores que discutem a formação docente 

estão: Freire, Bordas, Cunha, Pimenta & Anastasiou, entre os brasileiros e Tardiff, 
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Gauthier entre os estrangeiros, defendendo programas permanentes de formação 

docente.  

Nas entrevistas realizadas percebi que estudantes professores têm 

consciência da necessidade de qualificação docente. A posição dos estudantes fica 

evidente quando se referem aos aspectos pedagógicos. Reconhecem o alto nível de 

qualificação no conhecimento específico dos professores, mas reclamam da 

dificuldade que eles têm em trabalhar outras dimensões da formação profissional.  

(Águia-cinzenta GATs/UFSM) A formação exigida hoje requer professores 

mais atualizados, interessados em promover uma formação condizente com o alto 

nível de competitividade. O se vê ainda hoje é que os professores dos nossos 

cursos não foram preparados para essas funções, que vão muito além da explicação 

do conteúdo das disciplinas. 

 

As instituições de ensino superior têm autonomia para decidir como fazer a 

seleção de seus professores que, salvo algumas exceções, incluem a formação 

docente.  Falta uma política orientadora para que essa formação seja obrigatória nas 

instituições de ensino superior, como é exigido em outros níveis de ensino. Algumas 

instituições criaram programas de formação como é o caso das instituições nas 

quais se desenvolveu a pesquisa.1  A necessidade da formação docente é ainda 

maior para os professores de nível superior que, em geral, visam uma formação 

técnica. Há autores como Bordas (2003) e Freire (1997) que argumentam sobre a 

importância do professor se ver como um ser aprendente. Educar, para eles, exige 

comprometimento com a sua própria formação. Pimenta; Anastasiou (2002) também 

ressaltam a importância da profissionalização docente por meio da identidade do 

professor. Assim como Tardiff (2002), que afirma que a formação docente deverá 

englobar um saber amplo e plural, que inclui o saber das Ciências da Educação, o 

Curricular, o Disciplinar e o da Experiência.  

                                            
1 Na UFRGS há um programa institucional de formação pedagógica obrigatório aos professores que 
ingressam na instituição, oferecido pela Faculdade de Educação. Na UFSM, também há um trabalho 
de Formação Continuada para professores, mas não é obrigatório  e é oferecido pelo CCR. 
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Valendo-se da contribuição dos autores mencionados, assim como da 

experiência na coordenação de programas de formação docente na UAP, defende-

se que esses programas façam parte da política institucional e ofereçam processos 

que auxiliem os docentes a compreenderem a complexidade de suas ações, 

preparando-os para trabalharem as temáticas gerais e interdisciplinares na formação 

profissional.  

Outra perspectiva apontada pela pesquisa é a necess idade de rever as 

concepções de currículo, educação e ciência.  Conforme analisei anteriormente, a 

formação docente é ainda mais problemática no ensino superior.  

Consequentemente, a visão que esses professores têm de currículo, ensino e 

aprendizagem é, na maioria das vezes, bastante reducionista, sem nenhuma 

referência teórica. Mudar essa visão não é fácil, como também não é nada simples 

modificar qualquer habitus formado. Para Bourdieu (1983) dever-se-ia prestar mais 

atenção na formação do habitus docente, pois determinam em grande parte as 

decisões a serem tomadas. Uma dessas concepções emblemáticas manifestadas 

pelos depoentes é a de currículo, uma vez que pode valer-se de uma concepção 

tradicional, sem considerar outras possibilidades. Baseando-se em experiências 

anteriores, em que se investiu muita energia na elaboração dos currículos, verificou-

se certo descuido com o seu desenvolvimento. E quando se trata de inserir a EA, 

exige-se uma visão diferenciada de currículo, uma vez que se trata de um trabalho 

diferenciado que requer o seu acompanhamento. A concepção de currículo que 

inclui a preocupação com o seu desenvolvimento e a integração/interdisciplinaridade 

dos conhecimentos é defendida por Santomé (1998) e Sacristán (2000), autores da 

linha crítica de currículo.  

Os sujeitos participantes da pesquisa ao serem questionados sobre as 

implicações da inclusão da EA no currículo, seja para o curso ou para a instituição 

defenderam a necessidade do acompanhamento da implantação curricular, assim 

como conseqüências de ordem pedagógica, uma vez que exigirá a integração dos 

conhecimentos, problematizando a formação fragmentada. Um desses depoimentos:  

(Cravo-do-mato, DS CCRCA/UFRGS) Uma das principais implicações da 

implantação curricular é o método de acompanhamento. Em relação à EA serão 
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muitas as implicações, porque na atualidade ela é ainda marginal. Com a sua 

introdução iremos ampliar o espaço, reforçar a abordagens consideradas essenciais 

na formação dos profissionais. Outra conseqüência dessa inclusão é a 

problematização da formação técnica, auxiliando os alunos a fazerem as 

interligações necessárias entre os conteúdos e, desse modo, facilitar uma visão 

mais sistêmica.  

 

Outra questão que interfere na inserção da EA na formação universitária, 

segundo os depoentes, é a concepção de educação que prevalece nas pessoas dos 

diferentes segmentos da instituição. Professores e estudantes argumentaram que o 

modelo educativo em que eles são formados não serve para a atualidade e que 

precisam rever suas concepções. Reconhecem que não se trata de simplesmente 

mudar algumas estratégias de ensino ou de avaliação, mas de repensar as 

propostas educativas, as ações dos diferentes segmentos e de suas conseqüências. 

O questionamento das tradicionais concepções de educação e o contato com as 

perspectivas críticas de educação deram-se em grande parte na educação não 

formal e não nos espaços formais, o que sugere rever essa forma educativa.  

(Butiá DEER/UFSM) A educação a que tivemos acesso cumpriu com os 

objetivos da época, mas estamos em outro momento, no qual as necessidades são 

outras. Precisamos rever o modo como fomos educados porque não atende mais as 

exigências da atualidade. (Águia-chilena f/UFSM) Ao participarmos dos movimentos 

populares passamos a entender que há outras concepções e práticas educativas e 

passamos a ver que aquela a que fomos submetidos não é a única e nem a melhor, 

que podemos e devemos vivenciar outras possibilidades.  

 

Finalmente, outra concepção a ser revisitada pela comunidade universitária 

é a de ciência. Considerando o período de formação dos professores que 

atualmente atuam na Graduação e Pós-Graduação, as políticas públicas dirigidas à 

pesquisa e os valores que vigoram na sociedade, tem-se também uma determinada 

visão de ciência. Essa visão origina-se no paradigma instituído na Modernidade, que 
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pretendia contrapor-se a uma visão de ciência mais integrada, na qual as 

indagações eram respondidas de forma interdisciplinar ora pela religião, ora pela 

filosofia. O caminho escolhido para alcançar esse desejo é justamente à ciência que 

passa a utilizar experiências que possam ser comprovadas, submetidas aos 

métodos experimentais. Essa forma de produzir conhecimento, por meio de métodos 

quantitativos traz implicações em diversas, uma verdadeira mudança de paradigma, 

pois a partir daí adota-se uma outra forma de pensar a própria ciência, assim como 

outros aspectos da sociedade, especialmente no ocidente.  

Santos (1994, 2005) auxilia-nos a entender como se originou o modelo de 

ciência desse período, assim como a necessidade de revisitá-lo. Para o autor, esse 

modelo está esgotado, pois não atingiu suas pretensões. Esse paradigma está em 

crise e passa a exigir uma “ciência prudente para uma vida decente”, uma vez que 

ela não atingiu a maioria de seus objetivos. Ao refletir sobre o que os entrevistados 

disseram a respeito do modelo de ciência que eles têm adotado e sobre o 

paradigma de pesquisa que os têm orientado, verificou-se que está baseado no 

paradigma de ciência empirista e positivista, mas também alguns indícios da 

mudança em suas práticas e concepções. Eis o que os representantes da atuação 

profissional afirmam: 

(Ar EPAGRI/SC) A maioria dos nossos pesquisadores tem uma formação e 

experiência na pesquisa convencional, formados naquele paradigma em que o 

pesquisador é quem detém o saber e ele é quem transfere. Mas nós estamos 

fazendo um grande movimento... Estamos desenvolvendo experiências 

interessantes na pesquisa e na extensão por meio do aprendizado participativo que 

gera conhecimento de uma forma coletiva, o que a gente chama de construção 

social do conhecimento.  

Mas ao perguntar como eles vêem a relação entre os projetos de pesquisa 

que orientam, a temática ambiental e os processos educativos, notou-se que alguns 

professores têm associado esse tema transversalmente em suas pesquisas. (Três-

marias DDFS e CIACA/UFSM) Além do trabalho que é feito nas disciplinas, também 

podemos desenvolver um trabalho de EA por meio da pesquisa e da extensão. Faço 

parte de um projeto de extensão em Agroecologia que visa auxiliar os agricultores 
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na produção ecológica. Procuramos auxiliar os produtores a procurar alternativas à 

produção animal e vegetal convencional. Os projetos de pesquisa que oriento são 

todos dessa temática. É por meio deles que verifica mos que é possível a 

produção através desses métodos alternativos.   

 

Conclusão 

As perspectivas apontadas são pertinentes e realmente podem auxiliar em 

uma formação mais integrada e contextualizada, exigências mínimas de um trabalho 

de ea, desde que haja vontade política das instituições educativas, a  abertura dos 

estudantes e professores em rever suas concepções e a disposição para um 

trabalho em parceria. 
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RESUMO: O presente trabalho objetivou realizar uma análise da Política de Atenção 
integral à Saúde do Trabalhador e seus norteadores aplicados até o momento, 
abrangendo os aspectos legais utilizados na intencionalidade de que se mantenha 
um ambiente de trabalho salubre às condições humanas. Neste sentido, procuramos 
através de estudos bibliográficos destacarmos como se tem dado a vigilância em 
saúde do trabalhador no âmbito do SUS e na instância municipal, pois a esta 
compete ações de saúde do trabalhador norteados pela universalidade, equidade, 
integralidade, pluriinstitucionalidade, controle social, hierarquização, 
descentralização, interdisciplinaridade, pesquisa-intervenção e caráter 
transformador. A partir desta análise, foi possível observarmos que o 
desenvolvimento de uma prática educativa se faz urgir na intenção de uma 
transformação social e consequente dialogicidade de valores nos ambientes de 
trabalho. Ainda cabe salientar a importância de que sejam revistas às estratégias, os 
objetivos e competências destinadas à vigilância em saúde do trabalhador visando 
incorporar ações articuladas sem que lhe sejam impossibilitadas as abordagens 
pertinentes a este setor, principalmente, no que tange à observância e atuação no 
processo e nas relações de trabalho. 
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O presente trabalho tem como eixo central a reflexão sobre a atuação em 

Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS), dispondo as ações da 

instância municipal e os dispositivos norteadores das políticas públicas vigentes. 

Neste sentido, percebermos que durante muitos anos a saúde, foi discutida 

através dos marcos históricos vivenciados, partindo de uma teoria miasmática que 

respondia às importantes mudanças sociais e práticas de saúde observadas nos 

processos de industrialização e urbanização (BUSS & FILHO, 2007). Era possível 

observarmos um direcionamento das ações, voltadas prioritariamente, à prevenção, 

dissociando as ações individuais das coletivas e excluindo grande parte da 

população da atenção à saúde. 

Nesta visão a saúde do trabalhador limitava-se a um direito, que consistia 

em assistência sanitária, hospitalar e médico-preventiva (art. 165. XV da 

Constituição de 1967/69), como contraprestação do Estado aos trabalhadores 

contribuintes da Previdência Social, potencializando ainda mais as atuações 

curativas e a públicos selecionados, por meio de uma política compensatória, 

voltada para os trabalhadores formalmente inseridos no mercado de trabalho 

(BRASIL, 2005). 

A partir de meados dos anos 70 com o surgimento da reforma sanitária, que 

propunha uma nova concepção em Saúde Pública, incluindo a esta a saúde do 

trabalhador, passou-se a considerar os movimentos sociais na inclusão de questões 

relacionadas ao trabalho como parte do direito universal à saúde. 

Proporcionando a visualização do direito à saúde e à vida como parte 

integrante da transformação do processo de produção, o qual deixaria de ser fonte 

de agravos e morte, para se tornar um fator de proteção e promoção da vida, 

desencadeando uma ampla discussão neste setor. 

Com o advento da I Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores (I 

CNST – 05/12/1986) que abordou entre outros assuntos: o descaso com a saúde 

destes, a combinação de um discurso democrático regrado por uma prática 

autoritária e a consideração de um aparato legal obsoleto. Houve a tentativa de 
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implantação de uma Política de Saúde do Trabalhador, que conseguisse superar a 

relação existente nos diferentes ambientes de trabalho no que tange à informação e 

atuação do trabalhador em prol da sua saúde. 

Em contribuição a isto houve a implantação das Leis Orgânicas de Saúde 

(LOS – 8.080 e 8.142), onde, a partir da afirmação do Estado Democrático de 

Direito, foram elaboradas para regular, fiscalizar e controlar as ações e os serviços 

de saúde conforme a Constituição Federal de 1988 que declara em seu artigo 196, 

que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado”, direito esse a ser “garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 2005). 

A partir de então se passou a integrar através de ações legais, ponto 

fundamental de atuação do Ministério da Saúde, conceitos mais abrangentes 

referentes à saúde pública e coletiva visando à garantia do bem-estar comum. 

Assim, o Sistema Único de Saúde (SUS), definido legalmente como “o 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público” (LOS nº 8.080, art. 4º) veio dispor de princípios e 

diretrizes que visam a universalidade, a integralidade, a igualdade e a equidade da 

assistência (BRASIL, 2005). Cabendo ao SUS, conforme ato constitucional (art. 

200), a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho, além da execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 

como as de saúde do trabalhador, demonstrando um sobressalto no reducionismo 

das questões referentes à saúde pública. 

E é com este enfoque que a II CNST (13-16/03/1994) priorizou as ações de 

promoção e prevenção em Saúde do Trabalhador, devendo-se incorporar a isto o 

saneamento, a educação, a vigilância, a fiscalização e a reabilitação através da 

interinstitucionalidade e multidisciplinaridade neste setor. 

Parte-se, então, para o princípio da inexistência de fatores unicausais de 

adoecimento e/ou interferência à saúde populacional, onde a medicina curativa ou 



 

 650

assistencial pouco ou nada resolve em relação às doenças e/ou acidentes de 

trabalho, sendo fundamental a prevenção no próprio ambiente de atuação laboral, 

tendo o SUS a competência de atuar nos ambientes e processos de trabalho, 

alcançando todo e qualquer trabalhador, regido ou não pelas leis trabalhistas. 

Ficando a cargo do Ministério do Trabalho a ação conjunta, mas visando a inspeção 

do trabalho no que tange a relação empregador-empregado, ou seja, tudo que for 

objeto de contrato de trabalho, excetuadas as ações em Saúde do Trabalhador e 

Ambiente de Trabalho (BRASIL, 2005). 

Para tanto, o sistema de saúde brasileiro deve estimular e desencadear 

ações que favoreçam o compromisso da sociedade e de seus dirigentes com a 

ampliação da autonomia de sujeitos e coletividades, fortalecendo sua capacidade 

crítica de análise do seu contexto sociocultural e econômico e, consequentemente, 

propiciando e facilitando o acesso às escolhas mais saudáveis (BRASIL, 2006) e 

embasando as políticas públicas no campo da saúde do trabalhador. 

Estas políticas apresentam dimensões técnicas e sociais indissociáveis, 

pressupondo a utilização de conhecimentos e tecnologias mais adequadas e a 

reivindicação direta do trabalhador nos serviços de saúde visando orientar a atuação 

deste setor. Sendo imprescindível o reconhecimento da sua dinâmica de atuação e 

aplicabilidade na saúde coletiva hoje. 

Devendo-se ter em mente que as articulações entre o trabalho e o processo 

saúde-doença não podem ser simplificadas nos termos da relação uni ou pluricausal 

necessitando enfatizar o desgaste tanto físico quanto psíquico que envolvem a 

organização deste trabalho. Pois este é uma necessidade natural e eterna da raça 

humana, sem o qual o homem não pode existir, atuando sobre o meio ambiente 

ativamente e obtendo os bens materiais necessários para a sua existência, incluindo 

a isso a fabricação de instrumentos especiais (CARTES, 2006). 

Assim, objetivamos realizar neste trabalho uma análise da Política de Saúde 

do Trabalhador empregada até o presente momento e os aspectos legais 

norteadores da sua efetivação nos diferentes ambientes de trabalho, como nó crítico 

na construção do conhecimento no campo da saúde do trabalhador. 
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METODOLOGIA  

 

Para a elaboração deste estudo, consultamos as leis de construção e 

formulação na área da saúde no seu aspecto geral e específico da saúde do 

trabalhador, bem como a legislação vigente que abrangia as relações e processos 

de trabalho. Este levantamento se deu a partir de uma pesquisa bibliográfica de 

artigos científicos e normatizações publicadas sobre a temática da saúde e 

segurança do trabalho. 

Para fins de estudo foram consideradas as publicações e leis que 

envolvessem a saúde, o trabalho, o ambiente de trabalho e a educação para a 

saúde como norteador da política de saúde do trabalhador. 

A escolha dos artigos e leis se deu mediante leitura e confirmação da 

temática proposta. 

As publicações selecionadas devem-se ao período que reflete as 

prerrogativas iniciais da saúde do trabalhador e seu desenvolvimento até os tempos 

atuais, levando assim, a uma busca de conhecimentos relacionados à atenção em 

saúde do trabalhador ao nível de atuação municipal. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

A Política de Saúde do Trabalhador visa realizar a normatização das 

necessidades desta população com o intuito de fundamentar questões que 

envolvam as relações com e no trabalho, abrangendo o ambiente, a educação e a 

saúde. Desta forma, procura garantir a efetividade de ações que visem à promoção 

da saúde, a prevenção de agravos e o atendimento da problemática existente. 

Mesmo centrada no desenvolvimento de atividades intersetoriais, podemos 

salientar que isto não se faz presente, pois observamos uma fragmentação do 
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sistema desde a atuação em loco até a desintegração da informação que reflete a 

desarticulação no planejamento e atuação neste setor. Ainda como parte integrante 

desta precariedade tanto na inter como na intrasetorialidade inexiste uma 

fundamentação de base situacional quanto à saúde dos trabalhadores, o que ao 

contrário, deveria servir de apoio para a implementação de ações viáveis que 

estejam de acordo com o quadro real de necessidades. 

Com o advento da constituição de 1988, mais especificamente seu artigo 7º, 

é possível observarmos uma nova realidade no que concerne à preocupação do 

legislador brasileiro com a saúde do trabalhador e com o meio ambiente de trabalho. 

Já que até então, o que se tinha eram soluções que giravam em torno de lides de 

cunho pecuniário que tangenciavam os direitos dos trabalhadores a adicionais, 

pagos pelas condições ambientais e pelos riscos inerentes a determinadas 

atribuições, a restituições pagas em casos de acidentes de trabalho a alguns casos 

indenizatórios provenientes de acordos contratuais privados. 

Como meio de preservação à saúde do trabalhador e em decorrência das 

imposições da Carta Magna surge, dentre outros fatores, a prevenção dos riscos no 

meio ambiente do trabalho e um sistema reparatório, que passa a ser usado como 

uma forma de compensação à vítima e como meio de punição exemplar ao agente 

do dano, para que a lição sirva de incentivo ao cumprimento das normas legais 

sobre segurança, higiene e medicina do trabalho na busca do respeito aos direitos 

da pessoa humana, cláusula pétrea de nossa constituição. 

Sendo assim, a responsabilidade civil passa a ter função reparatória e 

preventiva que visa à proteção do trabalhador. Referindo-se à precariedade nos 

ambientes e relações de trabalho como uma preocupação na criação de regras que 

legalizem institucionalmente certas exigências, por meio de sanções punitivas. 

Integrando-se à promoção e prevenção a saúde do trabalhador as necessidades 

específicas da sociedade humana através da codificação e imposição de normas 

previamente estabelecidas que não abarcam uma práxis interativa. 

No decorrer da evolução normativa, a Constituição Federal estabeleceu em 

seu artigo 7º, inciso XXVIII, que o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
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empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer 

em culpa ou dolo, é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Ou seja, o 

empregador é responsável independentemente da intensidade da culpa causadora 

do acidente, embora, atualmente, a jurisprudência tem reconhecida como subjetiva 

essa responsabilidade. 

Faz-se então a utilização de meios legais para descaracterizar as relações 

de produção que acompanham o trabalho, tornando através do ato punitivo a 

intensificação do reducionismo unicausal de acidentes ou agravos decorrentes de 

inadequações neste processo. Em suma, para os danos ao meio ambiente do 

trabalho, a responsabilidade civil do empregador é objetiva ao passo que para os 

danos à saúde do trabalhador, essa responsabilidade é subjetiva, em regra, com 

importantes exceções reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência, adaptando o 

direito aos fatos sociais. 

Neste sentido, percebemos a intensificação da atuação em saúde do 

trabalhador nos atos passiveis de fiscalização, pois por envolverem ações punitivas 

possibilitam que a obrigatoriedade mascare o verdadeiro papel do SUS, 

representando uma falsa efetividade neste serviço devido ao não envolvimento e 

entendimento do processo de trabalho. Assim, a análise da subjetividade ou 

objetividade da responsabilidade tem como finalidade a punição acerca do fato 

infracional ocorrido no interior da relação trabalhista. Daqui parte a decisão de qual 

ator a coercibilidade deve atingir e a quais sujeitos deve ser direcionada a dissuasão 

resultante da punição. Porém, mais lógico parece-nos centrarmos esforços na busca 

da razão e da funcionalidade da punição, tal como é elaborada e aplicada 

atualmente. 

O exposto estaria em consonância com os preceitos da Portaria nº 3.120 

(Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador), onde se objetiva a 

incorporação de mecanismos de análise e intervenção sobre os processos e 

ambientes de trabalho, implicando na superação dos limites conceituais e 

institucionais, tradicionalmente estruturados nos serviços de saúde, nas ações de 

vigilância epidemiológica e sanitária (BRASIL, 2005), apontando para inúmeros 
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problemas de ordem política e, certamente, não refletindo ainda uma eficácia em 

sua execução. 

Isto remonta para a superação da fiscalização sanitária e das ações de 

vigilância centradas no objeto usual, considerando-se na saúde do trabalhador o 

processo/trabalhador/ambiente como objeto central desta abordagem. 

Portanto, faz-se importante salientar que o ambiente de trabalho deve ser 

visualizado como integrante das ações de assistência, de prevenção e de promoção, 

não sendo apenas o território deflagrador de atos errôneos, mas o local para a 

dialogicidade e intervenções intra e intersetoriais, superando questões centradas na 

vigilância do adoecimento ou da informação para a ação. 

Sendo assim, no que se refere às questões ambientais que permeiam a 

categoria “trabalho” devemos analisá-lo como um elemento constitutivo e mediador 

das relações entre os humanos e a natureza e, portanto, fornecedor da concretude 

necessária para que visualizemos o homem preenchido de valores, interesses, 

intencionalidades e intervenções físicas diferenciadas, estabelecendo uma atenção 

especial às relações implícitas de mudança social na interação educativa (ambiental) 

para a saúde (LAYARGUES, 2006). 

Segundo Machado (1997) o processo de “introdução de ações de vigilância 

em saúde do trabalhador no SUS carece de consolidação institucional, de 

reconhecimento social mesmo entre os setores diretamente envolvidos, de 

aprofundamento conceitual e da devida abrangência territorial de atuação”, fato 

também observado em nossa análise, uma vez que as prioridades para este setor 

são secundárias quando comparadas com as demais vigilâncias, o que supomos ser 

devido a inobservância multicausal que envolve o processo de trabalho, restringindo-

se a detecção do problema pelo problema. 

Além disso, podemos ressaltar também o não comprometimento e a 

dificuldade que os profissionais de saúde enfrentam para a realização de uma 

análise não biologisista do homem enquanto trabalhador, esquecendo-se também 

do seu papel enquanto denunciante de agravos à saúde através das notificações 
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compulsórias, que servem para traçar o perfil de adoecimento da população 

trabalhadora em um determinado tempo e espaço. 

A intencionalidade expressa nas questões políticas que envolvem a saúde 

do trabalhador ainda permeia fortemente a relação com o capital, uma vez que o já 

exposto como recurso impositivo, ou seja, a punição legislar para adequações nos 

ambientes e relações de trabalho, garantem única e exclusivamente a 

obrigatoriedade de atuações em meio laboral estipuladas como corretas para o bem 

estar do trabalhador e se não da empresa. 

Cabe a nós reforçarmos que esta imperatividade não está posta como 

atribuição direta da vigilância em saúde do trabalhador e, portanto ficam a cargo 

desta a orientação, educação, vigilância e fiscalização como já referenciadas, mas a 

ruptura de vícios que desconsideram os direitos trabalhistas ainda se faz pelo meio 

impositivo o que acaba sendo delegado a outros setores que, para tanto, devem 

estar em consonância com a política de saúde do trabalhador nos diferentes 

ministérios, fato não observado na praxis. 

Vemos como uma constante a necessidade de aprimoramento e dedicação 

no que se refere à modalidade educativa, pois esta se destina a ocupar todos os 

espaços pedagógicos possíveis, na perspectiva da educação permanente o que se 

direciona a participação popular na tomada de decisões e na autogestão de suas 

condições de vida e de produção. Neste sentido, não a consideramos como uma 

atuação linear na melhoria das condições de trabalho, mas como um vetor de 

mudança social abarcando alguns dos norteadores da política de saúde do 

trabalhador já estipulados em lei. 

Em suma é possível vermos que embora muitas destas normativas visem à 

efetiva implantação das ações de saúde do trabalhador no SUS, ainda não são uma 

realidade prática para não só nortear, mais homogeneizar as questões defendidas 

neste setor pelas diferentes instâncias. Isto nos coloca num movimento dialético de 

ação-reflexão, onde se vê que o ato legislar puramente impõem prerrogativas aos 

empregadores, pois está longe de proporcionar uma transformação social. 
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Assim, devemos dialogar sobre os verdadeiros objetivos da política de saúde 

do trabalhador, a quem está beneficiando, como se constituir uma ação inter e 

intrasetorial efetiva e o que e como se esta realizando o processo de intervenção, 

pois o que se tem disponível hoje não abarca todos os quesitos que envolvem a 

relação de trabalho existente. 
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RESUMO: O presente trabalho apresenta práticas pedagógicas realizadas que 
envolveram os estudantes para além da escolarização em turmas da Educação de 
Jovens e Adultos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidade do Rio 
Grande (CAIC). A ação pedagógica desenvolvida com os alunos da EJA, 
problematizando as autoimagens construídas por eles em suas trajetórias, a fim de 
que pudessem repensar seus processos de identificação nos diferentes espaços 
sociais. Nesse sentido, problematizar os discursos que estes estudantes tinham de 
si mesmos tornou-se essencial para que pudessem se apropriar e construir 
conhecimentos. As atividades, conversas, questionamentos, construções e 
reconstruções, nos levaram a pensar a escola não como um mero local de aquisição 
de conhecimentos científicos pré-determinados por alguém ou algo que está fora do 
mundo dos alunos. A escola foi pensada e vivida como um lugar onde a cultura 
acontece porque é construída e transformada, produzida nos discursos dos sujeitos 
que dela fazem parte e que assim se constituem incessantemente. Percebemos que 
a partir desses diálogos os estudantes assumiram uma postura de autoria sobre 
suas produções, como sujeitos de suas histórias.  
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Introdução  

Pensar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) traz consigo a necessidade 

da construção de uma proposta metodológica que esteja em consonância com as 

perspectivas dos sujeitos que a constituem. Foi com este ideal, que nós, professoras 

da primeira turma de EJA da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidade do 

Rio Grande, buscamos estruturar uma prática docente que pudesse envolver os 

estudantes para além das formalidades da escola, de modo que juntos 

compreendêssemos as múltiplas aprendizagens que se fazem com o grupo de 

colegas, professores e comunidade. Nesta direção, Loureiro (2006) nos auxilia na 

reflexão de que a 

Educação Ambiental promove a conscientização e esta se dá na 
relação entre “eu” e o “outro”, pela prática social reflexiva e 
fundamentada teoricamente. A ação conscientizadora é mútua, 
envolve capacidade crítica, diálogo, a assimilação de diferentes 
saberes, e a transformação ativa da realidade e das condições de 
vida.”. (LOUREIRO, 2006, p. 29) 

 

É importante salientar que a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Cidade do Rio Grande é parte integrante do Centro de Atenção Integral à Criança e 

ao Adolescente (CAIC), vinculado à Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O 

CAIC foi fundado no ano de 1994 e mantém parceria com a Prefeitura Municipal do 

Rio Grande desde então. A escola atende nos turnos, matutino e vespertino, alunos 

da Educação Infantil até a oitava série do Ensino Fundamental regular. Em 2009, foi 

implementada, no turno noturno, a Educação de Jovens e Adultos, composta, na 

época, de uma turma de 1ª e 2ª etapas1 e duas turmas de 3ª e 4ª etapas2. As 

referidas turmas compõem o que chamamos de I Bloco do PROMEJA - Programa de 

                                            
1 Correspondentes ao 2º e 3º anos, respectivamente, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental regular, 
caracterizando-se como classes de alfabetização. 
2 Correspondentes ao 4º e 5º anos, respectivamente, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental regular, 
caracterizando-se como classes de pós-alfabetização. 
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Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação do Município do Rio 

Grande – RS. 

 

Objetivo 

A ação pedagógica desenvolvida com os alunos da EJA teve como objetivo 

problematizar as autoimagens construídas por eles ao longo de suas trajetórias, a 

fim de que pudessem (re)pensar seus processos de identificação nos mais 

diferentes espaços sociais de atuação.  

A identidade pode ser entendida como “uma construção, um efeito, um 

processo de produção, uma relação [...]”(SILVA, 2004, p. 96), sendo construída e 

reconstruída nos e pelos discursos, a partir de nossas vivências. Porém, 

compreendemos a identidade como “uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, 

no entanto una. Por mais contraditório, por mais mutável que seja, sei que sou eu 

que sou assim, ou seja, sou uma unidade de contrários, sou uno na multiplicidade e 

na mudança” (CIAMPA, 1986, p. 61). Partindo dessa concepção, percebemos que 

este novo espaço de relação social e cultural de nossos alunos poderia tornar-se 

também espaço de discussão sobre os processos de identificação em curso que os 

constituem.  

 

Metodologia  

Com a finalidade de atingir nossos objetivos, propusemos algumas 

intervenções pedagógicas que visavam garantir momentos de discussão sobre 

“Quem sou eu?”, “Direitos do trabalhador” e “Ser mãe”.  

É importante enfatizar que dentre algumas das características comuns às 

turmas envolvidas nas atividades destacaram-se: o longo tempo que esses sujeitos 

estiveram fora da escola e a prática da reprovação/repetência constante vivenciada 

por muitos deles. Apesar do desejo e da felicidade de voltar à escola estarem nítidos 
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em suas expressões, a insegurança e baixa autoestima eram presentes e marcantes 

em seus comportamentos, gestos e falas.  

Em comentário feito por um aluno em relação a uma atividade proposta ao 

grupo, esses aspectos foram bastante enfatizados: “Não sei se é isso. São 23 anos 

fora da escola, né, professora. Acho que é isso (referindo-se à atividade), mas não 

sei, não” (G.K.). 

Manifestações como essas eram frequentes nos primeiros dias, o que trouxe 

a necessidade de criar situações em que esses sujeitos pudessem repensar seus 

processos de identificação e, assim, apropriarem-se de suas histórias, percebendo-

se como também responsáveis por suas construções e pelos seus conhecimentos. 

Segundo Hall (2005, p.12-13), o sujeito não tem uma “identidade fixa, 

essencial ou permanente”. A identidade é “formada e transformada continuamente 

em relação às formas pelas quais somos representados e interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam”. Nesse sentido, pensar e problematizar os discursos que 

os alunos e alunas tinham de si mesmos tornou-se essencial para que pudessem se 

apropriar e construir novos conhecimentos. Para tanto, foram propostas algumas 

atividades, as quais, organizadas em momentos, serão apresentadas a seguir: 

 

1º momento:  Propusemos a análise do texto “Zeca”, uma adaptação de 

Carlos Queiroz Telles, em que a personagem faz seu autorretrato, contando desde 

dados pessoais até preferências e desejos. Após a leitura e discussão sobre a 

personagem, os alunos têm como tarefa inicial pinçar algumas informações do texto. 

Tal proposta os levou a exercitar a habilidade de analisar a palavra escrita. 

 

2º momento:  Diante da observação e análise da linguagem utilizada para a 

escrita de um autorretrato, os estudantes foram convidados a preencher uma ficha 

com informações pessoais, com o intuito de que pudessem pensar em si mesmos. 

Tais fichas questionavam nome, apelido, data de nascimento, número de filhos, 
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lugar onde nasceu, lugar onde mora, atividades que realizam, atividades preferidas, 

coisas que gostam e coisas que não gostam.   

Logo após a realização desses dois momentos, as informações foram 

organizadas em forma de texto, o qual foi lido e comentado por todos de maneira 

que pudéssemos conhecer melhor a nós mesmos e aos demais integrantes do 

nosso grupo.  

 

3º momento:  O autorretrato produzido pelos alunos em forma de texto foi 

inserido por eles mesmos em um “Editor de Textos” – programa de computador 

disponibilizado no Laboratório de Informática da escola –  o que possibilitou os 

alunos observarem e reorganizarem a escrita das palavras, lidando de forma mais 

espontânea e segura com as trocas ortográficas, além de possibilitar o uso do 

equipamento de forma mais significativa. 

Vale ressaltar que o uso do Laboratório de Informática trouxe vários 

sentimentos à tona. Alguns alunos lidaram com muita facilidade com a máquina; 

outros, apesar de temerosos, desafiaram-se ao trabalho. Mas uma aluna em 

especial negou-se a utilizar o equipamento, porém, ao redigir essa experiência – 

atividade solicitada ao término da aula no Laboratório – escreveu: “Fiquei tão 

emocionada que nem consegui mexer, mas gostei muito e quero poder comprar um 

pra mim um dia” (A.P.). 

As conversas frequentes em sala de aula e a maneira informal como falavam 

de si mesmos permitiram que pudessem perceber-se como sujeitos que sonham e 

desejam. Assim, passamos a trabalhar com narrativas e poesias que abordassem 

esses temas, provocando situações para pensar em sonhos já realizados ou ainda 

“guardados” no íntimo da cada um. 

A prática de registrar esses pensamentos de forma espontânea, sem a 

preocupação com a linguagem culta e formal, deu aos educandos a segurança que 
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precisavam para expor suas ideias de forma simples e sincera. Com isso, pudemos 

captar falas do tipo:  

Eu tinha muitos sonhos na vida, estudar, fazer faculdade. Mas não 

deu, tive que trabalhar porque tenho meus filhos e tudo mais, que era 

o meu sonho. Mas agora eu voltei a estudar, que era outro sonho 

que eu tô realizando. Agora sei que vou poder ser alguém nessa 

vida, quero fazer enfermagem e cuidar das pessoas. Agora eu sei 

que vou conseguir. (L.S.). 

 

Um outro aluno, também menciona a possibilidade de realização de um 

sonho: “Eu tinha um sonho de voltar a estudar para poder trabalhar melhor. Agora 

vai dar, por isso vim estudar de novo” (P.R.). 

As falas e registros sobre os próprios sentimentos foram auxiliando os 

alunos a (re)pensar e  (re)construir sua autoimagem. Em uma determinada situação 

um aluno repete o que já tinha dito tantas vezes, porém de uma outra forma: “Dá 

uma olhada aqui, professora. Não sei se tá bom, já faz 23 anos... Acho que chega 

de dizer que faz 23 anos que tô fora da escola, né? É, não vou mais falar isso”. 

(G.K). 

 

4º momento:  Outras atividades foram realizadas, desta vez com o objetivo 

de provocar as impressões dos estudantes enquanto cidadãos. Para isso, a temática 

“Dia do Trabalhador” foi de fundamental importância. Então, no 4º momento, 

propusemos uma explosão de ideias sobre direitos do trabalhador.  

Durante a realização da atividade os alunos posicionaram-se de forma 

tímida. Tivemos a curiosidade aguçada quando uma aluna, ao dizer que o descanso 

é um direito de quem trabalha, deixou os demais colegas espantados. Tal situação 

levou-nos a questionar o quanto aqueles homens e mulheres da periferia estão 
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acostumados a trabalhar sem os mínimos recursos que não ousam considerar o 

descanso ou o lazer como um direito. 

Após fazer algumas interferências nas falas desses educandos, pudemos 

produzir um texto coletivo contendo as impressões de todos sobre o tema em 

questão. Ao final deste 4º momento, os percebemos mais seguros em relação as 

ideias que vinham construindo. Além disso, foi notória uma postura mais firme sobre 

si mesmos, o que, de certa forma, os impulsionou a buscar outras formas de pensar 

e discutir suas experiências. 

 

5º momento:  Passamos a falar sobre as peculiaridades de “Ser Mãe”, dado 

ao fato da data que estava sendo comemorada naquela ocasião. Aqui os discursos 

fluíram com muita espontaneidade e foi prazeroso vê-los posicionar-se sem 

reservas, estabelecendo trocas conosco e com os colegas. Muitos homens 

colocaram suas percepções de forma bastante sensível e encerramos aquele 

encontro pensando que ser mãe não é papel exclusivo da mulher e que não existe 

uma única maneira de desempenhar esse papel.   

É interessante perceber como algumas representações já estão socialmente 

postas que não pensamos sobre elas, apenas nos apropriamos e as assumimos. Na 

discussão sobre ser mãe ficou-nos clara a existência de um sistema de 

representação acerca desta identidade social. A maternidade é uma “posição-de-

sujeito” criada por sistemas simbólicos e práticas de significação em que os 

significados são produzidos, posicionando-nos como sujeitos (WOODWARD, 2004).  

As falas dos alunos manifestam claramente a existência de um “modelo” de 

maternidade que deveria ser seguido por aqueles que assumem este papel social. 

 

Resultados 

As atividades, conversas, questionamentos, construções e reconstruções 

que fizemos ao longo deste período de atividades nos levaram a pensar a escola 
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não como um mero local de aquisição de conhecimentos científicos pré-

determinados por alguém ou algo que está fora do mundo dos alunos. Ao contrário, 

nos levaram a compreendê-la como um lugar onde a cultura acontece porque é 

construída, produzida nos discursos dos sujeitos que dela fazem parte e que assim 

se constitui incessantemente, por acreditarmos que “ninguém modifica a consciência 

separado do mundo, pois se assim fosse, seríamos seres biológicos com psiquismo 

definido em si mesmo. Seríamos mônadas, cuja ação comunicativa perderia sentido 

– teríamos monólogos e não diálogos.”. (LOUREIRO, 2006, p. 28-29). 

A partir dos diálogos estabelecidos, os alunos que permaneceram no grupo1 

assumiram uma postura de maior autoria sobre suas produções e muito mais 

confiança em si mesmos, percebendo-se como responsáveis por suas histórias e 

construções.  

  

Considerações 

 

O presente trabalho desenvolvido na Educação de Jovens e Adultos teve por 

eixo central a identificação por parte das professoras, da necessidade de interação 

dos/com os alunos e alunas, no sentido de tentar compreender os processos de 

produção social, histórica e cultural dos mesmos. Nesse sentido, podemos trazer a 

contribuição de Loureiro (2006), o qual destaca que a educação 

como elemento de transformação social inspirada no diálogo, no 

exercício da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, na superação 

das formas de dominação capitalista e na compreensão do mundo 

em sua complexidade e da vida em sua totalidade. (LOUREIRO, 

2006, p. 23-24) 

 

                                            
1 Devido ao considerável índice de evasão escolar característico da Educação de Jovens e Adultos, 
principalmente nos meses de inverno, o número de alunos que concluiu o ano letivo de 2009 nas turmas 
envolvidas nas atividades foi bastante reduzido em relação ao número de inscritos ao início do ano. 
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Assim, ao encerrar esta etapa de trabalho, percebemos que, ao mesmo 

tempo em que estes sujeitos buscavam rememorar suas memórias e os 

conhecimentos escolares, há muito estudados, também primavam pelo 

estabelecimento de relações sócio-afetivo-culturais, as quais estiveram em 

permanente constância nas atividades desenvolvidas com o grupo. 

Além disso, tais atividades corroboraram ainda mais o desejo de valorar as 

histórias de vida destes educandos, fazendo com que percebam também as marcas 

de suas histórias e que estás podem ser valorizadas distantes do âmbito familiar, ou 

seja, nos seus grupos de colegas e professores. 
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RESUMO: O trabalho de campo sempre esteve presente no cotidiano das 
civilizações, tratando-se de um importante mecanismo no (re)conhecimento das 
áreas. No ensino, esse método de reconhecimento espacial vem sendo cada vez 
mais desenvolvido, alavancado pela idéia de que o ensino da Geografia deve se 
apropriar cada vez mais do cotidiano e das vivências dos educandos. Este artigo 
apresenta algumas considerações sobre a importância dos trabalhos de campo no 
ensino, a partir de 3 atividades realizadas com estudantes de ensino fundamental na 
cidade do Rio de Janeiro que exploraram o espaço ao redor da escola e as matas 
que ainda persistem no espaço urbano carioca e fluminense. Os alunos executaram 
ativamente as atividades propostas, demonstrando serem sujeitos de sua 
aprendizagem, sendo capazes de transformar informação em conhecimento. Com 
este trabalho, verificamos que os estudantes ampliaram sua percepção sobre a 
importância de se observar natureza como algo do qual nós somos parte 
fundamental em sua preservação 
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Para a Geografia, o trabalho de campo sempre teve grande importância 

desde a antiguidade onde alguns viajantes sintetizaram-no como recurso 

metodológico. No entanto, podemos notar que essa ciência não se restringe 

somente ao ensino geográfico. Esse método vem sendo cada vez mais 

desenvolvido, de forma a interpretar a partir de diferentes visões e ângulos a 

transdisciplinaridade nas áreas de conhecimento e pesquisa, o que propicia a busca 

cada vez mais incessante da homogeneidade no campo teórico e empírico. 

Podemos dizer que as idéias geográficas, em coexistência com 
outras ciências, desenvolveram-se a partir dos conhecimentos 
práticos da exploração da terra e das observações dos viajantes, ao 
lado da sistematização de pensadores, filósofos e matemáticos 
(ANDRADE, 1987; p. 41). 

Portanto ao tratarmos de trabalho de campo podemos retornar aos tempos 

remotos quando o homem se organizava em grupos e se deslocavam em busca de 

alimentos, novos locais propícios a montagem de suas comunidades, conhecimento 

da área para melhor protegê-la, e, com essa mobilização retornavam como muitas 

informações e sendo assim já produziam conhecimento. 

Com o desenvolvimento da sociedade surge uma forma de guardar grande 

parte destas informações coletadas durante estas viagens de “reconhecimento”. A 

criação, dos mapas se desenvolve principalmente com a corrida para a expansão 

marítima comercial, onde era necessário resguardar informações sobre as “novas 

terras” para que pudesse retornar quando fosse necessário. 

O trabalho de campo se apresenta com importância no ensino de forma a 

propiciar ao aluno o interesse pelo estudo do lugar vivido e a compreensão das 

contradições espaciais existentes, principalmente na paisagem. Nessa perspectiva, 

este trabalho tem seu fundamento na observação, que permite ao aluno um olhar 

diferenciado sobre os elementos que se apresentam e que é fundamentado em um 

olhar sintético ou por uma prévia teorização em sala de aula, o que lhe permitirá uma 

autonomia diante da produção do conhecimento, esperando despertar o senso 
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crítico e reflexivo, possibilitando uma intervenção e transformação do mundo ao seu 

redor.  

A escola neste cenário pode contribuir de forma expressiva na formação 

destas novas mentalidades, desde que consiga desenvolver em sala atividades que 

se interliguem sempre com a vida, pois a educação deve universalizar o ensino, 

assim como descreve BAZARRA et al. 2006, p.88: 

(...) diante dos localismos, diante do tribal ou do grupal, a educação 

precisa universalizar a pessoa, colocá-la em contato com a 

complexidade e o mistério do mundo que habitamos. 

 

Desta forma é de suma importância o processo de construção do 

conhecimento dos alunos em relação ao seu espaço, porém o que podemos 

perceber é o desconhecimento do espaço vivido. As pessoas de uma forma geral 

parecem acometidos por uma espécie de visão construída e imposta. Há também a 

visão superficial, onde o cotidiano corrido ou a falta de interesse não nos deixa 

perceber o que vai além da percepção visual. 

Muitas vezes sabemos coisas do mundo, admiramos paisagens 
maravilhosas, nos deslumbramos por cidades distantes, temos 
informações de acontecimentos exóticos ou interessantes de vários 
lugares que nos impressionam, mas não sabemos o que existe e o 
que está acontecendo no lugar em que vivemos. (CALLAI 2000; p. 
83) 

 

Podemos considerar a mídia e os meios de comunicação como parte 

importante desta construção, onde vemos todas as partes do mundo através das 

lentes de quem os presencia - na verdade, aqueles que supostamente são 

importantes serem mostrados. 

As imagens estão a invadir nossas casas, os painéis e outdoors, 
acompanhando-nos onde quer que estejamos. Vivemos no mundo 
das imagens e pouco sabemos sobre elas. Como observá-las e 
como interpretá-las? Às vezes, elas são tantas que passam tão 
rapidamente diante de nossos olhos, que mal podemos vê-las e ter a 
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oportunidade de selecioná-las com propriedade.” (OLIVEIRA, e 
MACHADO, 2004; p. 279) 

 

Desta forma verificamos que o conhecimento de uma localidade, seu espaço 

e natureza, vêm de uma percepção muitas vezes formada por uma observação 

simples e não critica, a partir desta teremos a construção do imaginário. OLIVEIRA e 

MACHADO (2004 p. 131) dizem que a percepção é o conhecimento que adquirimos 

através do contato atual, direto e imediato com os objetos e com seus movimentos, 

dentro do campo sensorial. Depende do individuo, sendo secundária, variando de 

um observador para o outro. Ao identificarmos a natureza e sua construção a partir 

de fragmentos não poderemos entender a sua real situação. Como podemos 

perceber está construído no imaginário que paisagem é tudo aquilo que 

identificamos enquanto natureza e esta somente é aceita quando se apresenta 

enquanto floresta, belas praias ou até regiões montanhosas.  

A natureza sempre esteve presente no imaginário social da humanidade, o 
que significa dizer que há de fato um imaginário geográfico concorrendo 
para a elaboração das diversas visões de mundo, incluindo aquelas 
propriamente paisagísticas: Portanto, se a paisagem remete 
necessariamente à natureza e à representação, ambas remetem ao 
problema do imaginário em função da mediação simbólica que assume a 
representação da natureza para os mais diferentes grupos sociais. 
(CASTRO, 2000; p. 6). 

 

Assim, o trabalho de campo surge como importante ferramenta na 

desconstrução de um olhar simplório, para auxiliar o professor em sua prática 

pedagógica diária. 

 

Alertamos aqui para um erro comum de interpretação do termo “Trabalho de 

Campo”, que muitas escolas descartam e optam pela utilização do termo “passeio”. 

Trabalho de campo, geralmente, está associado a trabalhos distantes, muitas vezes 

pagos, e que nem sempre contam com a participação de todos os alunos – seja por 

motivos financeiros ou pela desautorização dos pais. 
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O trabalho de campo se refere a uma atividade que engloba observação e 

coleta de dados e informações num determinado local onde ocorrem os fenômenos 

estudados. Ou seja, é possível realizar excelentes trabalhos de campo nos arredores 

da escola, com duração de 50 minutos. Tudo depende, é claro, da forma como este 

será conduzido pelo professor, do perfil da turma e de sua resposta aos estímulos. 

Fazer uma introdução, com a descrição e exposição dos principais objetivos 

do trabalho de campo que será realizado é fundamental, assim como analisar o 

mapa ou carta topográfica do local, assinalando os respectivos pontos de parada e o 

trajeto que será feito pelo grupo. 

A cada ponto, mostre no mapa a sua localização. Descreva o local. Se for 

um marco ou ponto turístico (igreja, obelisco, estátuas, etc.) haverá sempre uma 

história por trás disto. Aproveite para fazer neste momento a relação daquilo que foi 

visto e discutido nas aulas com aquele ponto específico. 

Concluído o trabalho, não deixe de fazer uma revisão rápida do que foi visto, 

lembrando que neste momento os alunos podem já estar cansados de tantas 

explicações. É importante salientar à turma a importância de tudo o que foi visto, 

seja para a sociedade, para a história, para um determinado grupo ou para a própria 

escola. 

Enquanto educadores compreendemos que o Meio Ambiente não se 

restringe ao ambiente físico e biológico, mas inclui também as relações sociais, 

econômicas e culturais. O objetivo do educador comprometido com sua prática é 

propor reflexões que levem os alunos ao enriquecimento cultural, à qualidade de 

vida e à preocupação com o equilíbrio ambiental. Temos exemplos de 

transformações associadas aos interesses humanos; desde a época da colonização, 

da exploração do pau-brasil, à contemporaneidade com a exploração do petróleo. 

Muito se comenta a respeito dos benefícios e dos progressos conquistados, mas 

pouco se discute sobre os prejuízos e danos irreparáveis que ao longo do tempo 

foram e serão causados. 
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Um passeio pela mata: tem cobra lá? 

A idéia de desenvolver este trabalho surgiu durante as aulas de Geografia, 

onde o foco eram aspectos físicos e ambientais do espaço geográfico. Nestas 

ocasiões, notou-se a dificuldade de alguns alunos em assimilar conceitos básicos ou 

mesmo identificar elementos naturais, como o solo, por exemplo, e por esse motivo, 

percebemos a imensa importância da realização de trabalhos de campo, que 

possibilita uma maior interação com o ambiente, e conseqüentemente conduz a uma 

maior compreensão sobre o meio, podendo assim aguçar a percepção dos alunos 

em relação a uma possível aplicabilidade dos conteúdos ensinados em sala de aula 

nos diversos âmbitos do nosso cotidiano. 

O trabalho do professor do ensino fundamental e médio é complexo, 

pois, além de realizar a leitura do espaço geográfico, ou dos espaços 

geográficos precisa fazer a leitura da realidade especifica de seus 

alunos e daquilo que eles conhecem sobre o espaço geográfico; 

compreender de onde se originaram seus conhecimentos e suas 

representações, frutos da vivência, do senso comum. Que 

conhecimentos podem se traduzir em ‘não conhecer’ ou falso 

conhecimento. (CARLOS, 1999; págs 131 e 132) 

 

Os alunos em questão são estudantes de uma escola situada no Bairro de 

Santa Teresa, zona central do município do Rio de Janeiro. Uma área urbana, 

totalmente pavimentada, com a presença de algumas árvores e de onde se tem a 

vista da maior floresta urbana do mundo, a Floresta da Tijuca. Porém, no cotidiano 

desses alunos, não há um contato íntimo e direto entre os estudantes e esses 

elementos naturais. 

O elemento solo é algo desconhecido por muitos. A seguir, alguns exemplos 

de definições de solo dados por alguns estudantes do 6° ano do ensino fundamental: 

“solo é aquilo, é onde que a gente pisa”; “é duro e serve para o ser humano 
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caminhar. Mas também pode ser mole pode ser areia ou asfalto”; “os animais e os 

homens e mulheres precisam dele porque em cima dele eles andam a pé ou de 

carro”. 

O que podemos verificar é que para os alunos, o solo serve somente como 

sustento para a locomoção dos seres vivos e meios de transporte. Isso se justifica 

também na presença do “asfalto” como um elemento que constituiria o solo na 

concepção destes estudantes. 

Talvez isso possa se justificar pelo fato destes estudantes viverem em um 

ambiente absolutamente urbanizado, onde os poucos espaços de contato com a 

terra são as praias e os parques nos arredores de casa. 

O solo como um fator fundamental para o cultivo de hortaliças, sustento para 

florestas, armazenamento de água ou fornecimento de materiais para construções 

(areia, argila, etc.) foi pouco citado ou sequer foi indicado pelos 32 alunos 

responderam à questão. 

FUNÇÕES DO SOLO CITAÇÕES DOS ALUNOS  

Locomoção do ser 

humano 32 

Locomoção de 

transportes 25 

Agricultura 8 

Sustento para florestas 2 

Armazenamento de água 0 

Fornecimento de 

materiais 0 

Outros 3 
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Dessa forma, selecionamos um grupo de alunos do ensino fundamental com 

faixa etária entre 10 e 14 anos, com os quais realizamos trabalhos de campo, com o 

intuito de observar o espaço geográfico. Três trabalhos de campo foram realizados: 

dois na zona costeira de Niterói (RJ) e o outro no Morro da Catacumba, Zona Sul da 

Cidade do Rio de Janeiro. 

Os trabalhos em Niterói foram realizados em dois dias distintos (20/05/09 e 

16/06/2009), ambos no Parque Estadual da Serra da Tiririca, mas em pontos 

diferentes. O primeiro foi realizado no Morro das Andorinhas, no bairro de Itaipu. 

Trata-se de uma região, cujo passado é marcado pela atividade pesqueira como 

fonte de alimento e renda. 

O segundo, num local conhecido como Costão de Itacoatiara - um grande 

monolito de gnaisse, importante ponto turístico da região. E, ao contrário da face 

visualizada no Morro das Andorinhas, do Costão o que se avista não é uma 

comunidade pesqueira, mas, sim, um bairro de classe alta. 

Esses dois trabalhos, realizados fora do município onde o grupo de 

estudantes residia e estudava, tiveram por objetivo colocá-los diante de uma nova 

paisagem, diferente daquela com que os quais estão acostumados. Vale ressaltar 

que muitos alunos nunca tinham atravessado a ponte Rio - Niterói, o que 

proporcionou ao grupo uma experiência ainda mais diferente. 

O terceiro trabalho de campo foi realizado no morro da Catacumba, no 

Bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Este tinha por função mostrar outro ângulo: o 

Rio urbanizado visto de cima. 

 Solicitamos, durante o trabalho de campo, uma descrição da paisagem e 

analisamos minuciosamente a forma e os termos utilizados para descrevê-la. 

Sabendo que com isso o aluno traria a sua descrição o conhecimento que eles já 

construídos através do senso comum. Neste contexto esperávamos buscar o que os 

alunos já tinham de conhecimento e levar novos elementos a serem pensados, de 

forma ampla e principalmente critica.  
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Muito importante, tanto nos trabalhos de campo quanto na posterior análise 

de dados, foi a presença de representantes dos diferentes campos de ensino e 

consequentemente de análise. A pedagoga ao pensar numa formação dinâmica e 

consciente que visando à autonomia dos educandos; o psicólogo observando o 

comportamento e as expressões dos alunos, sempre preocupado com os termos 

utilizados pelos alunos para descrever o espaço; enquanto os geógrafos se 

responsabilizaram por executar as atividades pertinentes e as propostas de 

criticidade.  

Sendo estas participações fundamentais para o resultado final da pesquisa, 

enfatizando nossa preocupação com a interdisciplinaridade e a confluência de 

pensamentos diversos no tratamento dos aspectos ambientais no ensino da 

Geografia. 

Divisa natural entre os bairros de Itaipu e Itacoatiara, e possuindo 2,6Km de 

extensão, o Morro das Andorinhas ganhou esse nome em referência a uma gruta 

localizada no seu topo, onde pássaros da espécie andorinha se refugiavam de 

predadores naturais e mudanças climáticas Em linguagem indígena, Itacoatiara 

significa “pedra riscada”. O local apresenta uma geomorfologia costeira em que se 

combinam a praia, a enseada e os costões rochosos, além de uma vegetação de 

restinga junto à praia. Caracteriza-se fisicamente por abranger uma área entre dois 

costões, havendo entre eles uma grande forma rochosa, o que divide a praia em 

duas partes, uma de águas normalmente calmas, a “prainha” e outra mais extensa e 

de águas menos tranqüilas, o “praião”. A declividade dos maciços montanhosos que 

circundam Itacoatiara impede uma ocupação desordenada de seu espaço, pois 

conforme observado no macrozoneamento - Região Oceânica de Niterói (Plano 

Diretor de Niterói/1992), as encostas do Morro das Andorinhas e do Alto Mourão, 

são indicadas como “Zona de Restrição à Ocupação Urbana”. Devemos ressaltar 

que mesmo antes da vigência desse Plano Diretor, as encostas de Itacoatiara 

permaneceram desocupadas por muito tempo. No costão do Morro das Andorinhas, 

sobre a prainha, só existia uma residência. 
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Com aproximadamente 600 milhões de anos, o local já foi utilizado por 

populações pré-históricas para coleta de frutos, raízes, fibras e matéria prima para 

confecção de utensílios e armas. E mesmo tendo sido ocupado durante o período 

colonial para consolidar alguns ciclos econômicos associados ao uso indiscriminado 

do solo, como a extração do pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café e cítricos, sua 

vegetação remanescente encontra-se em diversos estágios de regeneração, 

conservando sua biodiversidade e função reguladora de lençol freático e do clima 

local. 

Removida em 1970, durante o governo Negrão de Lima, a favela da 

Catacumba  chegou a ter população superior a 10 mil pessoas nos anos 60. Por 

causa de sua localização, com vista privilegiada da Lagoa Rodrigo de Freitas, a 

comunidade foi alvo de especulação imobiliária e cedeu lugar para prédios de luxo. 

Pelo mesmo motivo, foram extintas também nos anos 60 as favelas da Praia do 

Pinto, da Macedo Sobrinho e da Ilha das Dragas, todas na região da Lagoa.  

Mas a explicação do nome Catacumba tem origem em tempos ainda mais 

remotos. Segundo os antigos moradores da favela, o local foi usado pelos índios 

como cemitério. No entanto, nunca houve confirmação sobre possíveis esqueletos 

encontrados na região. Em 7 de agosto de 1967, o Jornal do Brasil descreveu assim 

o cotidiano na favela: 

Às cinco horas da manhã, a Catacumba começa a despejar seus 

moradores. Copeiras, cozinheiras e babás descem as escadarias, 

saindo para as 'casas das madames'. Trabalhadores (grande número 

de operários em construção) formam filas nos dois pontos de ônibus 

ou caminham a pé, em direção de Copacabana, Ipanema e Leblon. 

Um pouco mais tarde, o pessoal que desce o morro já tem outro 

aspecto: é a hora dos funcionários públicos, das crianças que vão 

para a escola e da grande movimentação das lavadeiras, que saem 

de casa cedo, para aproveitar o sol fraco da manhã, para a lavagem 

e, depois, o sol mais forte, para secar a roupa. (Jornal do Brasil, 

1967. Retirado do site www.favelatemmemoria.com.br) 
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Resultados obtidos 

Optamos por iniciar o trabalho com um pequeno grupo de 6 alunos, com os 

quais tivemos algumas conversas e pedimos sugestões. A intenção era perceber se 

haveria interesse por parte dos jovens em se envolver num projeto de pesquisa. 

Identificada a empolgação do grupo, aos poucos fomos introduzindo novos alunos. 

Ao final do trabalho, 43 crianças participaram do trabalho. 

De início, alguns alunos demonstraram algumas preocupações com a visita 

aos parques: “Tem cobra?”; “Não é perigoso, não, né?”, foram as perguntas mais 

escutadas ao longo dos dias que antecederam a primeira saída a campo. 

O objetivo inicial das visitas aos parques foi colocar os alunos em contato 

com vestígios de um passado que já foi vivido e que, muitas vezes, faz parte do 

imaginário coletivo.  Nosso trabalho se iniciou nas dunas de Itaipu, região 

pesquisada por diversos historiadores pois se trata de uma área onde viveram 

diversos povos indígenas, cujos vestígios permanecem ali. 

 

Ao subirmos a trilha do Morro das Andorinhas, pudemos notar a presença de 

diversos cabos de energia elétrica enrolados em galhos de árvores e penetrando na 

mata. Ao serem questionados sobre a presença destes fios no meio da floresta, os 

alunos prontamente responderam: “se há fios de energia, há casas.” 

Tratam-se de moradores de baixa renda, alguns descendentes de antigos 

pescadores que foram perdendo espaço ao longo dos anos devido ao crescimento 

da região oceânica de Niterói e a especulação imobiliária no local. Assim, essas 

famílias migraram para as encostas na década de 70, onde permanecem até hoje e 

tem sido alvo de diversos conflitos na região por serem considerados uma ameaça 

ao estético e ao belo, logo uma ameaça a preservação ambiental. 

Esse momento de observação das famílias no meio da mata deixou alguns 

alunos bastante surpresos. Afinal de contas, na cidade do Rio de Janeiro, onde eles 

vivem, a ocupação das encostas é bem visível. E visíveis também são as casas e 
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ruas, diferentemente do que visualizavam ali: ‘uma “favela” escondida no meio do 

mato’, como descreveu um aluno. 

Neste momento, aproveitamos para trabalhar a questão do desmatamento e 

as conseqüências disso ao meio ambiente, como a perda de solo e de sua 

produtividade. Poucos alunos demonstraram saber que as favelas do Rio de Janeiro 

também teriam sido construídas em áreas que antes eram ocupadas por florestas e 

este foi um ótimo momento para discutirmos o lugar dos alunos, a partir da 

observação de uma área até então desconhecida pela maioria. 

Ao chegarmos ao topo do Morro das Andorinhas, outra visão surpreende. A 

ocupação da encosta na face leste também apresentava casas. Porém, com um 

diferencial: tratava-se de casas de luxo, verdadeiras mansões instaladas no meio da 

mata, porém visíveis. Neste momento, surgiu um segundo debate: a ocupação e 

degradação ambiental não se fazem somente pelas classes mais baixas. Enquanto 

na face oeste do morro a fixação de moradores na mata desmatou parte da área, na 

face leste este desmatamento tinha o objetivo de implantar casas de alto nível.  

 

A Educação Ambiental não pode se resumir às críticas sobre o 

processo de ocupação “degradante” que o homem promove na 

natureza, mas deve analisá-lo dentro de uma teia de relações sociais 

em que a prática pedagógica desenvolvida na escola é parte 

integrante de uma sociedade multifacetada por interesses 

ideológicos e culturais. (TAMAIO, 2002; p. 37).  

 

Trazendo este mesmo conflito que inclui classes econômicas e meio 

ambiente, trabalhamos com a questão da ocupação da orla da Zona Sul do Estado 

do Rio de Janeiro, onde bairros de classe média-alta cresceram destruindo 

paisagens e estruturas naturais. Como o bairro de Ipanema, instalado sobre uma 

restinga, que devido a densidade de construções não mais apresenta sua feição 

original. 



 

680 

 

Conhecermos as origens causadoras dos problemas ambientais (…) 

é um primeiro passo para percebermos que esses problemas não 

são frutos de uma evolução natural da dinâmica do meio ambiente, 

mas conseqüência de uma intervenção antrópica sobre o meio” 

(Guimarães, 2006; p. 16). 

 

No trabalho de campo ao Parque da Catacumba, na Zona Sul da Cidade do 

Rio de Janeiro, pudemos, enfim, observar esta ocupação urbana na cidade 

avançando sobre os aspectos naturais. 

A lição para as comunidades humanas é óbvia. O conflito entre 

economia e ecologia surge porque a natureza é cíclica, 

enquanto os processos industriais são lineares. (CAPRA, 2006; 

p. 54). 

 

Além disso, por se tratar de um parque instalado sobre uma antiga favela 

removida pelo governo estadual, conseguimos trabalhar a questão do conflito de 

classes no espaço urbano carioca e fluminense, a favelização, o aumento da 

criminalidade e as ações políticas na cidade no último século que elevaram a cidade, 

principalmente a Zona Sul, ao status de cartão postal do país. 

Um terceiro trabalho foi feito com os alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio de Aplicação da UFRJ: um trabalho de observação com as 

turmas do primeiro ano do ensino fundamental nos arredores da escola. 

Esta atividade ocorreu durante as aulas de Geografia e História, mas 

ressalta-se que ao longo percurso, variados conteúdos que podem ser abordados 

nas demais disciplinas também foram trabalhados, gerando reflexões acerca de 

questões relacionadas à cidadania. 

O objetivo era dar uma volta no quarteirão e verificar os diversos aspectos ali 

existentes, visando não apenas enriquecer as aulas, mas ampliar o conhecimento 
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dos alunos a partir próprio olhar dos mesmos.  Além disso, pretendeu-se repensar a 

importância dos trabalhos de campo, uma vez que a aprendizagem também pode 

ocorrer na prática, fora da sala de aula, indo além do tradicional uso de cadernos e 

livros didáticos, pois temos a possibilidade de apresentar o conteúdo a ser 

trabalhado através da visualização de fatores próximos e presentes no cotidiano  

das crianças.  

No primeiro momento, ou seja, antes de nos direcionarmos para as ruas, 

topicalizamos alguns itens importantes, explicamos às crianças que esta saída não 

se tratava de um simples “passeio”, e que seria extremamente necessário manter 

uma plena atenção em relação a tudo que estivesse ao nosso redor. Além disso, 

relembramos os cuidados que sempre devemos ter ao andar pelas ruas, como por 

exemplo, a importância de respeitar a sinalização e de caminhar sobre as calçadas. 

Foi fundamental a observação das placas e consequentemente da 

localização das ruas. Dificilmente os livros didáticos dão conta de tratar o aluno a 

partir do seu cotidiano. Um exemplo disto são imagens utilizadas para ilustrar 

determinados assuntos e que não condizem com a realidade do educando. Trazer 

as representações para o ambiente vivido pelas crianças traz enormes contribuições 

para o ensino destas. 

Consideramos interessante o fato de que o CAp/UFRJ ocupa todo o 

quarteirão. Em seu entorno estão as ruas: J.J. Seabra (frente), Lineu de Paula 

Machado (atrás), e nas laterais temos a Rua Batista Campos e a Avenida Borges de 

Medeiros. As crianças fizeram a leitura das placas e observaram os diferentes fluxos 

do trânsito. Verificamos também alguns tipos de meios de transporte, os 

estacionamentos, o ponto de ônibus, o sentido das placas de trânsito e a 

importância de se prestar atenção nelas, os semáforos, o radar (pardal) e seus 

significados, e de conversarmos sobre as condições das calçadas (estreitas/largas). 

Em relação às construções existentes nos arredores do CAp/UFRJ, as 

principais são: a Igreja Católica São José, o Hospital da Lagoa, o Tablado, o prédio 

da Obra Social, O Clube Naval,  as praças, os prédios, os restaurantes. Este 
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momento abre a possibilidade de retomar este trabalho de campo em um momento 

futuro, quando os alunos poderão ser instigados a esquematizar um mapa utilizando 

os conceitos cartográficos de localização, escala e representação dos pontos. 

Em consonância com as aulas de Ciências, também tivemos a oportunidade 

de comentar sobre os elementos da natureza ali presentes – falamos sobre a Lagoa 

Rodrigo de Freitas, os morros que visualizamos, o ar, as árvores, flores e plantas, o 

Rio dos Macacos que nasce no Jardim Botânico e passa ali por perto. Durante o 

percurso, também fomentamos uma reflexão sobre a questão do lixo: havia lixeiras 

instaladas nas ruas, porém, também havia lixo caído no chão! Este fato nos fez 

pensar seriamente sobre nossas atitudes e sobre uma necessária e urgente 

conscientização. 

Também é válido ressaltar que muitas pessoas têm o hábito de caminhar na 

orla da Lagoa, e esta é uma atividade física muito benéfica para nossa saúde. A 

partir desta temática, é possível desdobrar interessantes diálogos com os 

estudantes. 

 

Considerações 

Os alunos executaram ativamente as atividades propostas, demonstrando 

serem sujeitos de sua aprendizagem, sendo capazes de transformar informação em 

conhecimento. Com este trabalho, verificamos que os estudantes ampliaram sua 

percepção sobre a importância de se observar natureza como algo do qual nós 

somos parte fundamental em sua preservação.  

Nesse processo, também foi possível conciliar estudo e lazer, em momentos 

de interação muito prazerosos entre professores e alunos, que nas aulas seguintes 

apresentaram uma melhora sensível no desempenho escolar na disciplina 

Geografia. 

O trabalho de campo na Geografia serve como instrumento e, ao mesmo 

tempo, metodologia capaz de acabar com a idéia de que esta disciplina serve 
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somente para descrever formas e conceitos, mostrando que tudo se forma a partir 

da relação entre objetos, organismos e sociedade.  
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EDUCADOR AMBIENTAL E O SISTEMA TERRA  

 

Lila Fátima Karpinski1 

 

 

RESUMO: Estudar a problemática ambiental que acompanha as diversas 
sociedades humanas, procurando avaliar as consequências das ações antrópicas 
sobre o ambiente, faz parte das práticas do educador ambiental. Entretanto, estas 
ações provocadas por aspectos como, os padrões sociais, políticos, culturais e 
econômicos adotados pelas sociedades, exercem alterações no ambiente e que não 
permitem uma avaliação imediata de sua intensidade, provocando consequências 
inesperadas nos sistemas bióticos e abióticos da Terra. As alterações que ocorrem 
nos sistemas naturais – clima, vegetação, hidrografia, solo – influenciam diretamente 
na vida humana. Nesse conjunto de fenômenos ainda é preciso considerar que o 
Planeta é um organismo vivo com suas próprias característias e necessidades. 
Então, como conjugar essa relação, o Educador Ambiental e o Sistema Terra, para 
melhor sensibilizar os humanos sobre as advertências “naturais” enfrentadas na 
atualidade. 

 

 

Introdução 

 

Muito se comenta hoje em dia sobre fenômenos naturais que estão atingindo 

várias regiões do globo. A todo instante são veiculados na mídia informações sobre 

enchentes, deslizamentos, chuvas torrenciais, ventos fortes, ciclones, aquecimento 

global, poluição, terremotos, tsunamis, vulções, nevascas, ondas de calor, explosões 

solares, mudança no eixo e dos pólos magnéticos da terra, e assim por diante. E o 

que fazer com estes acontecimentos? O que falam os cientistas? Quais políticas 

estão sendo lançadas pelos governos? Qual é a postura das populações? E a 

sustentabilidade? E o meio ambiente? E as Ongs? E a educação? 

                                            
1. Estudante do Curso de Mestrado em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande 
– FURG. 
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Igualmente ao número expressivo de fenômenos são o número de 

questionamentos sobre estes e sobre o que pode ou deve ser feito para entender e 

amenizar seus efeitos. Muitos posicionamentos aparecem, seja da ciência, seja dos 

governos, seja do senso comum, porém, como entender essa conjunção de 

fenômenos e como sensibilizar os seres humanos a respeito da importância do 

planeta para nossa existência. 

Diante disso, qual será o papel do educador ambiental? De quais 

conhecimentos que este sujeito precisa se apropriar? Quais os fundamentos 

necessários que esse sujeito deve ter para propor uma ação? Deve ser uma ação 

local ou global? Por ser uma educadora ambiental estes questionamentos também 

fazem parte do meu pensar e agir no ambiente, uma vez que sou formada em 

Geografia e me dedico a entender a Terra.  

Portanto, este artigo tem como proposição levar ao educador ambiental um 

pensar para além de uma sensibilização a nível da sustentabilidade.  

 

Objetivos 

 

O objetivo deste artigo é fazer um paralelo entre o educador ambiental e o 

sistema terra, pensando na necessidade que um educador ambiental tem em 

conhecer o sistema terra para propor e agir no ambiente. Penso que o educador 

ambiental precisa conhecer além dos desastres, modos de vida e políticas 

ambientais, ele precisa entender os processos da terra, esse organismo vivo que 

garante a existência das espécies.  

Por isso, faço um paralelo entre o educador ambiental e o sistema terra, 

para poder pensar e agir como cuidador do seu habitat. 

 

A Terra e o Educador Ambiental 
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Frank Press, Thomas H. Jordan, John Grotzinger, Raymond Siever (2007), 

no livro Para Entender a Terra tratam das questões físicas do planeta. Abordam 

temas como a estrutura da terra, o ciclo higrológico, ventos, desertos, terremotos, 

geleiras, rochas, vulcanismo, tectónicas de placas, escala do tempo geológico, 

evolução dos continentes, intemperismo, energia, oceanos, recursos materiais, meio 

ambiente, impactos humano. 

Este livro contém um estudo dos movimentos e eventos físicos e químicos 

que ocorrem no planeta, ou seja, estes autores trazem a visão da Terra como um 

sistema, ou melhor, “como um complexo sistema de componentes interativos” (Press 

(et al), 2007, p. 586) .  

Guerra e Cunha (2006) em Impactos Ambientais Urbanos no Brasil, também 

fazem um alerta sobre os impactos gerados pelo crescimento urbano desordenado.  

A ocupação do solo em áreas de risco sem estudo prévio, o desmatamento e seus 

efeitos, mudanças na paisagem, impactos sobre a saúde e qualidade de vida são 

alguns temas abordados para se pensar o efeito desse crescimento sem uma gestão 

adequada. 

Carvalho e Steil (2009) destacam que a Educação Ambiental assume o 

papel de formar  sujeitos virtuosos que sejam capazes de assumir o cuidado de si e 

do meio ambiente através de práticas e condutas cotidianas que pretendem a 

harmonia consigo mesmo e com o ambiente. 

Leff (2007), no livro Epistemologia Ambiental, trata o ambiente como 

complexo, indagando a racionalidade modernizadora que ameaça a civilização e 

produz a crise ambiental hoje vivienciada. Para este autor a “questão ambiental é 

uma problemática de caráter eminentemente social: esta foi gerada e está 

atravessada por um conjunto de processos sociais” (p.111). Nesse sentido, se pode 

dizer que a apropriação e degradação da natureza estão diretamente ligados a ação 

antrópica. 
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Estes autores foram convidados para dialogar neste texto pois permitem um 

paralelo sobre o educador ambiental e o sistema terra, em que os primeiros tratam 

da terra como organismo vivo e sujeito a alterações por ordem própria e os 

segundos como questionadores da responsabilidade social sobre o ambiental. 

Quando pensamos o planeta é imprescindível saber que se trata de um ser 

vivo, com seus próprios mecanismos de produção e defesa. Seus processos são 

observados e relatados. Alguns fenômenos são testados, com pouca ou nenhuma 

conclusão. Outros são complexos e/ou sistêmicos que alimentam as dúvidas e as 

certeza até então assim entendidas. 

O Planeta Terra, como afirmam os estudos científicos, possui um núcleo 

com alimentação própria, uma fonte de energia que o mantem estável. Possui blocos 

de massas conhecidas como continentes, tem massa líquida e pastosa (o magma), 

que estão em constante movimentação, capazes de produzir terremotos, ondas 

gigantes, criar ilhas ou sibmergí-las. Processos que são próprios, os quais nós 

humanos, estamos a merce. 

Contudo, não podemos esquecer que a Terra ainda recebe influências 

externas como do Cosmos, da Lua e do Sol e que estas forças contruibuem na 

manutenção do planeta, no movimento das águas, na luminosidade, na irradiação de 

calor entre outras. 

Além disso, tem os processos da superfície e da atmosfera. Nesses sim, o 

ser humano produz alterações. Se são significativas ou não, ainda não se sabe. 

Entretanto, algumas mudanças estão sendo observadas. 

As ações humanas estão na pauta do dia, a chamada crise socioambiental 

está presente. O homo se apropriou do planeta, e ao fazer isso, passou a 

transformar as unidades a sua volta. O ser humano através do conhecimento e da 

cultura passou a intervir no ambiente de modo a melhorar seu modo de vida e 

aumentar seu bem-estar. 
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Porém, com o advento da ciência moderna e da cultura industrial capitalista 

e da lógica individualista o humano passou a ser representado como um ser 

mecânico. Segundo Sá (2005), o homem foi “desenraizado e desligado do seu 

contexto, que desconhe as relações que o torman humano e ignora tudo que esteja 

direta e imediatamente vinculado ao seu proóprio interesse e bem-estar” (p. 247). 

Com isso, se pode afirmar que “a degradação socioambiental se traduz na peda dos 

saberes práxicos que sustentavam as relações de mútuo pertencimetno entre o 

humano e o meio” (Sá, 2005, p. 247-248). 

Nesse sentido, é preciso resgatar e sensibilizar a todos nós da necessidade 

de qualificar a relação entre os humanos e a natureza, respeitando a diversidade de 

sentidos e das visões de pertencimento e sentimento que as pessoas tem do seu 

espaço-tempo. Também é preciso ir além da representação idealizada dos milagres 

da tecno-ciência, uma vez que este conhecimento é puramente instrumental, que 

desenraiza os humanos do seu território biológico e oculta a complexidade da vida, o 

desligando da ordem cósmica. 

Diante disso, conectar o educador ambiental aos processos do sistema terra 

é fundamental para se pensar ações e motivações capazes de promover o resgate 

do pertencimento do humano à terra. No entendimento de Sá, 

 

“o enraizamento físico e biológico do sujeito humano é 
uma referência necessária na construção da ideia de 
pertencimetno do sujeito vivo às suas pré-condições de 
vida, ou seja, a nossa auto-compreensão humana como 
co-existentes em um cosmos e em um oikos.” (Sá, 
2005, p. 249) 

 

Desse modo, o educador ambiental precisar ser capaz de resgatar a 

condição de pertencimento ao planeta, colocando na prática humana o 

conhecimento que liga homem e natureza. Mas como? Sá (2005) sugere algumas 

atividades, que assim como eu acredito colaborar com esse pensamento.  
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As ideias de Sá (2005) procuram: trabalhar a condição existencial subjetiva 

que partilhamos com as demais espécies do planeta; identificar o grau de 

diversidade viva (natural e cultural) no contexto local (a partir da noção de 

pertencimento); comparar a relação de dominância entre os princípios da 

solidariedade e da competição na organização dos ecossistemas e nas relações 

humanas; significar o enraizamento humano no mundo físico e biológico, e suas 

implicações nas relações sociais; levantar e debater as cosmologias a respeito da 

relação sociedade-natureza na linguagem mítica, filosófica, ideológica e científica, 

em sociedades antigas e atuais; mapear a ideologia individualista cotidiana e atuar 

pedagogicamente no sentido de fazer pontes com níveis de realidade esquecidos e 

identificar padrões de dominação dos modos tecnológicos contemporâneos de 

organização humana sobre autonomia dos indivíduos-sujeitos. (p. 254 – 255). 

Assim como Sá, acredito que estas condições são, dentre outras, um desafio 

e um estímulo na criação de estratégias cognitivas para o Educador Ambiental 

enfrentar a crise socioambiental. 

 

 

Considerações 

“...Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores 

perfumadas são nossas irmãs, o cervo, o cavalo e a grande 

águia são nossos irmãos. Os cumes rochosos, os sulcos 

úmidos nas campinas, o calor do corpo do potro e o homem – 

todos pertencem à mesma família.” (Trecho do Manifesto do 

Chefe Seattle ao Presidente dos E.U.A., pgs. 11-19) 

 

Por acreditar no Planeta Terra como condição da vida humana, penso na 

urgência de resgatar no humano o sentido de ser somente mais uma das espécies 

que habita o planeta. Que necessitamos do solo, da água e da luz para viver assim 

como os demais organismos. 
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Como Educadora Ambiental acredito que provocar o humano a pensar sua 

condição de pertencimento é provocar reflexões sobre sua prática e seu modo de 

vida. Declarar que todos pertencemos à mesma família é colocar o outro em 

evidência, é pensar o egocentrismo e o ser individualista. Acretido que engendrar 

essa sensbilização e pensamento, faz parte da práxis de todo educador ambiental. 

Assim, para pensar a crise socioambiental atual, o educador ambiental 

precisa conhecer o sistema terra para compreeder os processos que garantem a 

nossa própria existência como seres desse planeta. Que as condições atmosféricas 

e geológicas são condicionamentes para a manutenção da vida de todas as 

espécies. Que as transformações que o humano está fazendo através de suas 

ações, podem resultar em processos ainda desconhecidos pela ciência e fiolosofia, 

com consequências relevantes a existência da vida. Com isso, se torna preciso 

resgatar o elo que liga homem e natureza.   

 

 

Bibliografias 

 

CARVALHO, I.C. De M. & STEIL, C.A. O Habitus Ecológico e a Educação da 
Percepção: fundamentos antropológicos para a Educaç ão Ambiental.  Revista 
Educação & Realidade. 34(3). 81-94, Setembro-Dezembro, 2009.   

 

COSTA, M. G. K. Preservação do Meio Ambiente – Manifesto do Chefe Seattle ao 
Presidente dos Estados Unidos da América. Versão Português. São Paulo: Editora 
Babel Cultural, 1987. In: BRANDÃO, C. R. Aqui é onde eu moro, aqui nós 
vivemos: escritos para conhecer, pensar e praticar o município educador 
sustentável. 2ª ed. Brasília: MMA, Programa Nacional de Educação Ambiental, 
2005. 

 

GUERRA, J. T. & CUNHA, S. B. da. Impactos Ambientais Urbanos no Brasil.  4ª 
ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 

 



 

691 

 

LEFF, E. Espistemologia Ambiental.  Tradução de Sandra Valenzuela. 4ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

 

PRESS, F.; SIEVER, R.; GROTZINGER, J.; JORDAN, T.H. Para Entender a Terra.  
Tradução Rualdo Menegat. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.  

 

SÁ, L. M. Pertencimento. FERRARO JÚNIOR, L. A. (org.) In: Encontros e 
caminhos: formação de educadoras(es) ambientais e c oletivos educadores.   
Brasília: MMA, Diretora de Educação Ambiental, 2005. 



 

692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMOS 



 

693 

 

INOVANDO METODOLOGIAS NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

AMBIENTAIS 

Carla Cristiane Mueller1 

Wanderléia Elisabeth Brinkmann2 

Tania Bernhard3 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre métodos inovadores de ensino, pesquisa e 
aprendizagem em Educação Ambiental (EA), enfatizando o trabalho de campo e a 
visita técnica como ferramentas metodológicas para a construção do conhecimento 
ambiental. Os atores e agentes deste processo são os integrantes da Rede de 
Educação Ambiental – REDENÇÃO do Comitê Pardo/RS, que estão sendo 
interdisciplinarmente, capacitados, para atuar na resolução de problemas ambientais 
concretos no território da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo. Parte-se de experiências 
desenvolvidas com o apoio da pesquisa-ação-participativa, sendo o eixo norteador 
do mesmo a formação dos educadores ambientais, que atuam local e regionalmente 
de forma co-responsável e participativa. Os dados empíricos coletados através de 
questionários, observações e entrevistas permitem sistematizar e analisar os 
discursos e os conteúdos trabalhados. Este artigo resulta desta reflexão-ação-
avaliação (teoria/prática) dos trabalhos de campo, visitas técnicas e atividades 
desenvolvidas pelos participantes da Rede. A Redenção do Pardo é um espaço 
multidisciplinar de ação dos educadores ambientais. É uma rede de Educação 
Ambiental que busca a formação permanente de multiplicadores (atores e agentes), 
pois é uma ferramenta de sensibilização da sociedade em relação ao meio ambiente 
e em especial, aos recursos hídricos. Está integrada por professores do ensino 
público (municipal e estadual) e privado, acadêmicos, técnicos, secretários e 
lideranças municipais, que atuam no território da Bacia Hidrográfica do Rio 
Pardo/RS. Buscando conhecer os atores e agentes (discursos, ações, 
compromissos, objetivos, áreas de atuação, etc) que atuam na Rede de Educação 
Ambiental do Pardo realizamos levantamento de campo, questionários, trabalhos de 
campo (TC), visitas técnicas (Foz do Iguaçu/PR) e avaliação sistemática de todas as 
ações.Neste processo de conhecimento da realidade por meio da EA, o uso de 
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metodologias e ferramentas inovadoras, segundo a opinião dos atores e agentes da 
REDENÇAO emitidas durante as reuniões mensais de estudo permitem o constante: 
Compartilhamento das informações que conduzem ao desenvolvimento de um 
processo de EA que envolve transformações culturais, ensino de valores na escola, 
na família, no trabalho, na própria rede, capazes de despertar o espírito crítico que 
conduzem a debates e ações. 

Palavras-chave:  Educação ambiental, Trabalho de Campo (TC), Visita Técnica, 

Metodologias Inovadoras. 
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EDUCAÇÃO PELA AGROECOLOGIA: HORTA ESCOLAR 

 

LUZ, Tânia Ferreira da1 

MOURA, José Francisco dos Santos2 

SILVA, Noemi Müller Iven da3 

ROSA, Tays Paiva da4 

SOUZA, Alessandra Teresinha Pacheco de5 

UTZIG, Janete6 

 MANTELLI, Jussara7 

 
Esta pesquisa foi realizada pelo grupo de Pesquisa ARCA - Núcleo de Estudos 
Agrários e Culturais – FURG, formado por alunos da Graduação e Mestrado em 
Geografia que desenvolvem atividades vinculadas à questão agrária, 
fundamentadas na agroecologia. Uma das ações desenvolvidas pelo grupo foi na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Jayme Monteiro, situada na localidade 
conhecida como PROFILURB – I em Rio Grande/RS. O resultado da pesquisa 
permitiu a aprendizagem, tanto para o ensino básico quanto para o ensino de 
graduação, de conceitos e de temas vinculados as Ciências Humanas, 
especialmente a Geografia, para entender o funcionamento de processos naturais e 
sociais e suas interações na escala municipal. Propomos então uma ação-reflexão 
com base na concepção filosófica de alguns autores das ciências sociais / naturais, 
que enfatizam que a natureza é condição de vida do homem e este pertence a ela. 
Atrelado a este entendimento está implícito a produção das idéias, as quais diferem 
o homem das demais espécies. Para operacionalizar esta intenção partimos da 
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discussão de temas do cotidiano, mas sempre procurando basear nossa atuação 
nos referenciais teóricos e metodológicos científicos. As atividades práticas e 
teóricas se realizaram na própria escola duas vezes por semana. Esse trabalho foi 
desenvolvido a partir de palestras e de aulas expositivas, juntamente com atividades 
extraclasse. Para isso, implantou-se uma horta de base agroecológica no pátio da 
escola. A experiência do desenvolvimento da horta em conjunto com os conceitos 
ministrados na sala de aula aos alunos foi de grande importância para nós. Foram 
abordados vários aspectos, como a observação do espaço urbano, a importância da 
coleta seletiva do lixo, os nutrientes os produtos da horta oferecem ao nosso 
organismo, a importância de se consumir alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, 
entre outros. Dessa forma, tivemos, como pesquisadores, a oportunidade de 
elaborar um projeto, executá-lo e observar sua evolução. Por outro lado, 
vivenciamos o prazer de desenvolver diferentes formas de pensar a conservação do 
meio ambiente com os alunos que fizeram parte deste projeto. 
 
Palavras-chave:  horta escolar, agroecologia, educação ambiental. 
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HUMANIZAÇÃO NOS AMBIENTES ORGANIZACIONAIS: AS 

RELAÇÕES ENTRE CONTROLADORIA E ÉTICA NA GESTÃO 

FAMILIAR 

 

Celly Cristiane Silveira Correa1
 

 

RESUMO 
A humanização nos ambientes organizacionais é um dos enfoques da pesquisa em 
andamento: "As relações entre controladoria e ética nas organizações de gestão 
familiar", na área de controladoria e finanças. O objetivo é investigar questões 
relacionadas ao comportamento ético nas organizações familiares e suas inter-
relações com a controladoria, propondo o problema: como minimizar a resistência 
das pessoas a manter um padrão ético nas organizações, não somente de postura 
pessoal, mas também de conduta nos atos administrativos? Nesse sentido 
evidencia-se a relação do gestor com os diversos setores das empresas, o que 
pressupõe saber dialogar e buscar um ambiente organizacional onde haja uma 
convivência que preze pelo respeito ao ser humano, colaborando para uma postura 
ética de todos os envolvidos. O foco nas empresas de gestão familiar justifica-se 
pelo fato de que o Brasil tem 90% de empresas familiares, as quais possuem um 
papel fundamental no desenvolvimento sócio-econômico do país por se destacarem 
como grandes geradoras de emprego e renda. Tais empresas apresentam algumas 
dificuldades evidentes no seu processo de desenvolvimento e cultura quando 
comparadas com as outras organizações. Assim, com o intuito de melhor 
compreender as relações entre ética, postura empresarial, humanização e 
relacionamento interpessoal, no ambiente complexo dessas organizações, percebo 
a necessidade de investigar essas relações no que tange ao processo de 
controladoria, tendo em vista a postura e resistência aos controles administrativos e 
à inovação evidenciadas nas experiências profissionais que vivenciei, as quais 
explicitaram um descontrole organizacional. A metodologia utilizada está sendo a 
análise de materiais bibliográficos relacionados às diversas áreas que envolvem a 
pesquisa, como a administração; psicologia; gestão; controladoria; ética e 
complexidade ambiental, com base no paradigma da complexidade, especialmente 
na proposta de Morin. A partir deste paradigma, busca-se compreender essas 
relações para uma melhor atuação no ambiente empresarial de gestão familiar, com 
vistas a buscar uma melhor forma de intervir para que as pessoas possam ser 
respeitadas e também atuar de forma ética. 
 

                                            
1 Especializanda em MBA em Controladoria e Finanças. Universidade Católica de Pelotas/RS. E-mail: 
cellycorrea@hotmail.com. 
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Palavras-chave: Humanização, Relacionamento interpessoal, ética, ambiente 
organizacional. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRESERVAÇÃO DE ANIMAIS 

SILVESTRES: O ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS COMO 

FERRAMENTA 

Camila A. Islas12 

 Greici M. Behling¹² 

 Ellen Aldrighi Galarz¹3 

Luís Fernando Minello¹² 

 

A Educação Ambiental (EA) é indispensável para a sensibilização e conscientização 
da população oportunizando mudanças de postura e formação de massa crítica. 
Nesse delineamento pode favorecer a ruptura com o comércio e manutenção em 
cativeiro ilegal de animais pertencentes à fauna silvestre brasileira. Na ZONA SUL o 
apoio aos agentes fiscalizadores e repressores do trafico ilegal desses animais é 
feito pelo Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre (NURFS/UFPEL) que vivencia 
os reflexos danosos dessa atividade criminosa e através da EA busca prevenir tal 
situação. Uma ação de EA foi realizada em uma turma de 5ª série de uma escola da 
cidade de Pelotas-RS através de palestras durante quatro semanas no horário da 
disciplina de Ciências em ação conjunta com seu professor. O objetivo das palestras 
foi informar a respeito da situação da fauna silvestre e os problemas associados ao 
seu tráfico e cativeiro ilegal visando sensibilizar os alunos. Concluídas as palestras 
os alunos foram convidados a utilizar os temas abordados em uma feira destinada a 
toda a comunidade escolar. Os alunos foram distribuídos em três grupos, com os 
temas: 1) A caça e a perda da biodiversidade; 2) O precário transporte dos animais 
traficados e o cativeiro de animais silvestres e 3) Cuidados dos animais silvestres 
provenientes do tráfico: NURFS/UFPEL. Os grupos participaram de forma efetiva, 
criativa e dinâmica tendo cada um deles elaborado um cenário sobre o seu tema. 
Representaram a biodiversidade e o habitat natural dos animais; confeccionaram 
cartazes com a sombra dos animais recortadas (representando a falta do animal na 
natureza); montaram caixas de transportes usadas no tráfico de fauna; trouxeram 
replicas de animais em gaiolas e utilizaram como materiais bichos de pelúcia e 

                                            
1 Universidade Federal de Pelotas  
2 nurfs@ufpel.edu.br 
3 ellen7stars@yahoo.com.br 
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plantas ornamentais. O grupo que representou o NURFS apresentou-se 
caracterizado com jalecos e portando frutas representando a alimentação dos 
animais. A participação das crianças no evento revelou-se uma ótima ferramenta 
como instrumento de informação e divulgação dos danos causados pelo tráfico de 
animais silvestres e também como uma forma de avaliação da ação de EA. Ficou 
evidente uma interconexão direta dos discentes com os problemas abordados 
resultando numa sensibilização, em distintos níveis, acompanhada do interesse 
significativo em aprender mais sobre o tema e divulgá-lo. Os resultados observados 
demonstram a importância do trabalho de EA do NURFS nas questões ambientais, 
servindo de retroalimentação ao sistema e auxiliando efetivamente na preservação 
da fauna silvestre brasileira. O envolvimento da comunidade foi primordial, pois, ela 
é a única capaz de agir e realizar as transformações individuais, coletivas, sociais e 
ambientais reduzindo, minimizando ou extinguindo os problemas do seu próprio 
meio ambiente. 
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PROCEDIMENTO PARA DIVULGAÇÃO DA APLICAÇÃO DE PAINÉI S 

FOTOVOLTAICOS VISANDO À GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

EM EDIFICAÇÕES: ESTUDO DE CASO 

 

Luis Alberto Maccarini1 

 Maria de Fátima Souza e Silva2 

 
O uso de painéis fotovoltaicos para captação da energia solar e sua geração de 
energia acoplada à rede elétrica de edificações é uma tecnologia já conhecida. O 
objetivo do estudo é apresentar uma metodologia desenvolvida para divulgação 
desta tecnologia no âmbito de escolas e suas comunidades a qual é constituída das 
seguintes etapas: qualificação técnica da equipe, análise da viabilidade econômica, 
identificação de fontes de recursos, planejamento e aquisição dos equipamentos, 
montagem dos arranjos nas centrais geradoras fotovoltaicas e sua ligação às redes 
elétricas das edificações, o monitoramento e a análise dos resultados. Os resultados 
são positivos e a experiência pode ser referência para aplicações em outros 
contextos. O estudo foi realizado visando desenvolver um procedimento para 
divulgar a aplicação de painéis fotovoltaicos visando à geração de energia elétrica 
em edificações, alinhando-se assim com o propósito de promover a disseminação de 
conhecimento e transferência de tecnologia na relação direta entre Universidade-
Empresa-Comunidade contribuindo para a reflexão sobre a busca de um equilíbrio 
entre as diferentes fontes de geração de energia disponíveis no país. As demandas 
pela instalação dos painéis fotovoltaicos não ocorreram simultaneamente. A primeira 
delas não tinha o objetivo exclusivo de demonstração. O propósito era o de 
economizar o consumo de energia elétrica. A partir do atendimento a esta primeira 
demanda, surgiram outras duas com o intuito demonstrativo, motivando assim a 
elaboração do procedimento. O principal resultado do estudo foi o procedimento 
para implementar os sistemas de geração energética sustentável, visando a 
familiarização da comunidade com a tecnologia fotovoltaica grid-tie. 

 
Palavras-chave:  Energia solar fotovoltaica, educação para sustentabilidade, 

energias limpas. 

                                            
1 Instituto Caminho do Meio. luismaccarini@gmail.com,  
2 Faculdade UnB Gama. souesil@unb.br 
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TEATRALIDADE HUMANA: EXPERIMENTAÇÕES NO CAMPO DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Augusto Luis Medeiros Amaral1  

 

O presente trabalho parte das experimentações realizadas no Laboratório de 
Experimentações Cênicas. Trata-se de um esforço na tentativa de restaurar a 
dimensão artística do processo de aprendizagem, estimulando a criatividade e a 
capacidade de interação, potencializando as diversas formas de expressão humana, 
ativando nossas esferas intuitivas, inventivas, afetivas. O método cartográfico, onde 
se inspira esta pesquisa, caracteriza um estilo metodológico aberto às contingências, 
que segue princípios éticos, mas não pressupõe uma estrutura metodológica pronta 
nem hermética. A questão que orienta esta pesquisa é seguinte: como é possível, 
através do dialogo entre arte e Educação Ambiental, transpor os processos 
pedagógicos de unificação das diferenças e avançar na direção da qualidade de 
vida? Embora a definição de saúde varie muito de cultura para cultura, a ideia do 
“bem-funcionar do organismo como um todo” perpassa diversas concepções 
médicas a respeito do tema. Desta forma, podemos entender que um organismo 
saudável é capaz de valorizar diferenças (étnicas, de gênero, de opção sexual, de 
religiosidade, etc.), de intervir adequadamente no meio ambiente, de satisfazer 
necessidades individuais e coletivas no seu tempo sem comprometer gerações 
futuras. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde não apenas como a 
ausência de doença, mas como “a situação de perfeito bem-estar físico, psíquico e 
social”. Entretanto, por mais ampla que esta definição possa parecer, precisamos 
estar atentos aos seus limites tendo em vista a complexidade existente entorno das 
forças subjetivantes que constituem o humano. Os resultados da pesquisa, em 
andamento, são parciais e mostram algumas tentativas no sentido de provocar 
interferências em pontos específicos da engrenagem capitalística. O objetivo é que 
essas pequenas distorções ao serem engendradas no sistema, de alguma forma, 
potencializem a criatividade, a autoconfiança, a solidariedade e os processos auto-
gestivos, favorecendo o surgimento de novos hábitos, expressões, ações, 
linguagens, técnicas, etc. Desta forma, pretende-se que o humano atinja outros 
patamares de qualidade de vida e torne-se capaz de assumir o protagonismo de sua 
própria vida. 
 
Palavras-chave:  saúde, valorização das diferenças, arte, solidariedade. 

                                            
1 Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Doutorando em Educação Ambiental (PPGEA). 
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ECOTURISMO NO INTERIOR DA CIDADE DE PELOTAS-RS 

 

Elise Azambuja Souza1 

Msc. Danielle Müller de Andrade2  

 
É comum, na atualidade o uso indiscriminado da natureza, de forma exploratória, 
para fins lucrativos, fazendo com que a sociedade perca sua característica principal, 
que é o reconhecimento de sua origem, o fato de ser parte da natureza, e não 
proprietário dela. Infelizmente, a humanidade está tomando um rumo que a levará à 
autodestruição, decorrente da visão egocêntrica imposta pelo sistema capitalista, 
que persevera à décadas. A rotina do homem moderno resume-se em viver 
sufocado em grandes metrópoles, cercado por poluição, trânsito excessivo, grandes 
edificações, dentre outros fatores que geram elevado nível de stress. O RS possui 
um ramo turístico consistente, investindo principalmente no turismo cultural, embora 
no norte de estado exista maior exploração do ecoturismo, um segmento do turismo 
que está em ascensão, mas que é pouco difundido na metade sul do RS, embora 
esta região apresente um grande potencial para tal. O ecoturismo é uma alternativa 
com benefícios diversos, já que é fundamentado pelo chamado tripé da 
sustentabilidade, do qual fazem parte a garantia da conservação ambiental, a 
educação ambiental e os benefícios às comunidades receptoras, sendo seu principal 
objetivo a conservação e devida atenção à natureza, atendendo as necessidades da 
região e conciliando a demanda turística com a consciência ambiental. No sentido de 
contribuir para uma maior difusão deste tipo de atividade, este estudo tem como 
objetivo central, identificar o impacto da vivência de práticas de atividades 
ecoturísticas e turismo de aventura nas pessoas que as experimentam. Como 
metodologia serão realizadas práticas em meio natural como trilhas, rapel e 
atividades de sensibilização e percepção com um grupo de pessoas sem experiência 
nestas atividades. As atividades serão realizadas na Colônia Maciel, propriedade da 
família Camelato, interior da cidade de Pelotas-RS. Espera-se a partir das práticas 
promover uma maior conscientização da importância da conservação ambiental, 
bem como difundir a prática de turismo de aventura na nossa região, visto que o 
ecoturismo é uma proposta que não só necessita do ambiente conservado, como 
também incentiva sua conservação, envolvendo a comunidade local e promovendo a 
atração de turistas.  
                                            
1 Aluna do Curso Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal Sul-rio-grandense – Campus 
Pelotas - Visconde da Graça. elise.as@hotmail.com 
2 Professora do Instituto Federal Sul-rio-grandense – Campus Pelotas - Visconde da Graça. 
danielleca@gmail.com 
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Palavras-chave:  ecoturismo; educação ambiental. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADA A COMPREENSÃO 

SOCIOCULTURAL DAS COMUNIDADES: GRUPO PRISIONAL 

(ESTUDO DE CASO) 

Daiane Acosta Amaral1 

David Souza 2 

 
A Educação Ambiental tem como princípio basilar a transformação social para que 

se possa pensar, viver e sustentar um mundo melhor. Neste contexto, o homem, 

isolado em um sistema social, não produz cultura, mas a soma de suas 

potencialidades, estimulada pela sociedade e pelo meio, é que determina à dinâmica 

da criação cultural. Portanto, três elementos influenciam na elaboração cultural: o 

indivíduo, a sociedade e o ambiente. A estabilidade cultural torna-se discutível, em 

decorrência de vários fatores inerentes ao indivíduo, à sociedade e ao meio 

ambiente, o que proporciona um equilíbrio instável, impondo necessidades 

individuais e culturais o que ocasiona novas adaptações socioculturais. Objetivo:  

Neste sentido, a Educação Ambiental também busca conhecer o homem em sua 

totalidade. Assim ao desenvolver estudos sobre grupos simples, e neste trabalho 

especificamente o grupo prisional, tenta-se adquirir conhecimentos culturais básicos, 

onde as patologias psíquicas são pouco freqüentes e as modificações ambientais 

relativas, podem levar à inferências mais seguras. Em relação ao fato ambiental, os 

hábitos e os costumes são característicos e as personalidades voltadas para as 

agruras do meio ambiente. As necessidades impostas pelo meio são determinantes 

na comunicação, socialização e cultura.  Resultado:  Partindo do pressuposto que o 

indivíduo torna-se social a partir de sua interação com os demais seres humanos, é, 

portanto impossível isolar o ser individual da sociedade, pois essa interação é 

estabelecida pela cultura. Assim, o indivíduo como membro de uma sociedade, tem 

                                            
1 Universidade Federal do Rio Grande; daia_acostamaral@hotmail.com 
2 Universidade Federal do Rio Grande; david_souza_21_hotmail.com 
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um comportamento ditado em função de suas potencialidades hereditárias e das 

normas e padrões de sua cultura. Participa, desde seu nascimento, de um sistema 

social, sendo herdeiro de uma tradição cultural mantida pelos seus antepassados e 

transmitida de geração em geração. Nota-se que no estabelecimento prisional a 

maioria dos seus membros adota o comportamento configurado pelo contexto em 

que vivem, já que se ajustam à cultura estabelecida por diferentes e variados 

motivos, de acordo com seus interesses. Com comportamentos previsíveis e 

esperados, podendo-se reconhecer pelo menos alguma correspondência de 

identidade entre a cultura de um grupo e a personalidade de seus membros. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL, QUALIDADE ALIMENTAR E SAÚDE: 

ESTUDO DE CASO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS 

CONSUMIDORES DA FEIRA ECOLÓGICA DA FURG 

Andreisa Damo1 

Luis Fernando Minasi2 

Este resumo traz uma breve explanação de nossa pesquisa de mestrado em 
andamento no PPGEA. A sociedade contemporânea sob a lógica capitalista vem 
experimentando uma redução drástica da qualidade dos alimentos produzidos, pelas 
tecnologias de processamento e refino, que reduzem as substâncias benéficas à 
saúde, as vitaminas e os minerais, e adicionam substâncias prejudiciais, como 
açúcares, sal e corantes, além de contaminantes como os resíduos de agrotóxicos. 
No agronegócio o alimento é visto como mercadoria e não em seu valor de uso para 
as populações. Assim, compreendendo a alimentação como um fator ambiental de 
grande importância para os processos de saúde-doença, e considerando os 
impactos socioambientais gerados na lógica do agronegócio (que é a lógica mesma 
do capital) é que justificamos essa nossa proposta de pesquisa. Ao entendermos 
que a qualidade alimentar se faz condição material necessária, não somente para a 
existência, mas para a qualidade de vida das pessoas, negamo-nos a compactuar 
com a permanência e a expansão do agronegócio, e atentamos para a necessidade 
de outro modelo de produção de alimentos que não inclua em si a degradação 
humana e da natureza. A coleta das informações junto aos consumidores dar-se -á 
por meio de questionários prévios e posteriores entrevistas semiestruturadas. O 
fundamento teórico-metodológico utilizado para análise de realidade que fazemos da 
sociedade capitalista e da produção de alimentos nesta lógica, que toma o caráter 
de agronegócio, será o Materialismo Dialético e algumas categorias do Materialismo 
Histórico. Como objetivos iniciais, e, portanto, compatíveis com as contradições e o 
movimento da própria pesquisa, estamos propondo: conhecer, interpretar, explicar e 
compreender as contradições existentes nas representações sociais dos 
consumidores dos produtos da feira ecológica da FURG e como elas se apresentam 
em suas práticas alimentares, analisar e interpretar o discurso cotidiano dos 
consumidores dos produtos ecologicamente produzidos e comercializados na feira 
ecológica da FURG, a compreensão da produção orgânica de alimentos agrícolas e 
a saúde das pessoas e propor sugestões, à luz dos resultados da pesquisa, de 
saberes e recomendações que sejam capazes de contribuírem na elaboração de 
uma produção agrícola de alimentos como proposta pedagógica de Educação 

                                            
1 PPGEA-FURG, Email: andreisadamo@yahoo.com.br 
2 PPGEA-FURG, Email: lfminasi@terra.com.br 
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Ambiental transformadora na saúde da população.  

Palavras-chave: Representação social, Educação Ambiental, Qualidade alimentar, 

Saúde. 
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ERRÂNCIAS NO CENTRO DA CIDADE 

[CORPOGRAFIA/ WALKABILITY  URBANA COMO MÉTODO DE 

PERCEPTO E PROJETO AMBIENTAL PARA AS CIDADES DE 

PELOTAS E RIO GRANDE] 

 

Eduardo Rocha1 

Karen Melo da Silva2 

Laura Novo de Azevedo3 

Rafael Augusto De Conto4 

Tim Jones5 

 
Projeto de pesquisa “Errâncias no Centro da Cidade” tem como ponto de partida o 
caminhar no centro das cidades de Pelotas e Rio Grande. O caminhar do errante, 
aquele que sai sem rumo, não tem um ponto de partida e nem de chegada fixos. 
Quem, por onde, como e porque percorremos certos caminhos pelo centro da 
cidade? E porque não percorremos outros? Caminha perdido por dentre um território 
urbano conhecido e ignorado ao mesmo tempo. Ao caminhar esse corpo (usuário, 
turista, etc.) cria mapas, deixa marcas e rastros – corpogarfias – que podem nos 
auxiliar a compor um novo universo sobre a cidade na contemporaneidade. Pretende 
ultilizar as técnicas de corpografia urbana e walkability como procedimentos 
metodológicos. Tem como objetivo demostrar a aplicabilidade da 
corpografia/walkability urbana como método de percepto e projeto ambiental para os 
centros urbanos das cidades da região sul do Rio Grande do Sul na 
contemporaneidade. O trabalho de campo irá consistir em trajetos/derivas pelos 
centros das cidades de Pelotas e Rio Grande, através dos quais navegaremos para 
coletar aspectos físicos e emocionais percebidos e documentados, como 
condicionantes importantes para o caminhabilidade dos usuários. Como meta 
pretende-se produzir no decorrer do processo de pesquisa: mapas, imagens e 
                                            
1 FURG, Escola de Engenharia, Área de Expressão Gráfica e Arquitetura, [amigodudu@pop.com.br]. 
2 FURG, Escola de Engenharia, Área de Expressão Gráfica e Arquitetura. 
3 Oxford Brookes University. 
4 FURG, Escola de Engenharia, Área de Expressão Gráfica e Arquitetura. 
5 Oxford Brookes University. 
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propostas de melhoria da caminhância para os usuários do centro da cidade, bem 
como dar vizivilidade as deficiências e as potencialidade. Ainda como produto final 
espera-se organizar uma publicação com os resultados como meio de divulgalção a 
outros grupos de pesquisa e orgãos públicos interessados na melhoria da 
mobilidade e da paisagem ambiental urbana. Palavras-chave: percepção ambiental, 
urbanismo, caminhância. 
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LA RELACIÓN HOMBRE NATURALEZA: EL TAI CHI CHUAN Y S U 

VINCULO CON LA SALUD – ACTIVIDAD FÍSICA – SENSIBILI DAD 

ESTÉTICA. 

 

Yoisell López Bestard1 

Carlos RS Machado2 

 
 
 
 
La necesidad de practicar el Tai Chi Chuan en un espacio físico concreto, 
seleccionado de acuerdo a las exigencias de práctica de este arte marcial milenario, 
es lo que posibilita en la presente comunicación argumentar una forma del vínculo 
del HOMBRE con la NATURALEZA desde su interacción con el entorno. La acción 
humana durante el proceso de apropiación del espacio que se requiere para 
practicar los movimientos del Tai Chi Chuan es la alternativa que se propone para 
ser mediado por un proceso de sensibilidad estética que favorece la educación 
medioambiental. Todo lo que permite evidenciar la relación HOMBRE – 
NATURALEZA en su articulación con la obtención de SALUD, desde la ACTIVIDAD 
FISICA. 
 
 
Palabras clave: salud, actividad física, sensibilidad estética 
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LIVROS: DESPERTANDO A NOSSA CURIOSIDADE E AMPLIANDO  

NOSSOS CONHECIMENTOS 

  

Melanie Floriano de Oliveira1 

Alessandra Kosinski de Oliveira2 

                                                                                                           Rosely Machado3 

          

Estamos constantemente lendo e interpretando o mundo que nos cerca. Há muito o 
que se ler: textos, imagens, legendas, gestos, mapas, placas, livros. Lemos para nos 
informarmos, para nos divertirmos, para nos comovermos. No ano de 2010, na 
Escola Estadual Lilia Neves, nas sextas séries do Ensino Fundamental, através do 
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) desenvolvemos um 
projeto com o tema livros. Falamos da história do livro da Antiguidade aos nossos 
dias, passando pela Biblioteca de Alexandria, pela escrita cuneiforme, pelos copistas 
medievais e pela invenção da imprensa. Além disso, interpretamos a tela “O 
Bibliotecário” de Giuseppe Arcimboldo, produzida em 1566 e visitamos a Biblioteca 
Riograndense, o que nos propiciou uma atividade interdisciplinar, pois os 
professores de História e Geografia nos acompanharam. A ida à biblioteca  deu aos 
alunos (e também aos professores) um momento diferente da rotina “classe-cadeira-
quadro-giz”. A recepção calorosa das bibliotecárias, com suas explicações sobre 
cada detalhe daquele acervo, proporcionou aos alunos um grande aprendizado. A 
imensidão de detalhes que aquela Biblioteca tem fez com que os alunos 
demonstrassem uma curiosidade difícil de ver na idade em que se encontravam. Por 
fim, todas essas atividades, desde o início do projeto, proporcionaram a escrita e a 
reescrita de textos, a oralidade, o incentivo à leitura e à interpretação, ampliando, 
dessa forma, a competência linguística de nossos alunos, que demonstraram 
interesse e prazer em aprender. 
  
Palavras-Chave:  Livros; Leitura; Biblioteca. 
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METODOLOGIAS DE PROJETOS NOS ANOS INICIAIS. UMA 

POSSIBILIDADE DE ENCONTROS COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 Danielle Monteiro Behrend1 

Vânia Dias Oliveira2 

 

O presente trabalho apresenta reflexões acerca da Metodologia de projetos em 

turmas de Anos Iniciais no Ensino Fundamental como uma possibilidade de encontro 

com a Educação Ambiental, já que os projetos oportunizam o trabalho coletivo dos 

estudantes com os professores. Por ser uma proposta que não se reduz a uma 

prática centrada no interesse do professor, o projeto surge da autonomia e dos 

interesses dos estudantes por um determinado assunto a ser investigado e junto 

com os professores buscam as informações, as quais serão planejadas e 

organizadas também com a comunidade escolar em geral. Dessa forma, os 

estudantes são autores de suas produções acerca do projeto, pois participam desde 

o seu início até o processo de finalização do mesmo, por meio de diálogos nos 

espaços coletivos da sala de aula. Os estudantes lançam seus interesses de 

pesquisa, participando do processo de ensino-aprendiagem e a sala de aula torna-

se um ambiente favorável a novas investigações e aprendizagens, na medida em 

que as dúvidas e as sugestões de pesquisa são vivenciadas pelo grupo. Nesse 

espaço investigativo, o professor organiza juntamente com os estudantes a escolha 

do tema a ser pesquisado, os caminhos a serem percorridos para buscar as 

informações, logo as informações coletadas serão estudadas no contexto da sala de 

                                            
1Professora dos Anos Iniciais da rede municipal de ensino do município de Rio Grande. Professora 
substituta da Universidade Federal do Rio Grande, mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
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2 Pedagoga, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental PPGEA/FURG e-
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aula e por fim o processo avaliativo do projeto, momento em que as crianças se 

auto-avaliam e avaliam o percurso do trabalho, traçando assim as aprendizagens. 

Ao final da realização dos projetos, procura-se registrar e refletir acerca das 

aprendizagens no diário da turma. Propostas que envolvam a comunidade escolar 

como exposição das pesquisas e das atividades relacionadas ao projeto 

oportunizam que estudantes e professores compartilhem os saberes construídos ao 

longo do projeto. A metodologia de projetos possibilita o encontro com a Educação 

Ambiental na medida em que as decisões são tomadas de forma coletiva por meio 

dos diálogos despertando nos estudantes a criticidade, a autonomia e o pensamento 

crítico diante das situações vivenciadas. 

Palavras-chave:  projetos-diálogos- processo autônomo 
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A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DE 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS RURAIS DE 

CRUZ ALTA, RS  

Aline Rizzardi1 

 Carlos Henrique Oliveira do Amaral2 

 Daniele Büchele3 

Liziane Dessbesel³ 

 
A água deve obedecer a um padrão de qualidade para ser considerada potável e ser 
consumida pelo homem, por isso é necessário o monitoramento constante da 
qualidade das águas, principalmente no meio rural, onde a população, na sua 
maioria, não é abastecida por empresas de saneamento. Pesquisa desenvolvida nas 
três escolas rurais do município de Cruz Alta (RS) concluíram que a qualidade 
microbiológica da água está comprometida e que existem falhas relacionadas a 
gestão dos resíduos (lixo e esgoto) que podem ser os possíveis responsáveis pela 
presença de bactérias naqueles locais. Os procedimentos metodológicos consistiram 
no desenvolvimento das seguintes atividades: jogos de pescaria, com dicas de como 
usar sem desperdiçar; complete as frase, onde o aluno deve descobrir o nome de 
doenças transmitidas pela água; filtro caseiro, realiza-se a construção de filtros de 
água utilizando garrafas pet e jogo de trilha, que mostra uma cidade com águas 
limpas. Estas atividades foram desenvolvidas com alunos de 6º a 9º Ano das 
Escolas Rurais da Rede Municipal de Ensino e tiveram por objetivo preocupá-los 
quanto à situação das águas hoje no planeta e conscientizá-los de que as atitudes 
corretas resultarão em qualidade e redução do desperdício deste bem natural. Os 
resultados foram avaliados através dos questionários aplicados ao final da atividade 
e mostraram que a maioria dos alunos (63%) não havia participado de atividades 
práticas de educação ambiental. Quanto a aceitação das atividades, a maioria (79%) 
indicou a construção do filtro de água. Na questão referente ao aprendizado, 
responderam que aprenderam sobre a importância de economizar água e os 
                                            
1 Bióloga, Educadora Ambiental. Rede Municipal de Ensino de Cruz Alta. E-mail: 
alineeducaambiental@gmail.com  
2 Químico, Orientador do Projeto PIBIC. UNICRUZ – Universidade de Cruz Alta, RS. E-mail: 
half222@hotmail.com 
3 Acadêmicas do Curso de Ciências Biológicas, UNICRUZ – Universidade de Cruz Alta, RS. Bolsistas 
PIBIC, UNICRUZ. E-mail: danysantos.3@hotmail.com; mdessbesel@hotmail.com 
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cuidados com a qualidade. Relataram também (91%) que as famílias se preocupam 
com a economia da água. Os professores expõem que esta foi uma atividade de 
grande valia uma vez que os alunos necessitam obter mais conhecimento sobre os 
recursos hídricos, e as atividades de educação ambiental desenvolvidas de forma 
prática tem resultados mais rápidos se comparados as aulas teóricas uma vez que 
as mudanças de atitudes ocorrem de forma muito mais rápida do que com atividades 
convencionais. Os resultados apresentados e observados nos mostram a valia da 
realização destas atividades práticas, onde os objetivos propostos foram alcançados.  
 
Palavras-chave:  jogos didáticos, ações, conscientização.
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ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIA L: 

ESTUDO COMPARATIVO DE CASOS EM ORGANIZAÇÕES DO 

SETOR DO AGRONEGÓCIO 

Matheus Sehn Korting1 

Flavio Paes Porto2 

Leonardo Lisboa Pereira3 

 

O estudo da sustentabilidade empresarial se torna essencial às práticas de gestão 
do século XXI. O contexto social vivido pela administração corrobora essa situação. 
O administrador e as organizações se vêem obrigados a considerar questões éticas, 
sociais e sustentáveis a fim de diminuir seus impactos sobre o ambiente. Nesse 
contexto, o presente estudo objetivou investigar o conjunto de ações concernentes 
ao processo de gestão sustentável em organizações do setor do agronegócio. 
Foram analisados três relatórios de sustentabilidade elaborados por empresas do 
ramo do agronegócio de modo a comparar, qualitativamente, as ações 
desenvolvidas nas empresas observar diferenças e semelhanças das práticas de 
sustentabilidade. Mediante análise dos relatórios, observou-se que as empresas 
realizam suas atividades tendo como foco principal o resultado econômico, sendo 
que os indicadores ambientais e sociais apresentam-se em menor escala, o que 
parece indicar que as mesmas desenvolvem algumas práticas sustentáveis em troca 
de benefícios fiscais ou para atender legislação específica de seu setor. Dentre os 
indicadores econômicos, destacam-se aqueles que garantem aumento de receita e 
incremento na lucratividade, além da preocupação com a distribuição do valor 
adicionado para acionistas e gestores. No que tange aos indicadores ambientais, 
percebeu-se a predominância de práticas que estejam em conformidade com a 
legislação vigente. Outros aspectos apontam para ações que são desenvolvidas 
tendo por preocupação o impacto das mesmas no resultado econômico. Para os 
indicadores sociais, constatou-se a ênfase nos aspectos internos das organizações 
em detrimento dos aspectos externos. As mesmas desenvolvem ações que 
garantem a diversidade de seus colaboradores, principalmente no que diz respeito à 
faixa etária e à participação de negros e de mulheres no quadro funcional. 
Observou-se também práticas relacionadas aos aspectos de treinamento, 
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3 professorleonardo@hotmail.com Universidade Federal do Rio Grande 
 



 

718 

 

assistência médica, plano de aposentadoria e investimentos em segurança do 
trabalho. No tocante às relações externas das organizações, perceberam-se a 
preocupação com algumas participações em projetos sociais e, principalmente, 
investimentos dedutíveis de acordo com a Lei de Incentivo à Cultura. 
 

Palavras-chave:  estratégia, gestão sustentável 
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APROXIMAÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL  

Neusiane Chaves de Souza1 

Daniela Simões Borges2 

Vilmar Alves Pereira3 

 
 
Desde o ano de 2007 a Universidade Federal do Rio Grande conta com o Programa 
de Apoio ao Ingresso nos Cursos Técnicos e Superior, como um dos seus 
programas de extensão universitária. Nesse contexto, atuamos como educadoras 
populares. A partir de nossas experiências educativas passamos a ter um maior 
interesse e a entender a necessidade de aprofundar os nossos estudos. Passamos 
a discutir a Educação Popular a partir de autores como Freire, Brandão, entre outros. 
Assim, ponderamos que a Educação Popular não deve ser entendida como uma 
prática compensatória e, sim, como uma prática pedagógica coletiva, na qual o 
saber seja construído de forma compartilhada. Em um segundo momento, passamos 
a nos questionar sobre as interfaces entre a Educação Popular e a Educação 
Ambiental. Realizamos uma pesquisa e percebemos que em alguns momentos há 
uma grande proximidade entre a Educação Popular e a Educação Ambiental, 
podendo ser utilizado em alguns casos: “Educação Ambiental Popular”. A Educação 
Ambiental pode ter uma dimensão popular e, para tanto, a educação deve estar 
atrelada a busca por uma transformação nas relações de poder. Desse modo, a 
Educação Popular colabora com a reflexão e tomada de consciência sobre o 
segmento ambiental. Neste contexto, a Educação Ambiental Popular coloca a 
educação como prática de formação de sujeitos e produção de valores, pois, se 
compromete com uma idéia emancipatória que enfatiza a dimensão ambiental. Ao 
realizarmos esta pesquisa, percebemos que apesar de não serem sinônimos, estas 
duas vertentes da educação podem aproximar-se em muitos pontos, o que depende 
da proposta do estudo. No viés de uma Educação Ambiental destacamos o 
elemento social aliado no diálogo conosco e com o próximo. Tal idéia aproxima-se 
muito das formulações da Educação Popular transformadora, na qual defende que a 
educação deve provocar mudanças significativas do quadro em que vivemos, a partir 
do incentivo e de práticas que desenvolvam a criticidade nos sujeitos. As 
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congruências entre a Educação Ambiental e a Educação Popular têm indicado para 
uma educação cada vez mais autônoma e cidadã, onde educadores e educandos 
constituem uma educação democrática pautada em mudanças sociais e políticas. 
Enfim, é primordial que tal aproximação colabore na construção de uma educação 
mais humana, responsável e comprometida.    
 

Palavras-chave:  Aproximação, Educação Popular, Educação Ambiental. 
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AS PRÁTICAS AMBIENTAIS SOB O FOCO DOS ALUNOS DOS 

CURSOS DE ECONOMIA, ENGENHARIA MECÂNICA E 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE – FURG. 

Blanca Lila Gamarra Morel1 

Cristiane Gularte Quintana2 

Para vivermos de forma sustentável é necessário desenvolver boas práticas 
ambientais, evitando a degradação da terra. A pesquisa foi realizada com os alunos 
de graduação da Universidade Federal do Rio Grande–FURG, do curso de Ciências 
Econômicas, Eng. de Alimentos e Eng. Mecânica. O objetivo do trabalho foi verificar 
o grau de conscientização dos alunos sobre as práticas ambientas. A metodologia 
empregada aplicada foi de um questionário contendo 11 questões. A amostra teve 
27 alunos de Economia, 25 de Eng. de Alimentos e 26 de Eng. Mecânica, 
totalizando 78 alunos. Na pergunta alusiva à economia da energia elétrica, como 
desligar as luzes e aparelhos que não estão sendo usados, 96% dos alunos de 
Economia e 92% das Engenharias, responderam que SIM. Na questão sob a 
separação do lixo orgânico do lixo limpo, mais da metade dos alunos de Economia 
responderam Sim; porém mais de 50% dos alunos da Eng. de Alimentos e Mecânica 
responderam Não. Na questão  referente ao tipo de aquecimento utilizado nas suas 
residências, 46% dos alunos de Economia utilizam aquecedor elétrico, e 50% dos 
alunos de Eng. de Alimentos não utiliza nenhum tipo de aparelho, porém os alunos 
de Eng. Mecânica 27% utilizam aquecedor elétrico. Na abordagem sob o 
aproveitamento da iluminação natural, a maioria dos alunos dos 3 cursos 
responderam que Sim (93% a 100%). Em relação a utilização para secagem de 
roupas, quase 100% dos alunos responderam que utilizam o “varal”. Da mesma 
forma, a maioria (80% a 92%) dos alunos responderam que utilizam sacolas 
plásticas para suas compras. Referente à aplicação do uso dos 2 lados da folha para 
impressão, 70% dos alunos responderam que aproveitam. Na abordagem sob o 
aproveitamento da água pluviais, a maior parte dos alunos (85% a 96%) 
responderam que não utilizam a água da chuva. No que se refere a compra de 
equipamentos elétricos, com selo de menor consumo de energia, 85% dos alunos de 
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Economia, 92% Eng. Mecânica e 72% da Eng. de Alimentos levam em conta. No 
fim, 40% dos alunos entrevistados se auto avaliaram com nota mínima 7 (1 a 10) 
referente às boas práticas ambientais, entretanto percebe-se que ainda falta uma 
conscientização, pois entre 80 a 92% dos alunos ainda utilizam sacolas plásticas 
sabendo que são prejudiciais ao meio ambiente e mesmo assim, se auto avaliam 
como pessoas que tenham hábitos de boas práticas ambientais. 

Palavras-chaves:  práticas ambientais, sustentabilidade, ambiente. 
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS MICROVAREJISTAS DO RI O 

GRANDE SOBRE O TRABALHO NO ATUAL ESTÁGIO DE 

“DESENVOLVIMENTO” ECONÔMICO DA CIDADE: UM ESTUDO DE  

CASO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Christian da Silva Simões1 

Francisco Quintanilha Véras Neto2 

 

Essa pesquisa é um estudo de caso sobre as representações sociais dos 
microvarejistas do Rio Grande no atual estágio de “desenvolvimento” econômico da 
cidade. Nesse estudo, estamos considerando como delimitação de tempo o período 
de 2006 – ano da vinda da primeira plataforma de petróleo para a Cidade, a P-53 – 
ao ano de 2012, no qual as entrevistas com os sujeitos da pesquisa serão 
realizadas. Nosso objetivo maior, finalidade dessa pesquisa, está na busca por 
contribuir à luz dos Fundamentos da Educação Ambiental – enquanto Educação que 
promova o conhecimento do lugar em que vivemos e desenvolvemos nossas 
relações sociais, como o trabalho - para o desenvolvimento de uma consciência 
crítica sobre o trabalho como razão de ser humana e não do capital, visando 
ressaltar que o desenvolvimento econômico da cidade, numa sociedade capitalista 
não serve a todos, como preponderantemente nos fazem crer. Desse modo 
queremos analisar a realidade dos microvarejistas do Rio Grande e a forma como 
esses compreendem a atividade que desenvolvem e investigar quais as causas da 
crise por que passa o setor no atual contexto da Cidade, estabelecendo um 
contraponto entre o “desenvolvimento” econômico da Cidade do Rio Grande e a 
realidade em que vivem esses microvarejistas. Sendo uma pesquisa de Mestrado 
em andamento não chegamos ainda a conclusões sobre o nosso estudo. O que 
temos são hipóteses que surgiram a partir dos estudos prévios que fizemos para a 
realização do próprio projeto. Entendemos que pela própria natureza do método 
dialético marxista que adotamos para a realização da pesquisa, estas hipóteses, 
assim como os objetivos, poderão ser modificadas de acordo com o 
desenvolvimento desta. Logo, o que buscamos são tentativas de respostas que 
procuram não fechar a discussão, de modo que a teoria se constitua como 
possibilidade de instigação de novas questões de pesquisa no âmbito da educação 
ambiental. 
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AS VÁRIAS PORTAS DA EDUC@ÇÃO: A EAD E AS SUAS 

CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS 

 

Daniele Simões Borges1 

Neusiane Chaves de Souza2 

 
A educação associada à grande rede tecnológica impulsionou novos meios e 
ferramentas de ensino, que têm proporcionado modernas alternativas de formação 
para educadores. No contexto atual, sítios e plataformas ofertam diferentes cursos 
na modalidade a distância - EAD. Atentas a isso, nossa intenção é relatar as 
contribuições de cursos EAD no campo acadêmico da Educação Ambiental (EA) 
através da plataforma Moodle da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) por 
meio dos cursos de aperfeiçoamento e a Especialização em EA. Em ambos, os 
saberes trabalhados são divididos em módulos e os encontros presenciais são 
realizados no início e ao término de cada módulo. Ao longo dos cursos são 
propostas leituras e atividades que envolvem assuntos emergentes da EA. Apesar 
de termos formações diferenciadas e de participarmos de cursos distintos, 
compartilhamos algumas aprendizagens com tais experiências. A partir dos cursos à 
distância passamos a construir uma nova compreensão sobre o que é EA e a refletir 
sobre as diversas formas pelas quais ela pode ser trabalhada. Reconhecemos o 
valor dos fóruns de discussão para tais aprendizagens, uma vez que eles permitem 
o diálogo entre sujeitos com diferentes formações e oriundos de diversos contextos. 
Percebemos que esse trabalho com as questões ambientais revela um novo olhar 
diante o quadro sócio, político-ambiental, posto que, esses cursos se inscrevem na 
EA transformadora, pautada na mudança societária e na imposição aos modelos 
industriais e de consumo concretizado pelo capitalismo. Apesar de termos 
enfrentado alguns problemas inerentes a EAD, como a evasão dos participantes, 
confiamos que a partir da sensibilização em consideração à problemática ambiental 
e ao investimento do setor publico para o resgate do estudo, esses cursos tem 
efetivado a aproximação da universidade a população. Enfim a constituição do 
educador ambiental na EAD conduz a uma formação cada vez mais emancipatória, 
onde o diálogo é a fonte norteadora de um aprendizado significativo através da 
reflexão crítica sobre os a realidade local e global. Nesse sentido, os cursos de EA 
oportunizados pela FURG estão gerando mudanças em diferentes sujeitos, que 
refletem em ações que vão além do espaço virtual. 

                                            
1 Acadêmica do curso de Pedagogia. Universidade Federal do Rio Grande – FURG. E-mail: 
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O JORNAL COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA  

Karen Ribeiro1 

Fabiane Oliveira 

Alessandra Kosinski de Oliveira2 

Rosely Machado3  

 

A linguagem perpassa todas as atividades do nosso dia. É por meio dela que 
interagimos com o mundo ao nosso redor. Por isso, ajudar a compreender o 
funcionamento da Língua Portuguesa para que dela possam fazer o melhor uso 
possível nas várias situações sociais de interação verbal e nas suas diversas 
variedades regionais e sociais foi o nosso objetivo no trabalho com os alunos da 
sétima série da Escola Estadual Lilia Neves, localizada na Vila da Quinta, em Rio 
Grande, no ano de 2010, através do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência). Dentre os variados gêneros textuais que circulam 
socialmente, que fazem parte de nossa realidade linguística, cultural e social, 
escolhemos o jornal, pois é um veículo de comunicação diário, com notícias do que 
ocorre no mundo no momento, além de nos oferecer diversos gêneros textuais. Em 
nossas aulas de Português, não queremos que os alunos apenas descrevam a 
língua, no que se refere às normas da variedade padrão, mas que sejam capazes de 
operá-la como um todo, isto é, apropriem-se dos recursos de expressão oral e 
escritos e saibam utilizá-los em todos os discursos de suas vidas. Visamos, então, 
mais à gramática de usos, que amplia a gramática internalizada do falante, e a 
gramática reflexiva, aquela que explora aspectos ligados à semântica e ao discurso. 
Consideramos, assim, o texto como unidade de sentido e não trabalhamos apenas 
fragmentos. Partindo desse proporcionamos diversas atividades, entre elas debates, 
produções textuais e a visita ao Jornal Agora.        Através de tais atividades, 
pudemos perceber que ensinar a partir dessa abordagem amplia e enriquece a 
capacidade dos alunos expressarem-se oralmente e por escrito e também amplia a 
competência de leitura/audição, compreensão e interpretação dos textos. 
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karenrib@yahoo.com.br 
faby_oliveirah@hotmail.com 
2 Professora Tutora do PIBID Língua Portuguesa – FURG alessandrakosinski@gmail.com 
3 Professora Coordenadora do PIBID Língua Portuguesa – FURG  rosely@vetorial.net 
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 Palavras-chave:  PIBID; jornal; escola 
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O SABER AMBIENTAL DA VILA COMBONI: DESAFIOS NA 

CONSTRUÇAO DE UMA CONSCIENCIA ECOLÓGICA 

 

Andréia Telles1  

Marina Patrício de Arruda2 

  
 
A problemática ambiental caracterizada pela ruptura ser humano/natureza é um dos 
fundamentos da crise de civilização na modernidade. Esta separação resultou de um 
longo processo de distanciamento por meio do qual o homem passou a reconhecer-
se por atributos que o distinguiam daqueles que não eram homens ou animais, 
vegetais e objetos inanimados. Mas o ambiente não pode ser visto apenas um meio 
que abriga populações biológicas. Trata-se de uma categoria sociológica relativa a 
uma racionalidade social incorporada por comportamentos, modos de vida e 
produção das populações. Neste sentido, ao invés de somente dar respostas 
reativas aos efeitos e conseqüências decorrentes do descuido com o meio ambiente, 
é preciso investir no desenvolvimento ações participativas, reflexivas e educativas 
que favoreçam uma participação ativa de cidadania. O saber ambiental leva a marca 
da língua e da história; um saber prático que somado a representações míticas, 
significações, traços culturais e aprendizagens cotidianas levam o homem a cuidar 
ou não de seu meio ambiente e de seu destino comum. No sentido de ampliar esta 
discussão, este estudo buscou investigar o saber ambiental dos Moradores da Vila 
Comboni e as possibilidades de desenvolvimento de uma consciência ecológica 
para o cuidado do ambiente. Este bairro encontra-se inserido na bacia do rio 
Canoas, denominada nanobacia EELages, e na borda do afloramento do Aqüífero 
Guarani, possui várias nascentes e é considerado uma região rica   em  Floresta de 
Araucária e campos integrando uma Área de Preservação Permanente (APP). 
Considerando que a comunidade organiza sua maneira de viver e sua forma de 
conduzir a vida de acordo com seus processos sócio-culturais, concluiu-se que no 
entrelaçamento destas questões, destacou-se de um saber ambiental em 
construção, o surgimento de uma consciência da responsabilidade e dos limites do 
agir humano sobre a natureza. Faz-se necessário um processo de contínuo de 
práticas educativas centradas na conscientização, que através do diálogo e da 
reflexão sobre valores e atitudes, promova uma sensibilização maior dos cidadãos, 
capaz de levar a mudança de hábitos e práticas cotidianas. A Educação Ambiental 
                                            
1 Mestranda em Educação junto ao Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) 
UNIPLAC/SC. Lages, SC. E-mail: tellesandreia@gmail.com 
2 Mestre e Doutora em Serviço Social. Docente junto ao Programa de Pós-graduação em Educação 
(PPGE) UNIPLAC/SC. Lages, SC. E-mail: marininh@terra.com.br 
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se apresenta como um elemento determinante para a consolidaçao de uma 
educação cidadã.  

 

 
Palavras chave:  Saber ambiental - Consciência ecológica – Educação cidadã 
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PATRULHA AMBIENTAL ESCOLAR 

Roselle Rodrigues1 

 

Muito se fala em projetos e temas geradores com as questões ambientais dentro 
das escolas, mas nem sempre se está falando de educação ambiental. Neste relato 
de experiência vivenciado na Patrulha Ambiental Escolar, notamos como a EA pode 
trazer resultados significativos e necessários quando estimulamos a pesquisa, 
através das saídas de campo, práticas e diálogos. Dentro da proposta do projeto, 
ampliando a busca por reflexões e transformando essas discussões em pesquisa 
fundamentada; proporcionando vivencias e trocas de experiências entre os 
patrulheiros; estimulando novos hábitos e atitudes, para que através de ações 
práticas ocorram mudanças de comportamento. A Patrulha tem como objetivo 
principal redirecionar as ações ambientais para além dos muros da escola; focando 
o aluno como parte integrante na construção de novas atitudes e mudanças 
comportamentais, com vistas ao respeito, preservação e melhoria do meio 
ambiente, otimizando a pesquisa na Rede, em todos os seus aspectos, além de 
reunir grupos de alunos de diferentes locais, em defesa da qualidade de vida e 
valorização do meio. O Projeto tem como eixo norteador das metodologias a 
transversalidade do tema, em que a construção do conhecimento acontece 
naturalmente, pois o aluno/multiplicador realiza pesquisas, fundamenta sua 
pesquisa com a teoria, argumenta, faz suas reflexões através de relatórios, discute 
no grupo e contribui com suas ideias e diferentes realidades. O documentário  e os 
textos elaborados pelos patrulheiros comprova os resultados positivos desta prática; 
como também o retorno das escolas sobre o papel multiplicador que os alunos da 
patrulha estão desempenhando em suas escolas. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Pesquisa, Aluno multiplicador. 

                                            
1 Pós-graduação de Educação Ambiental à distância, Polo de São José do Norte, FURG. 
rosellentm@gmail.com 
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A PERCEPÇÃO AMBIENTAL SOBRE A RESERVA DO TAIM: UM 

ESTUDO A PARTIR DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA 

COMUNIDADE ESCOLAR 

 Marcelo Gomes1 

 Vilmar Alves Pereira2 

 

Este estudo tem como objetivo apresentar os resultados de um trabalho realizado a 
partir do contexto da comunidade escolar Vila da Capilha próximo a Reserva 
Ecológica do Taim, situado (32º30’N a 32º50S, 52º50’L a 52º40’O). Pensar a partir 
disso como os saberes empíricos daqueles sujeitos pode ser de extrema valia para 
alcançarmos alternativas sustentáveis e coerentes. Desse modo, pode contribuir no 
enfrentamento de problemas que hoje comprometem a biodiversidade do Banhado, 
tais como: impactos da pecuária extensiva, pisoteamento do solo com vegetação 
nativa que serve de abrigo para aves que nidificação no chão, pesticidas, 
agrotóxicos e desfolhantes sintéticos amplamente utilizados pela agricultura 
convencional.   Para tanto partimos das hipóteses num primeiro momento de que: a 
Comunidade Escolar desconhece o siguinificado do termo meio ambiente, ou sabem 
apenas o conceito do livro didático. A outra é de que as pessoas acabam criando um 
siguinificado próprio para meio ambiente e que muitas vezes é àquele reproduzido 
na mídia e meios de comunicações, ou seja, são as representações sociais que dão 
origem a nossa forma de interpretar o que é meio ambiente. Para tanto esta 
pesquisa qualitativa foi desenvolvida em três etapas: Revisão bibliográfica, pesquisa 
de campo e discussão dos resultados. Os resultados do estudo apontam para o fato 
de que: considerável número das crianças pesquisadas possui opinião sobre meio 
ambiente ligada aos animais do local. Foi constatado que a percepção que as 
crianças têm de meio ambiente ainda é distante de uma Natureza incluída em um 
espaço histórico e produto das atividades humanas. Percebemos que ainda há 
distância siguinificativa de projetos em Educação Ambiental para essa comunidade e 
que abracem principalmente as crianças que ali vivem. Percebemos também que as 
sujeitos entrevistados têm uma paixão e um sentimento de pertença em viver na 
Reserva. Estamos propícios a acreditar que muitos dos sujeitos entrevistados(as) 
não compreendem o real significado de meio ambiente, e acabam se referindo com 
                                            
1 Acadêmico do curso de Ciências Biológicas  - Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande 
– FURG (marcelobiosul@hotmail.com) 
2 Doutor em Educação,  professor e pesquisador no Instituto de Educação e nos Programas de Pós-
Graduação em Educação em Ciências e Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio 
Grande. Brasil. (vilmar1972@gmail.com) 
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uma fala Preservacionista. Por esse motivo suas concepções acabam reproduzindo 
as ideologias da mídia vigente. 

 
 

Palavras-chave : Reserva do Taim, percepção ambiental, meio ambiente. 
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POR UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA: UMA 

INVESTIGAÇÃO SOBRE O DIÁLOGO ENTRE CIÊNCIAS NATURAI S 

E SOCIAIS 

Carolina C. do Nascimento1 

Julia Rovena Witt 2 

Melina Chiba Galvão3 

Washington Ferreira4 

 
A história da Educação Ambiental (EA) está associada às lutas de alguns 
movimentos sociais, incluindo o movimento ambientalista da década de 1960. Trata-
se de uma educação em particular, pois busca em sua essência, resgatar a noção 
de pertencimento e a indissociabilidade entre ser humano e natureza. Entretanto, 
observa-se que, tanto no senso comum quanto no stricto sensu, ainda ocorre uma 
fragmentação do ser humano em aspectos naturais e socioculturais. Além disso, 
persiste um relativo estranhamento entre as ciências naturais e as sociais, 
principalmente em decorrência da forte influência epistemológica das ciências 
naturais sobre as sociais durante parte de sua trajetória científica. O que nos 
importa, no entanto, é que esse estranhamento dificulta possíveis formas de diálogo 
que poderiam contribuir para a proposta inter, multi e transdisciplinar da EA. Esse 
pensamento nos remete à hipótese de que essa relação ocorre como um resultado 
de processos de “especiações ecológicas” do conhecimento em que a EA se 
apresenta como um campo passível de “nichos acadêmicos” excludentes e 
refratários à efetiva integração das ciências. A partir dessas inquietações, através da 
Análise Textual Discursiva (ATD), o principal objetivo dessa pesquisa é contribuir 
para a discussão a respeito da relação entre as ciências naturais e as ciências 
sociais no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA). Entre os 
objetivos específicos está proposto: a compreensão de como conceitos e termos 

                                            
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental/FURG. E-mail: 
caroles.cn@gmail.com   
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental/FURG. E-mail: 
juliawitt@bol.com.br 
3 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental/FURG. E-mail: 
melinachiba@gmail.com 
4 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental/FURG. E-mail: 
thalassoching@yahoo.com.br 
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comuns em ambas as ciências são apropriados e discutidos; a análise do Projeto 
Político-Pedagógico, bem como das ementas e dos textos discutidos nas disciplinas 
oferecidas pelo PPGEA; e identificar mudanças relevantes na grade de disciplinas 
do programa, desde a sua criação até a atualidade. Porém, devido ao pouco tempo 
de curso dos estudantes-pesquisadores, apenas foi possível ter como resultado 
parcial a própria constituição do Grupo de Estudos e uma seleção e indexação 
prévia de materiais que serão, além de objetos de pesquisa, partes constituintes de 
uma fundamentação teórica.  
 
Palavras-chave : Ciências naturais, ciências sociais, fragmentação do 
conhecimento. 
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QUALIDADE DA ÁGUA: QUEM DETERMINA E PARA QUEM? 

 

Cindy Barreto Tavares1 

Régis da Silva Pereira2 

 
 
Conhecer os parâmetros de qualidade da água e buscar seu melhoramento contínuo 
é fundamental para garantir a sua qualidade, proporcionando saúde à população. 
Um dos parâmetros que define se a água é própria para consumo é a presença de 
microrganismos patogênicos. As cianobactérias são organismos capazes de produzir 
substâncias tóxicas que podem levar a séries problemas de saúde e até ao óbito. 
Diversas técnicas são utilizadas para o seu monitoramento em águas, porém, os 
resultados das pesquisas dificilmente chegam aos mais afetados pelas condições do 
corpo hídrico: moradores ribeirinhos e pessoas que se utilizam dos mananciais para 
subsistência ou lazer. Visando aproximar a população que utiliza os mananciais da 
Praia do Laranjal, Canal São Gonçalo e Arroio Santa Bárbara (todos em Pelotas), 
realizou-se uma entrevista com os moradores da região, buscando detectar as 
principais dúvidas, bem como foi realizado um esclarecimento sobre o fenômeno do 
crescimento exagerado destes microorganismos (eutrofização). Através dos 
resultados das entrevistas foi possível perceber que a maioria dos entrevistados já 
havia percebido a ocorrência da eutrofização, entretanto, não sabiam se era normal 
ou não, nem quais suas causas e conseqüências. Quanto ao trabalho de 
esclarecimento, foi possível notar que não há campanhas de conscientização da 
população que informem os problemas que uma água poluída pode trazer à saúde. 
Quando se compartilhou algumas informações, principalmente relacionadas à saúde 
e a soluções para a melhoria dos mananciais, a população entrevistada mostrou-se 
bastante interessada, enfatizando a importância de visitas de acadêmicos e 
pesquisadores ao local de suas análises, interagindo com a população. Alguns 
moradores, de início, mostraram-se frustrados com a realização da pesquisa e foram 
relutantes em participar, afirmando que, muitos “estudantes da faculdade” vão ao 
local, retiram as informações (realizam entrevistas) e não trazem retorno à 
comunidade.  
                                            
1 Docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e do Curso Técnico em Meio 
Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSUL) 
Campus Pelotas Visconde da Graça, Mestranda do Curso de Pós-graduação em Biologia de 
Ambientes Aquáticos Continentais da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: 
cindahbio@gmail.com 
2 Docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e do Curso Técnico em Química do 
IFSUL Campus Pelotas, Mestre em Engenharia Oceânica pela FURG. E-mail: 
regis@pelotas.ifsul.edu.br  
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Palavras-Chave:  eutrofização, qualidade de água, conscientização. 
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SOBERANIA AZUL: UM MAR DE POSSIBILIDADES 

 

Tatiana de Almeida Espinoza 1 

Jean Marcel de Almeida Espinoza² 

 

O presente trabalho situa-se como um olhar sobre os conceitos de Amazônia Azul e 
seu papel frente aos desafios da Educação Ambiental (EA) in locuo. Propõe-se 
identificar a importância da Amazônia Azul como um dos fatores de promoção do 
sentimento de pertencimento aos moradores do litoral do país. Para tanto, um 
levantamento bibliográfico foi realizado e a conceituação de território e soberania e o 
papel do pertencimento frente à consciência ambiental foram pontuados. Enfim, foi 
possível aclarar a relevância da Amazônia Azul para a EA e para o país. O Estado 
brasileiro na busca do caminho do desenvolvimento sustentável e amplo vê na 
soberania territorial da Amazônia Azul um de seus pilares, já que esta representa 
fonte de energia, tecnologia e riquezas minerais. Porém, muitas vezes o enfoque 
dado sobre esta área territorial é meramente econômico e extrativista, encarando a 
Amazônia Azul como mais uma fronteira de exploração. Entretanto, este olhar 
limitado sobre soberania nacional e meio-ambiente apenas como um ambiente 
natural passível de manipulação não possui mais espaço em uma sociedade 
efervescente de criticidade e na construção de uma consciência ambiental sistêmica. 
Desta forma, entender os meandros sociais e econômicos desta porção de nosso 
país e fomentar a importância desta consciência na construção de nossa identidade 
e pertencimento a esta nação se mostra imprescindível.  Implantando esses 
conceitos aos compromissos decorrentes da missão da sociedade e da educação 
ambiental frente à Amazônia Azul, no que diz respeito à manutenção permanente 
das discussões e do diálogo sobre o papel do conhecimento da realidade como 
forma de contextualizá-la e (re) construí-la, busca-se com este trabalho aprofundar a 
crítica da tríade educação ambiental - Amazônia Azul – sociedade. Assim, segundo 
uma visão de que território não se restringe apenas a uma área geográfica, onde o 
pertencer é necessário à consciência ambiental, compreender a Amazônia Azul 
como parte de nossas vidas, e nós como pertencentes deste território e ambiente, 
aponta-se como forma de despertar a construção de um olhar crítico a respeito das 
atividades ligadas a ela, permitindo a todos nós contribuir com uma opinião 
fundamentada sobre a necessidades e alternativas sustentáveis para esta área. 
 
Palavras-chave:  Pertencimento, Amazônia Azul, Soberania, Consciência. 
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SOS ARROIO JOSÉ JOAQUIM 

Viviane Teresinha Furtado1 

 

Esse projeto teve como ponto principal a poluição do Arroio José Joaquim e teve 
como público alvo a comunidade escolar da EMEF Hugo Gerdau, da cidade de 
Sapucaia do Sul. Estimular a conscientização quanto à necessidade da 
contribuição da comunidade na recuperação e preservação do Arroio José 
Joaquim foi o objetivo principal do projeto, para isso propomos os seguintes 
objetivos específicos: resgatar a história do Arroio José Joaquim; promover ações 
de recuperação do arroio; alertar sobre o perigo de doenças, devido á poluição 
das águas e; evitar o depósito de lixo dentro do arroio. Para alcançar esses 
objetivos propomos as seguintes atividades: palestras para formação dos 
guardiões ambientais (grupo de alunos multiplicadores) e de sensibilização da 
comunidade; visita dos alunos á Estação de Tratamento de Esgotos; mutirão de 
limpeza das margens do arroio; plantio de mudas nas margens do arroio; visitas 
á residências localizadas na beira do arroio para conversarmos com os 
moradores sobre questões referentes à água, lixo e saúde; pesquisa sobre a 
história do arroio para a elaboração de um livro com o objetivo de “Conhecer para 
Preservar”. As palestras realizadas tiveram como temas: nascentes e arroios, 
água e saúde, tratamento de efluentes, lixo e água, mata ciliar e plantio de 
mudas e uso consciente da água. Para realizarem essas palestras tivermos a 
cooperação de voluntários pertencentes a algumas empresas parceiras. O ponto 
forte desse projeto foi às visitas dos guardiões ambientais as residências 
localizadas nas margens do arroio, essas visitas ocorreram todas as terças-feiras 
do período de maio a agosto, onde num contato direto com a comunidade e 
numa conversa informal esclareciam aos moradores o perigo daquela água 
poluída e contaminada e faziam o pedido de não jogarem mais lixo nas águas do 
arroio para amenizar sua poluição e não agravar os ricos à saúde. Ao final do 
projeto os alunos distribuíram o livrinho “Conhecer para preservar”, contendo 
dados técnicos do arroio, histórias sobre seu passado, fotos de seu estado atual 
e atividades, onde todos os dados foram pesquisados e coletados pelos alunos.  
 
Palavras-chaves: arroio, preservar. 
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UM ESTUDO SOBRE A CONDUTA HUMANA ACERCA DA 

BIOTECNOLOGIA TEMNDO O BIODIREITO COMO BASE 

EDUCADORA 

 

David Silva De Souza1 

Daiane Acosta Amaral2 

 
O tema que esta pesquisa se propõe a estudar é sobre o papel que o Biodireito pode 
desempenhar no processo de educação normatizada da conduta humana, 
relacionada com a tutela dos direitos fundamentais, particularmente quanto à 
inviolabilidade do direito à vida, a dignidade da pessoa humana frente às inovações 
proporcionadas pela biotecnologia. Como também, a importância da hermenêutica 
constitucional na resolução de seus conflitos internos. Em uma época em que muito 
se discute sobre a evolução da ciência e da tecnologia tem-se aqui o escopo de 
adequar a ciência jurídica a essas revoluções biotecnológicas que proporcionam 
uma grande revolução nas questões que envolvem o dia-a-dia do ser humano. Para 
que esse não se torne um frequente objeto de pesquisa de forma deliberada é 
necessário protege-lo, desde o momento de sua concepção com a fecundação do 
espermatozoide, até o fim de sua vida, como também, o seu corpo na condição de 
cadáver. A relevância desta pesquisa está na modificação interpretativa da realidade 
fática, no que diz respeito à aplicação da biotecnologia à vida humana, revalorizando 
a. Para isso, é necessária uma investigação jurídica e uma reeducação em meio a 
esse ambiente investigativo, que possa dar apoio à compreensão dos perigos 
ocasionados pelo desenvolvimento desordenado das biociências, no qual, torna-se 
indispensável à normatização da conduta humana frente a essas tendências do 
mundo moderno. 
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741 

 

DIALOGANDO SOBRE O CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO-

AMBIENTAL DAS PORTAS DE ENTRADA DA VIOLÊNCIA SEXUAL  

 

Eliane Duarte de Lima1 

Ângela Torma Pietro2 

Maria Ângela Mattar Yunes3  

 
A violência sexual contra crianças e adolescentes é um tema complexo atinge 
milhares de vítimas no mundo todo. Assim, estudar o contexto sócio-econômico-
ambiental das “portas de entrada” desta modalidade de violência é questão 
primordial para entender como esta se dá e quais são seus condicionantes. O 
Projeto de Pesquisa: A ecologia da violência sexual contra crianças e adolescentes: 
as diferentes portas de entrada & possibilidades de prevenção, possui como 
objetivos realizar um mapeamento dos profissionais que atendem crianças e 
adolescentes vítimas de abuso sexual, bem como dos agentes responsáveis pelo 
processo de culpabilização do abusador. Com o desdobramento do estudo, 
alcançamos o objetivo inicial do Projeto, ou seja, foi realizado o mapeamento das 
instituições envolvidas, suas atuações e possibilidades de interlocuções. Na próxima 
etapa, será construído um Programa de Intervenção com os profissionais 
participantes da pesquisa. Com o desenvolvimento do Programa de Intervenção será 
possível unir forças e buscar uma única linguagem que vise à proteção integral a 
criança e/ou adolescente vitimizado e esta etapa diagnóstica pretende proporcionar 
uma rede de atendimento eficaz e protetiva que tenha como prioridade a criança e o 
adolescente vitimizado. Como resultados preliminares percebemos a dificuldade do 
conhecimento da Rede de Atendimento pelos próprios serviços que dela fazem 
parte. Aliado a este fato está à falta de comunicação ou interação entre os 
profissionais no atendimento as crianças/adolescentes vitimizados, assim como da 
família. Nos setores responsáveis pelo processo de acusação do abusador, percebe-
se a preocupação com a acusação e a dificuldade no atendimento a vítima pela falta 
de um atendimento especializado no município. Desta forma, áreas da educação, 
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saúde e legal encontram-se desconectadas que dificulta um atendimento eficaz e 
em rede.     

 

Palavras-chave:  Educação Ambiental; abuso sexual, rede de atendimento. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DIÁLOGOS E CONTEXTUALIZAÇÔES 

 

Crisna Daniela K. Bierhalz1 

Gustavo Corrêa de Arruda2 

Lelia Cheuiche3 

 
O presente trabalho visa compartilhar uma experiência que está em 
desenvolvimento na Secretaria de Qualidade Ambiental, Departamento de Educação 
Ambiental, do município de Pelotas – Rio Grande do Sul, no ano de 2011. O projeto 
Educação Ambiental: Diálogos e Contextualizações disponibiliza para as escolas da 
rede pública, duas palestras. Uma das palestras intitulada "Pelotas: cores e valores" 
objetiva estimular a conscientização sobre a riqueza da biodiversidade do município, 
ressaltando a importância da conservação e preservação dos ecossistemas e a 
palestra “Consumo Consciente: por um mundo melhor” tem como propósito discutir 
os problemas causados pelo consumo desordenado, pois vivemos numa época 
limite, com um crescimento populacional excessivo e com a prática de maus hábitos 
de consumo. O trabalho é organizado metodologicamente da seguinte forma: 1- As 
escolas agendam data e horário através do telefone ou do email. 2- A equipe 
desloca-se a escola e apresenta o tema com o auxílio de slides ou de vídeos 
produzidos pelo próprio departamento em parceria com instituições e ONG’s. 3- Para 
finalizar desenvolve-se atividade prática e discussão a partir  das duvidas e 
contribuições do grupo. Até o momento foram contempladas uma escola rural com a 
participação de 44 alunos e 4 professores e quatro escolas urbanas cujo 
participação envolveu 476 alunos e 20 professores.  Concluímos que o projeto tem 
sido bem aceito pela comunidade e que através dele o poder público faz-se presente 
dentro das comunidades, estimulando o desenvolvimento do senso critico, 
construindo conjuntamente alternativas para que cada sujeito respeite o ambiente 
onde vive, tornando-se multiplicador do conhecimento e do respeito à natureza. 

 
 

Palavras- chaves:  Educação Ambiental; Biodiversidade; Consumo Consciente.

                                            
1 Doutoranda em Educação da PUC RS, pedagoga da Secretaria de Qualidade Ambiental de Pelotas; 
crisnakrause@hotmail.com 
2 Graduando do Curso de Ecologia da UCPEL;  estagiário do Departamento de Educação Ambiental 
de pelotas; pampaselvagem@gmail.com 
3 Graduando do Curso de Biologia da UCPEL; estagiário do Departamento de Educação Ambiental de 
pelotas; leilaccheuiche@hotmail.com 
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ARTE E TECNOLOGIA: (RE)ENCANTAMENTO DOCENTE PARA UM  
METADESIGN EDUCACIONAL EMANCIPATÓRIO A PARTIR DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Zélia de Fátima Seibt do Couto1 

Débora Pereira Laurino2 

 

A articulação da linguagem da arte e das possibilidades autorais das novas 
tecnologias podem promover o (re)encantamento docente para um METADESIGN 
educacional emancipatório. E, é nesse processo emancipatório dos sujeitos da 
Educação que a Educação Ambiental (EA) se interliga com a Educação a Distância 
(EaD), pois requerem sujeitos autônomos, críticos e co-produtores de sua formação 
e constituição. Na EaD a aprendizagem ocorre de uma maneira bem pessoal, mas 
não individual. As ferramentas de autoria potencializam nossa capacidade de 
dialogar num mundo interativo e interdependente usando novos meios, investigando 
outros horizontes e formas de interagir com a informação, a apropriação de tais 
ferramentas suscita questionamento, agregação de novos conceitos e a veiculação 
da produção intelectual de forma coletiva e responsável. Educar é um processo que 
se desenvolve na convivência com o outro, de forma recorrente, em consensos de 
conduta e igualmente configurar um espaço de convivência desejável, de forma que 
eu e o outro possamos fluir no conviver de maneira particular. O emocionar, ou o 
fluxo das emoções, vai definindo o lugar em que vão acontecer as coisas que fazem 
no conviver, a convivência, que é este espaço/tempo das relações dos sistemas, é 
“lugar” de perene criação/recriação da vida, que se constitui como social. Neste 
sentido, a arte, que promove a experienciação estética pela mobilização das 
emoções, pode facilitar este processo, pois nós, humanos, vivemos experiências 
estéticas em todos os domínios relacionais nos quais lidamos e a arte se entrelaça 
em nossa existência social e nosso presente tecnológico em qualquer época. O 
desafio educativo proposto no projeto de pesquisa é “como se apropriar das 
tecnologias, de tal forma que possamos incorporá-las com propriedade à nossa 
práxis, a fim de promover mudanças profundas nos indivíduos e contribuir para a 
transformação das realidades, para desenvolver uma sociedade mais justa, crítica e 
igualitária. Em outras palavras, na formulação de um METADESIGN EDUCACIONAL 
e de sociedade a partir da articulação da arte e da tecnologia no cotidiano das 
relações de aprendizagem (presencial e a distância), através de encontros 
interativos recorrentes. 

                                            
1
 SEaD/FURG. zelia.tutoria@gmail.com 

2
 SEaD/FURG deboralaurino@furg.br 

 



 

745 

 

 

Palavras-chaves:  Educação ambiental, educação à distância, metadesign. 
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OS PROBLEMAS GERADOS PELAS ENCHENTES E 

DESLIZAMENTOS DE TERRA: O CASO DE NITERÓI E MEDIDAS  DE 

PREVENÇÃO  

Patrícia Gabrielle Oliveira Rodrigues 1 

Rachel Cabral da Silva2 

Caroline Gonçalves de Jesus Raposo3 

Bruna Cirino Carvalho4 

Rafael Dias5 

 Maete  Brito Casseres6  

Cleidison Vieira de Rezende7  

A pesquisa discorre sobre os problemas gerados pelas enchentes e deslizamentos 
de terra no caso da cidade de Niterói. As enchentes podem gerar um conjunto de 
incidentes que vão, desde um simples extravasamento com alagamentos 
temporários de pequenas proporções, passando pelo colapso dos serviços de infra-
estrutura urbana, com possibilidades de perdas de vidas humanas causados por 
acidente ou por doença infecciosas que seguem após as inundações e 
deslizamentos. As intervenções estruturais para controle tanto das enchentes quanto 
os deslizamentos têm sido geralmente projetadas para equacionar problemas locais. 
É essencial o desenvolvimento de políticas públicas para minimizar os impactos 
causados pelo homem, assim como trabalhar em par com a educação uma vez que 
é a única forma de conscientização e da população e transformação positiva da 
realidade. As interferências no solo urbano são maiores que as intervenções pelos 

                                            
1 Mestranda em Geografia  pela Universidade Federal de Santa Maria: 
patirodrigues_85@hotmail.com 
2 Mestranda  em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria: rachelcdasilva@gmail.com 
3 Graduanda em Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente pela UFF: 
carol_megumi@hotmail.com 
4 Mestranda em Geografia – UERJ. Bolsista CAPES: brunacirino@gmail.com 
5 Mestrando em Educação Ambiental – PPGEA/FURG. Bolsista CAPES: geo.rafael@gmail.com 
6 Graduanda em Geografia pela UERJ/FFP: tetebrito@gmail.com 
7 Mestrando em Geografia  pela Universidade Federal de Santa Maria: cvr.geo@gmail.com 
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setores responsáveis o que reflete em prejuízos ambientais e em risco. A 
impermeabilização do solo, cada vez mais avança, rios têm seu curso modificado e 
áreas de encostas são invadidas por casas. Esta prática pode gerar impactos 
ambientais significativos pelas obras realizadas, drenagens e canalizações e 
contenção de barreiras, são obras de elevados custos e que em muitas vezes 
transferem os problemas. Como é indiscutível que a ocupação desordenada das 
áreas urbanas desprovidas de infra-estrutura adequada tende a aumentar em 
magnitude desses fenômenos, uma das medidas para minimizar as ocorrências das 
inundações é através de ações direcionadas para a conservação e recuperação 
gradual do escoamento natural das águas e a regeneração da biota local. A 
finalidade deste trabalho é mostrar os problemas causados pelas enchentes ao meio 
ambiente e aos moradores das áreas de risco apresentando algumas proposições 
para solução destes através da leitura de obras referentes ao tema, análise de 
tabelas, fotos, mapas, relatórios e saídas de campo, visitando áreas afetadas pelas 
últimas enchentes e identificando áreas de risco. Palavras-chave:  enchentes, 
deslizamento de terra, Niterói, infra-estrutura, risco. 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO MEIO 

VIABILIZADOR PARA SE ALCANÇAR O EQUILÍBRIO AMBIENTA L 

NA SOCIEDADE DE RISCO 

Bianca Pazzini1 

Raquel Fabiana Lopes Sparemberger2 

 

INTRODUÇÃO: A necessidade de preservar os recursos naturais, na sociedade em 
que vivemos, é de suma importância, dada a iminência de colapso dos recursos 
naturais. A educação ambiental, nesse sentido, é fundamental para conscientização 
no que diz ao direito a um ambiente sadio, bem como para possibilitar a eliminação 
de um analfabetismo com relação à natureza. Ademais, visa a uma “ética do 
cuidado”, que poderá ser efetivada através de uma alfabetização ecológica 
promovida em relação a todos cidadãos, realizada de forma paralela às ações de 
proteção ambiental. OBJETIVO: Demonstrar de quais formas a educação ambiental 
pode agir no sentido de fomentar a consciência e o respeito ao meio ambiente e 
através de quais agentes ou subsistemas tal ação pode ocorrer. Ademais, se 
objetiva demonstrar quais documentos respaldam a educação ambiental em nosso 
sistema jurídico. METODOLOGIA: Utilização do método fenomenológico e de 
pesquisa bibliográfica. RESULTADOS: Verificou-se que um dos meios mais eficazes 
de disseminação da educação ambiental é a escola, posto que hábil a atingir à 
comunidade, especialmente crianças e jovens. Não cabe exclusivamente ao Poder 
Público a tarefa de alfabetizar ecologicamente a população. Constatou-se, ademais, 
que há três documentos jurídicos de suma importância para a educação ambiental, 
quais sejam: a Lei da Educação Ambiental (Lei 9.795/1999), a Constituição Federal 
de 1988 e a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, de 1972. Através de 
tais documentos, a educação ambiental ganha grande relevância, especialmente 
como meio de viabilização do princípio da prevenção. 

                                            
1 Graduanda em Direito - Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) – biancapazzini@gmail.com 
2 Doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Pós-Doutora em Direito pela Universidade 
Federal de Santa Catarina – Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) e Fundação Universitária de 
Rio Grande (FURG) – raquel7778@hotmail.com 
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GRUPO PEDAL CURTICEIRA: PÉS NO PEDAL E MÃOS NA TERR A 

 

Leandro de Melo Karam1 

 
A atividade realizada teve o objetivo de aprofundar as relações dos membros do 
grupo de ciclismo Pedal Curticeira e alunos da disciplina de Esportes de Aventura do 
curso de Educação Física da UFPel com o meio natural a partir da vivência de 
atividade física em grupo associada à práticas de ecologia. Para isso foi realizado o 
plantio de mudas nativas com orientação técnica em uma Área de Preservação 
Permanente (APP) às margens do Arroio Moreira, adequando os locais escolhidos 
com as características ecológicas de cada uma das espécies  disponíveis para o 
plantio. O local escolhido foi o Camping Nossa Sra. Aparecida, situado na estrada do 
Passo dos Carros, interior de Pelotas/RS. O trajeto de cerca de 17 Km foi percorrido 
de bicicleta e ainda contou com apoio do Profº Ênio Araújo (ESEF-UFPEL) que 
acompanhou o grupo de caminhoneta, dando assim, maior segurança a todos. A 
primeira etapa, chegando no local, foi reconhecer a área e observar as 
características do solo e vegetação. A escolha das mudas no viveiro onde foram 
produzidas foi feita com a orientação de profissionais em Meio Ambiente (biólogos e 
agrônomos), na propriedade vizinha ao camping. Orientações sobre o procedimento 
de plantio foram compartilhadas e, ao longo das margens do Arroio Moreira, plantou-
se 46 mudas. Muitos participantes viveram esta experiência pela primeira vez e 
puderam entender melhor cada uma das etapas de plantio, como a escolha 
adequada do local para cada espécie, o tamanho da cova, a importância do uso do 
composto e da irrigação imediata pós-plantio. Além disso, puderam contemplar a 
beleza do local ao longo da atividade, fato que contribuiu significativamente para a 
qualidade das experiências compartilhadas, assim como o fato de serem vivenciadas 
diretamente no ambiente natural. Ações como esta incentivam atitudes individuais de  
respeito e colaboração ao ambiente que interagimos, além de propiciar benefícios 
não somente pessoais, mas de bem comum, como o respeito ao ambiente e o 
incremento da qualidade de vida. 
 
Palavras chave : pedal curticeira, educação ambiental, ciclismo. 

                                            
1 Biólogo - leandro.karam@gmail.com 
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PROBLEMATIZANDO O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E SEUS 

RESÍDUOS 

Carmen Etel da Silva1 

Carolina C. do Nascimento2 

Dayse Vilas Boas Pinto3 

Virginia Maria Machado4 

O uso diário de materiais descartáveis e o desperdício de alimentos refletem um 
consumo desnecessário na medida em que existem alternativas que podem ser 
empregadas para minimizar o impacto ambiental que esses tipos de práticas 
causam. Esse comportamento revela a cultura de consumo imediatista e utilitarista, 
característicos da sociedade moderna. A partir da disciplina Laboratório de 
Problematização e Intervenção Socioambiental – LAPIS, oferecida pelo Programa de 
Pós-Graduação em Educação Ambiental, e com base na Mandala Reflexiva 
(MACHADO, 2009), identificou-se como um problema socioambiental a utilização de 
materiais descartáveis e o excesso de resíduos orgânicos gerados nas refeições 
oferecidas pelo Restaurante Universitário (RU) do Campus Carreiros. O RU atende 
cerca de 1300 usuários por dia no almoço e cerca de 500 usuários por dia no jantar, 
de segunda a sexta feira. As refeições dão direito aos alunos e funcionários do 
campus a arroz, feijão, guarnição e saladas à vontade, sendo a carne, a sobremesa 
e o suco uma porção por pessoa. Os talheres são embalados com o guardanapo em 
saquinhos plásticos presos com palitos de dente, o suco é servido em copos 
plásticos descartáveis e a sobremesa em embalagens plásticas com tampa, exceto 
quando há frutas no cardápio. O principal objetivo desta proposta é problematizar o 
uso e o destino dos resíduos dos usuários do RU, considerando que a utilização de 
materiais descartáveis e o excesso de resíduos orgânicos representam práticas 
impactantes para o meio ambiente. Como objetivos específicos propõe-se: identificar 
os condicionantes envolvidos no processo de consumo e utilização dos descartáveis; 
analisar as informações coletadas neste processo; e, propor ações de intervenção 
                                            
1 Carmen Etel da Silva, mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental/FURG, 
ces267@hotmail.com 
2 Carolina C. do Nascimento, mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação 
Ambiental/FURG, carolinacnpq@gmail.com 
3 Dayse Vilas Boas Pinto, mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental/FURG, 
daysevilasboas@yahoo.com.br 
4 Virginia Maria Machado, professora do Programa de Pós-graduação em Educação 
Ambiental/FURG, virginiamachado@furg.br 
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no RU com o propósito de eliminar ou minimizar este impacto. Será realizado um 
levantamento junto aos gestores responsáveis, aos funcionários do RU e usuários, 
informações, limites e possibilidades da problemática em questão, através de 
entrevistas e questionários semi-estruturados. A análise dos dados coletados terá 
um caráter qualitativo e quantitativo. Porém, ainda não foi possível obter resultados 
que possam ser destacados até o momento, tendo em vista que a pesquisa está se 
iniciando. 
 
Palavras-chave:  Consumo de materiais descartáveis; Geração de resíduos; 
Mandala Reflexiva; Educação Ambiental; Intervenção social 
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FENÔMENOS EDUCATIVOS: PRÁTICAS AMBIENTAIS NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÂO INFANTIL 

  

Eliane Duarte de Lima1 

Daniele Simões Borges 2  

 

Essa escrita visa apresentar o Projeto de Intervenção: (Re) pensando, 
problematizando e dialogando a Educação Ambiental, ponderada pela disciplina 
Alfabetização Ambiental. A oficina foi executada no dia 24 de junho de 2010, na 
Fazendo Arte Escola de Educação Infantil com alunos na faixa etária de 4 a 5 anos, 
situada na rua: Miguel Riet Corrêa nº. 16 bairro: Leônidas. Os objetivos da pesquisa 
foram: mobilizar ações dialógicas e elucidar sobre as relações sociais, políticas, 
econômicas e culturais que emergem dos fenômenos ambientais. A idéia da oficina 
incidiu pela necessidade de (re) pensarmos coletivamente ações dialógicas com 
crianças e não para elas. Num primeiro momento realizamos uma roda de conversa 
alicerçada com o Poema: Paraíso e seguida da dinâmica: Teia, onde as crianças 
puderam problematizar ações ao âmbito planetário. Após, coletivamente escrevemos 
um texto com as ações citadas e as crianças carimbaram suas mãos, formando uma 
grande rua e expressando em cada ato que é possível acreditar na transformação 
das práticas. Perante a intervenção, consensuamos a importância e a interferência 
das práticas ambientais para o desenvolvimento integral e social. A provocação 
dialógica permitiu as crianças uma reflexão-ação que suscitou a participação dos 
pais, educadores e comunidade escolar, numa parceria nas relações. Enfim, 
percebemos que é essencial questionar, dialogar e possibilitar espaço para 
confrontarmos idéias e compartilharmos dúvidas e anseios, pois, constatamos que é 
possível (re) pensarmos nossas atitudes e coletivamente propormos soluções para a 
crise ambiental, social, política, econômica e social. 

 

Palavras-chave:  Educação Ambiental; Educação Infantil; ações dialógicas. 

                                            
1 Acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande- FURG; e-mail: e.nanny@hotmil.com  
2 Acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande- FURG; e-mail: Daniele.uab@gmail.com  
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SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E AS POSSÍVE IS 

ALTERNATIVAS A PARTIR DA LEI Nº 9.433, DE JANEIRO D E 1997: 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

Caroline Gonçalves de Jesus Raposo1 

Patrícia Gabrielle Oliveira Rodrigues2 

  Rachel Cabral da Silva3 

Cleidison Vieira de Rezende4 

Os sistemas de drenagem têm a função de proporcionar um destino final ao excesso 
de água seja na área urbana ou rural. Neste processo existem variáveis muito 
importantes que influenciam o meio ambiente de várias formas, desde os recursos 
hídricos aos seres humanos. Tradicionalmente, os sistemas de drenagem devem ser 
desenvolvidos de forma que priorizem o escoamento rápido do excesso de água 
provocado pelas precipitações pluviométricas. Todavia, levando em consideração a 
ampla influência que estes sistemas possuem sobre o meio ambiente, foram 
desenvolvidas alternativas aos mesmos que priorizam a minimização do impacto 
ambiental. Em ambos os modelos existem preocupações tanto com o meio ambiente 
quanto com o rápido escoamento. A diferença entre eles é a proporção em que cada 
um desses tópicos é priorizado. Com ambos os modelos é possível que sejam feitas 
adaptações de acordo com a situação em questão. Os impactos ambientais gerados 
pelos sistemas de drenagem têm recebido atenção especial nas últimas décadas. 
Um dos principais impactos ambientais é a alteração do ciclo hidrológico. A Lei nº 
9.433, de janeiro de 1997, possibilitou avanços em diversas áreas correlatas, por ter 
conseguido incorporar os princípios do desenvolvimento sustentável e pela proposta 
de participação social nas deliberações sobre o uso e a conservação das águas. 

Palavras-chave:  Sistema de drenagem, recursos hídricos, meio ambiente, impacto, 
políticas públicas, ciclo hidrológico. 

                                            
1 Graduanda em Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente pela Universidade Federal 
Fluminense carol_megumi@hotmail.com 
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Geografia e Geociências pela Universidade Federal 
de Santa Maria: patirodrigues_85@hotmail.com 
3 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Geografia e Geociências pela Universidade Federal 
de Santa Maria: rachelcdasilva@gmail.com 
4 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Geografia e Geociências pela Universidade Federal 
de Santa Maria: cvr.geo@gmail.com  
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A CONCEPÇÃO DE DOMÍNIO DA NATUREZA EM ADORNO E 

HORKHEIMER: APORIA DA RACIONALIDADE MODERNA E AS 

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Luíza Mello da Silva1 

Vilmar Alves Pereira2 

 

Este estudo investiga a concepção de domínio da natureza presente na obra de 
Theodor W.  Adorno e Max Horkheimer, Dialética do Esclarecimento. Além disso, 
discute a relação existente entre o mito, a idéia de dominação e a racionalidade 
ocidental. Trata-se, de um estudo bibliográfico que através de uma abordagem 
histórico-crítica visa refletir sobre a construção do pensamento racional moderno 
ocidental e a conseqüente construção da concepção de dominação presente nas 
relações sociais burguesas tanto entre os indivíduos como entre esses e o meio 
ambiente sendo o foco principal a relação homem-meio ambiente. Está relacionado 
ao Projeto de Pesquisa Subjetividade Racionalidade e Educação Ambiental, em 
andamento, vinculado ao Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental 
(PPGEA). Como problemática central da pesquisa, tomamos como referência o 
seguinte questionamento: como se deu o processo de domínio da natureza no 
ocidente para os autores da obra Dialética do Esclarecimento? Os resultados 
parciais apontam para o fato de a dominação da natureza, estar amplamente 
relacionada com o tipo de racionalidade adotado pelo ocidente, uma racionalidade 
instrumental. Também demonstra que os diferentes modos como tal dominação se 
dá possibilitam uma reflexão acerca da gênese e de como se constitui essa forma de 
se relacionar com o mundo e com os sujeitos em diferentes contextos, assim como, 
as decorrências dessa dominação nas posturas assumidas pela subjetividade 
portadora de sentido em relação à natureza. Apresenta também um diagnóstico que 
essa relação não é apenas hodierna, mas já está intrínseca desde a mitologia grega.   

 

                                            
1 Bolsista CNPQ. Graduanda em História Licenciatura, 7º semestre da Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG. Integrante Grupo de Pesquisa Política Natureza e Cidade, CNPQ. Projeto de 
Pesquisa: Subjetividade Racionalidade e Educação Ambiental. Contato: lumel.1816@hotmail.com  
2 Doutor em Educação e Professor de Metodologia da Pesquisa no Instituto de Educação e nos 
Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental e Educação em Ciências: química da vida e 
saúde da Universidade Federal do Rio Grande (PPGEA/FURG). Linha de pesquisa: Fundamentos da 
Educação Ambiental e integrante do Grupo de Pesquisa Política Natureza e Cidade, CNPQ. Contato: 
vilmar1972@gmail.com;  
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Palavras-chave:  Racionalidade Ocidental, Domínio, Natureza 
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A LEITURA BATE A SUA PORTA: PROJETO SACOLA AMBULANT E 

 

Vera Maria Hoffmann1 

 
 
O Projeto está fundamentado nas idéias de Paulo Freire e Bartolomeu C. Queirós. 
Com início em 2008 na EMEF Maria Edila, situada na periferia do município de São 
Leopoldo-RS, em uma comunidade onde a maioria dos estudantes é proveniente de 
famílias em situação de risco-social. Alguns dos alunos desenvolvem atividades 
como catadores, flanelinhas e engraxates. A adolescência é muito precoce e a 
sexualidade aflorada, pois a prostituição está na comunidade como meio de 
sustento. Percebe-se que a Escola ainda é uma referência para a maioria das 
famílias. Diante dessa realidade percebi a necessidade de resgatar os sujeitos para 
a leitura. Envolvê-los nesse processo criando um elo entre o desejo de ler, de 
descobrir o mundo encantado que habita as prateleiras da Biblioteca e a 
compreensão da leitura como prática social. A possibilidade que se abria vinha 
acompanhada de reflexões sobre a prática de leitura que promovemos na escola. 
Como acompanhamos o aprendizado e o encantamento da criança? Permitimos sair 
da esfera de reprodução da linguagem esbaldando-se com a alegria de uma razão 
aventureira por entre os livros? Esses questionamentos me levaram a construir 
outros caminhos, desvendar outras abordagens, propor novos tipos de interações 
que dessem significados. Sabemos que a leitura acorda no sujeito dizeres inusitados 
enquanto redimensiona seus entendimentos. Redimensionar o humano – eis o 
projeto de leitura. Assim surge o projeto “Sacola Ambulante” não só como 
aprimoramento das técnicas pedagógicas para a Hora do Conto, mas como alicerce 
de construção da leitura ultrapassando os muros da Escola. As SACOLAS 
recheadas de livros de diferentes gêneros, revistas, gibis e jornais são retiradas 
pelos alunos que as levam para casa e compartilham o material com os demais 
familiares. As falas após o retorno das sacolas deixam transparecer numa memória 
viva o sentido das coisas que é reconstruído e abre espaço para o diálogo. A 
mudança de postura das crianças e das famílias em relação à Biblioteca Escolar é 
visível. As crianças passaram ler mais e melhor, evoluindo no vocabulário e na 
escrita, demonstrando criatividade. Há casos de familiares envolvidos que voltaram a 
estudar, matriculando-se na EJA. A Biblioteca assume seu papel de centro cultural 
como fator fundamental para o aperfeiçoamento e a intensificação da forma de ler o 
texto em relação ao contexto.  
 
Palavras chaves:  Leitura, Hora do Conto, Biblioteca Escolar  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DO CULTIVO DE CHÁS E 

TEMPEROS 

Marilete Basso1 

O trabalho está sendo desenvolvido no 7º e 8º ano das séries finais do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Cândido Rondo, 

Três Coroas/RS. A construção do Horto Biológico na Escola é uma proposta de 

investigação interdisciplinar entre as disciplinas de ciências, artes e matemática. O 

trabalho pretende desenvolver conceitos didáticos a partir da prática e do contexto 

do aluno. A educação ambiental será desenvolvida no sentido de uso correto do 

solo, a importância da análise e correção do solo no cultivo e produção de chás e 

temperos, os componentes químicos dos nutrientes de reposição, os impactos 

ambientais no uso de agrotóxicos, os benefícios do cultivo e consumo de alimentos 

naturais orgânicos e a reutilização de embalagens pet na construção dos canteiros. 

A investigação proporcionará muitas discussões, pesquisas e resolução de situações 

problemas envolvendo conceitos pré-dispostos nos alunos considerando suas 

experiências anteriores, bem como de sua família. Sendo assim incentivado o aluno 

a pensar em suas atitudes, instigando-o a mudanças de hábitos de menor agressão 

ao meio ambiente, também elevando a importância do cuidado do seu corpo, como 

ser integrante do meio ambiente, e consequentemente   os benefícios a saúde, isto 

é, o quanto é importante esta prática à sua vida. A construção do horto biológico 

permite a familiarização dos nomes científicos das plantas de maneira dinâmica, 

bem como o resgate da cultura uso de chás e temperos, podendo ser cultivados 

próximos de nossas residências, sabendo assim a procedência e qualidade dos 

mesmos, como alternativa de alimentação saudável, além de permitir que o aluno 

desenvolva a observação, expressão artística, a construção conceitos biológicos e 

matemáticos, e a valorização do produzir com sustentabilidade, sendo que a 

                                            
1 marischeu@ig.com.br , Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Cândido Rondon. 
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segunda etapa se dá no incentivo de construção de pequenos hortos nas 

residências dos alunos. 

 

Palavras-chave:  Educação ambiental, horto biológico, interdisciplinaridade. 
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PLANTAÇÃO DE FUMO E AGROTÓXICOS 

Luciana Pedroso de Oliveira Bühler1 

 

O trabalho é resultado da proposta desenvolvida na disciplina Pesquisa em 
Geografia II, do curso de Graduação em Geografia pela Facos, no qual se refere à 
análise do processo de plantação de fumo, o uso de agrotóxico e os danos 
ambientais locais que essa prática agrícola pode causar ao meio ambiente. A 
metodologia desenvolvida nessa pesquisa foi de natureza comprobatória, sendo 
realizada na localidade de Caraá Central no município de Caraá-RS, onde foram 
levantadas as informações necessárias para investigar a contaminação do solo por 
uso indiscriminado de agrotóxico nesta atividade agrícola. Destaca-se a importância 
dessa localidade em razão de possuir a nascente do Rio dos Sinos, responsável 
pelo abastecimento de mais de um milhão de pessoas ao longo de seu curso. Foi 
constatado o uso de vários tipos de agrotóxicos de classificação toxicológica III e IV. 
Após a fase de semeadura das sementes nas células das bandejas de isopor, essas 
ficam imersas na água, sob túneis de plásticos, na umidade ideal, que se chama 
Sistema de Float. As mudas crescem em um substrato especial, onde grande parte 
do defensivos químicos são colocados nessa fase. Para plantá-las na roça, é 
utilizado outros agrotóxicos, a exemplo do Roundop, herbicida pós germinação que 
atua nas plantas invasoras e o Gamit, herbicida pré-emergente empregado antes de 
germinar as sementes invasoras. Após o plantio das mudas, coloca-se sobre elas o 
inseticida Confidor, para evitar o ataque de brocas. Após esses cuidados, se a 
plantação for atacado por pulgões, utiliza-se o acaricida/inseticida Orthene. No local 
em estudo, foi observado o plantio em área muito próxima do arroio Caraá, principal 
afluente do Rio dos Sinos. Após análise de solo, no local de plantio de fumo, foi 
constatado no laudo de análise contaminação significativa por Glifosato. Tais 
resultados indicam a necessidade urgente de implantação de programa de 
Educação Ambiental sob forma de sensibilizar a aplicação de uso de agrotóxico no 
plantio de fumo e entre outros cultivos, no município de Caraá. 
 
 
Palavras- chave:  produção de fumo, agrotóxico, Educação Ambiental 
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(RE) CONSTRUÇÃO DOS MODOS DE FAZER E PENSAR A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO CONDIÇÃO DE BENEFICIO DO 

PROCESSO PENAL 

Vanessa Caporlíngua1 

Carla Crivellaro2 

Caroline Terra3 

Clêncio Braz4 

Daniela Pieper5 

José Siqueira Benites6 

Leda Maria Gerber7 

Maria Helena Oliveira8 

Odair Nunes9 

Rafael de Souza Dias10 

Tiago dos Santos1 
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Este projeto se refere a um Curso de Extensão organizado pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande em 

parceria com o Ministério Público Federal, direcionado a pessoas beneficiadas por 

suspensão condicional da pena ou do processo por cometerem delitos ambientais 

referentes a lei 9605/98, visando ao ajuste de conduta. O Projeto foi realizado no 

período que compreendeu cinco manhãs de sábado dos meses de novembro a 

dezembro, no total de 40 horas: início em 20 de novembro de 2010 e término em 18 

de dezembro de 2010. Tem como objetivos promover um espaço de reflexão e 

discussão da problemática socioambiental; discutir a legislação ambiental e os 

delitos cometidos pelos participantes e suas dificuldades no cumprimento da mesma; 

promover o debate em relação a importância da ação comunitária para a construção 

da justiça socioambiental. A metodologia baseou-se no diálogo de saberes com 

incentivo ao debate sobre assuntos que permeiam a temática da Educação 

Ambiental: fundamentos da Educação Ambiental; noções de conservação, 

sustentabilidade do meio ambiente; direito ambiental; historicidade das questões 

ambientais; e ação comunitária. Preliminarmente,foram realizadas entrevistas 

dirigidas por questionários no intuito de perceber a condição sócio-econômica e 

ambiental dos reeducandos, especialmente, acerca das circunstância e motivos que 

levaram o indivíduo a cometer o delito penal. Os assuntos foram abordados por meio 

de apresentações em Power Point promovendo a interação dos participantes na 

discussão dos temas relevantes, tomando sempre como base o conhecimento e as 

problemáticas cotidianas vivenciadas. Além disso, foram realizadas dinâmicas de 

grupo levassem à sensibilizar e compreender a crise socioambiental atual a partir 

contexto de vida dos autuados. 

Palavras-chave:  Educação ambiental; crimes ambientais; direito ambiental; cidade 

do Rio Grande; Ministério Público Federal; Universidade Federal do Rio Grande. 
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FENÔMENOS EDUCATIVOS: PRÁTICAS AMBIENTAIS NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÂO INFANTIL 

  

Eliane Duarte de Lima1 

Daniele Simões Borges 2  

 

Essa escrita visa apresentar o Projeto de Intervenção: (Re) pensando, 
problematizando e dialogando a Educação Ambiental, ponderada pela disciplina 
Alfabetização Ambiental. A oficina foi executada no dia 24 de junho de 2010, na 
Fazendo Arte Escola de Educação Infantil com alunos na faixa etária de 4 a 5 anos, 
situada na rua: Miguel Riet Corrêa nº. 16 bairro: Leônidas. Os objetivos da pesquisa 
foram: mobilizar ações dialógicas e elucidar sobre as relações sociais, políticas, 
econômicas e culturais que emergem dos fenômenos ambientais. A idéia da oficina 
incidiu pela necessidade de (re) pensarmos coletivamente ações dialógicas com 
crianças e não para elas. Num primeiro momento realizamos uma roda de conversa 
alicerçada com o Poema: Paraíso e seguida da dinâmica: Teia, onde as crianças 
puderam problematizar ações ao âmbito planetário. Após, coletivamente escrevemos 
um texto com as ações citadas e as crianças carimbaram suas mãos, formando uma 
grande rua e expressando em cada ato que é possível acreditar na transformação 
das práticas. Perante a intervenção, consensuamos a importância e a interferência 
das práticas ambientais para o desenvolvimento integral e social. A provocação 
dialógica permitiu as crianças uma reflexão-ação que suscitou a participação dos 
pais, educadores e comunidade escolar, numa parceria nas relações. Enfim, 
percebemos que é essencial questionar, dialogar e possibilitar espaço para 
confrontarmos idéias e compartilharmos dúvidas e anseios, pois, constatamos que é 
possível (re) pensarmos nossas atitudes e coletivamente propormos soluções para a 
crise ambiental, social, política, econômica e social. 

 
Palavras-chave:  Educação Ambiental; Educação Infantil; ações dialógicas. 
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A CARTOGRAFIA COMO FATOR MINIMIZADOR DOS IMPACTOS 

AMBIENTAIS NO TURISMO AUTOGUIADO 

Cleidison Vieira de Rezende1 

Patrícia Gabrielle Oliveira Rodrigues2 

 
 
O turismo é um fenômeno econômico, político, social e cultural que deve ser 
estudado de modo especial pela cartografia, através da sistematização de uma 
cartografia do turismo, na qual o mais importante não é somente projetar símbolos 
para compor a legenda, e sim refletir sobre como esta deve ser organizada. Também 
possui a finalidade de expor claramente o raciocínio correto sobre o fenômeno, 
comunicando a verdadeira informação ao público que se utiliza desses mapas, 
caminhando em par através da busca da preservação do meio ambiente. A ciência 
cartográfica é essencial para o estudo do meio e consequentemente para uma 
educação ambiental de qualidade, uma vez que ambos associados tornam possível 
compreender os limites, recuperar e monitorar um espaço geográfico e servir de 
base para uma prognose ambiental. Não é, pois o mapa um objeto sem 
intencionalidade, ele é tática e poder quando arranja o território, assim como auxilia 
a gestão pública de diversas esferas de poder. Dessa forma, propõe-se não somente 
a relação entre o meio ambiente e a cartografia, todavia entender as possíveis 
deficiências e facilidades de interação dos turistas com os mapas. Para tanto, o 
trabalho consistiu de referências e discussões teóricas que foram seguidas por uma 
análise dos diferentes mapas turísticos disponíveis em algumas áreas de 
preservação nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas que não possuem 
infra-estrutura turística adequada. Com isto, esperou-se contribuir com a discussão 
sobre o mapa enquanto elemento mediador das experiências turísticas e sua relação 
direta na educação ambiental. Dessa forma, o material cartográfico tem como 
objetivo a prevenção, o cuidado com o meio, compreendendo que qualquer atividade 
humana o modifica, contudo é preciso conhecer o espaço para preservar e minimizar 
impactos. 

 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Cartografia, Símbolos, Turismo e Território. 
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COMPREENSÕES SOBRE A ESCOLA: PERPSPECTIVAS QUE 

CONSTIUEM A COMUNIDADE DA CAPILHA 

 

Jeruza da Rosa da Rocha1 

Cassiane de Freitas Paixão2 

 

O presente trabalho objetiva investigar a perspectiva educacional dos jovens da 
Comunidade da Capilha-Taim, que freqüentam a Escola Municipal Professora 
Aurora Cadaval, entre a 1º e a 2º ano do sistema de ensino. A investigação 
perpassa alguns objetivos, os quais busca compreender de que maneira a escola e 
as famílias relacionam-se: 1) Quais seus comprometimentos enquanto instituição, 
em relação ao desenvolvimento integral dos jovens na escola. 2) A interação entre a 
família e a escola,  quais conhecimentos compartilham, considerando o contexto em 
que vivem.  Os resultados iniciais foram obtidos através de entrevistas com as 
crianças, jovens e seus respectivos responsáveis, das quais foram realizadas 
análises reflexivas. Outro instrumento utilizado foi a realização de um levantamento 
de documentos, que apresentam a historicidade da comunidade juntamente com 
bibliografias afins. Houve a utilização de fotografias, que podem ser  observadas 
como um modo de instigar os olhares perante as fotos obtidas. De forma que tanto o 
pesquisador quanto os sujeitos que obtiverem conhecimento do trabalho, 
ultrapassem a leitura das palavras e das idéias inseridas no mesmo, diagnosticando 
a investigação realizada como um modo construtivo. Conhecendo assim a realidade 
dessa comunidade, sua identidade o seu modo de vida. Os resultados apresentam 
parte do cotidiano dessas famílias, as quais demonstraram através das análises 
realizadas a presença de um discurso  influenciado pelas relações sociais e 
econômicas da sociedade contemporânea. Diagnosticamos o reflexo de um sistema 
capitalista e excludente, que se apresenta também no desenvolvimento escolar dos 
jovens e principalmente nos significados que atribuem à escola como a principal 
oportunidade de ascensão social. 

 

Palavras -chave : Capilha, Escola, Família. 
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CONCEPÇÕES ÉTICAS EM PESQUISAS SOBRE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

            Tânia Garcia Camargo1          

Humberto Calloni2 

 
A pesquisa investiga o conceito de ética ambiental presente nas dissertações de 
mestrado do Programa de Pós - Graduação em Educação Ambiental PPGEA no 
período de 2006 a 2009.De acordo com Humberto Calloni a investigação do 
conceito de ética nos remete a um entendimento eminentemente teórico, tem, na 
verdade, em sua vertente hermenêutica, um horizonte francamente sintonizado 
com as questões práticas, ou melhor dizendo, com o que fazer da Educação 
Ambiental. Ou seja, à guisa de uma pesquisa no âmbito do conceito ético de meio 
ambiente, das produções científicas em nível de mestrado. É uma investigação 
cuidadosa acerca dos sentidos e significados  que emergem as práticas e 
concepções teóricas das pesquisas realizadas pelos pesquisadores do curso de 
mestrado do PPGEA e que, em tese, devem conferir aos seus propósitos 
investigativos uma determinada concepção de ética ambiental. No limite, trata-se 
de investigar a práxis que, sabidamente, refere-se á ação-reflexão, que encerra, 
dentro em si, uma eventual virtude teórica do investigador ao refletir a noção de 
ética e o seu investimento empírico no âmbito da sua produção científica. 
Objetivos: Identificar e descrever a freqüência do conceito de ética ambiental com 
enfoque na complexidade de Edgar Morin. A metodologia utilizada baseia-se na 
leitura e análises das dissertações defendidas e homologadas no período de 2006 
a 2009 no Programa de Pós-Graduação em educação ambiental. 

 

 

Palavras-chave:  Ética, mestrado em Educação Ambiental, pesquisa. 
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CRUZ ALTA: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A TRANSFORMAÇÃO 

DE ATITUDES 

 

Aline Rizzardi1 

 Angela Mary Dolinski Aranha2 

Estela Maris Fagundes3 

Jaqueline Teresinha Cardoso Nunes 4  

 

A educação ambiental vem ganhando espaço nos currículos escolares, 
especialmente depois que a área de Meio Ambiente foi incluída como um dos temas 
transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs. Busca-se com a 
educação ambiental mudança de posturas pessoais e comportamentais voltadas 
para a preservação do meio ambiente e sua sustentabilidade. Para que estas 
transformações ocorram nas escolas, fazem-se necessárias mudanças no processo 
de formação dos professores principalmente na sua prática pedagógica, o que pode 
ser possibilitado por meio da capacitação. Dentro desta consciência a Secretaria 
Municipal de Educação (SME) de Cruz Alta, RS, elaborou estratégias que apóiam as 
ações para o trabalho cotidiano desenvolvido nas escolas da rede municipal, através 
de um plano de gestão para educação ambiental, que se propõe a discutir a 
educação ambiental de forma interdisciplinar e prática nas escolas e demais setores. 
As ações deste plano contemplam oficinas e palestras na rede municipal de ensino 
cujos temas estarão voltados para a mudança de postura quanto a preservação do 
meio ambiente e sua sustentabilidade. Diretamente nas escolas serão prestadas 
acessorias na construção e desenvolvimento dos projetos ambientais tais como: 
separação do lixo, horto medicinal, composteiras, horta ecológica, gincana 
ecológica, preservação dos recursos hídricos, jogos didáticos ambientais entre 
outros. Espera-se com estas estratégias, envolver a comunidade escolar e os alunos 
promovendo situações em que estes se apropriem da ciência através da 
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3 Bacharel em Direito. Secretária Municipal de Educação. E-mail: stellafagundes@gmail.com 
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experimentação, pesquisa e reflexão tornando-se agentes da transformação através 
dos projetos ambientais. O Plano de Gestão visa intensificar os trabalhos já 
existentes nas escolas da rede municipal de ensino, para a abordagem da temática 
educação ambiental em sua transversalidade. É importante ressaltar que os projetos 
de educação ambiental devem ser constantemente atualizados e nunca finalizados. 
 

  

Palavras-chave:  formação, interdisciplinaridade, rede municipal de ensino. 
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DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

SUSTENTABILIDADE - TEIA DA ELETRIFICAÇÃO SOLAR EM 

COMUNIDADE CAIÇARA  

Roberta Mendiondo Nunes1 

Esta pesquisa realiza-se junto aos moradores da comunidade caiçara de Pouso de 

Cajaíba, localizada no litoral sul fluminense, município de Paraty, simultaneamente 

inserida na APA Cairuçu e Reserva de Proteção Ambiental da Juatinga. O estudo 

objetiva desvendar como os caiçaras representam suas relações sociais com o 

mundo natural, na educação e na sustentabilidade ambiental, e como essas 

representações são atualizadas em suas vidas cotidianas, especialmente em seu 

relacionamento com a eletrificação implantada por meio de sistemas de geração de 

energia fotovoltaicos, sendo Cajaíba uma comunidade isolada, sem acesso a rede 

de distribuição de energia elétrica. O procedimento metodológico tem sido o grande 

desafio em razão da necessidade de se utilizar informações sobre as complexas 

interrelações estabelecidas entre educação formal, não formal e conceitos de 

sustentabilidade ambiental e difusão tecnológica, tendo a clara compreensão de que 

tais conceitos carregam consigo concepções de mundo subjacentes que os definem. 

A opção foi metodológica foi pelo estudo de caso, adotando o modo fenomenológico 

na pesquisa da comunidade de Pouso de Cajaíba. Essa comunidade, com suas 

demandas, organizações, práticas e estruturas, possui um caráter educativo 

assimilável por seus membros, onde a educação apresenta-se como forma de 

aprendizagem e a importância do conhecimento dos caiçaras de Cajaíba está na 

revelação das relações ecológicas, econômicas e culturais, imbricadas em seu modo 

de vida, fortemente delimitado por sua geografia e precariedade de acesso à energia 

elétrica. A comunidade possui experiência na conservação e preservação da 

diversidade biológica e ecológica, que estão atualmente sendo destruídas, 
                                            
1 Professora da Universidade Veiga de Almeida – RJ 
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especialmente pelos processos de pesca em grande escala e turismo e ainda sofre 

impedimentos em suas atividades impetradas pela legislação ambiental. A pesquisa 

aponta para certa rejeição da tecnologia fotovoltaica motivada pela alienação da 

comunidade em relação à manutenção dos equipamentos e conseqüente deficiência 

no atendimento de suas demandas energéticas, produzidas pela implantação de um 

programa que somente considerou características técnicas e econômicas em seu 

planejamento, relegando o papel dos atores sociais em seu planejamento e gestão, 

alienação que se reflete também nas relações com as políticas públicas ambientais. 

Palavras-Chave:  Comunidade caiçara, fotovoltaica, desenvolvimento, educação, 
sustentabilidade ambiental. 
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DIREITO AMBIENTAL: A BUSCA DA CIDADANIA INDÍGENA 

 

 Tatiana de Almeida Espinoza 1 

Jean Marcel de Almeida Espinoza² 

 

Com a crescente importância do debate sobre os conceitos de meio-ambiente e 
sentimento de pertencimento do homem, a discussão deste enquanto direito difuso 
ganha também relevância a valorização dos povos indígenas. Logo, o indígena 
enquanto nativo ao território brasileiro deixou de sofrer com o interesse científico, 
político, econômico e sociológico desde a colonização portuguesa no Brasil e 
passou a ser tratado como componente do ambiente natural brasileiro. Para tanto, o 
presente trabalho parte do seguinte questionamento: se a preservação do ambiente 
natural pode ser considerada como um interesse de todos e essencial para a 
preservação da sociedade, esta não incluiria os direitos dos povos indígenas? Qual 
o papel da educação ambiental (EA) na conscientização de equipotência entre 
índios – brancos - ambiente natural, considerando estes elementos de nosso meio-
ambiente? Tendo como objetivo principal esclarecer se a defesa deste direito e a 
promoção desta consciência pode ser realizada apenas através da proteção de 
áreas indígenas (como se constatam através das políticas públicas vigentes) ou 
também por meio da promoção da cidadania, do pertencimento e da EA é que está a 
relevância desse estudo. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
sobre o tema, abrangendo as publicações existentes no país. A partir da análise 
dessa fundamentação teórica abrangendo as principais discussões foi possível 
concluir que a preservação do meio ambiente inclui mais do que o simples ambiente 
natural ou o estabelecimento de áreas de proteção ambiental. Também perpassa a 
esfera dos direitos indígenas no que tange a cidadania desses habitantes nativos do 
Brasil. 

 

Palavras-chave:  território, povos indígenas, meio ambiente, cidadania. 
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DISCURSO PSICANALÍTICO E COGNITIVO NA PRÁXIS DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Rodrigo Inacio Castro1; 

 Rita de Cássia Cóssio Rodriguez2. 

 

Com a crescente preocupação com temáticas sobre Educação Ambiental (EA), seja 
por exposições da mídia ou mesmo por conscientização dos últimos fatos ambientais 
de abrangência mundial, se faz necessário analisar como ocorre a conscientização 
dos sujeitos envolvidos em projetos com essa temática, bem como quais alternativas 
podem ser criadas a fim de facilitar a apropriação dos novos conceitos, mas 
principalmente como provocar ações concretas, cotidianas e sustentáveis. Com base 
em conceitos psicanalíticos e cognitivos propomos uma revisão de teorias/meios que 
ajudarão no entendimento e sensibilização dos sujeitos nos projetos relativos à EA. 
Para os estudos psicanalíticos, o foco é o sujeito que age e reage às situações do 
meio através dos seus princípios internos, instituindo-se como valorativo e atuando a 
partir disso. Tal compreensão nos provoca a discussão de como estes princípios 
podem ser construídos. Neste sentido, analisa-se que grande parte dos programas 
de EA carece de real mudança conceitual dos indivíduos participantes, pois 
evidenciam informações externas, ilustrativas, que não provocam mudanças internas 
e permanentes. Este fato evidencia-se quando constatamos que a EA tem sido 
desenvolvida nas escolas ao longo dos anos, mas as transformações reais dos 
fazeres humanos não se verificam na mesma medida. Através dos conceitos 
psicanalíticos de inconsciente, sublimação, princípio do prazer, princípio de 
realidade, desejo e sujeição, aliados aos fundamentos epistemológicos 
interacionistas propostos por Piaget e Vygotsky, percebe-se a necessidade de tornar 
mais prazerosa, experiencial, sensitiva, reflexiva e vivencial as atividades de 
educação ambiental, buscando que as interações sujeito-meio ocorram para além da 
mera observação e exposição de fatos. Apoiados em conceitos interacionistas, 
infere-se, ainda, que toda intervenção do sujeito em seu ambiente precisa ser 
significativa, intencional e repleta de sentido, o que se amplia quando consideramos 
a EA e sua importância na contemporaneidade. Para concluir salienta-se a 
importância da compreensão destes conceitos e perspectivas que oportunizem 
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formas inovadoras e emancipatórias para o agir de professores e coordenadores, 
cujos reflexos serão percebidos nos sujeitos/alunos e, como conseqüência, nas 
famílias e comunidades, objetivo principal de uma intervenção de caráter ambiental. 

 
Palavras-Chave:  Educação ambiental, sujeito, sublimação, atividade. 
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A ARBORIZAÇÃO URBANA COMO FATOR DE CONSCIENTIZAÇÃO 

DA COMUNIDADE ESCOLAR: O CASO DE CENTRO DE SANTA 

MARIA-RS.  

 

Alecsandra Santos da Cunha1 

Cibele Pase Liberalesso2 

Cleidison Vieira de Rezende3 

Heliana de Moraes Alves4 

Josiele Madeira de Oliveira5 

Mariane de Oliveira Fernandes6 

Patrícia Gabrielle Oliveira Rodrigues7 

Rachel Cabral da Silva8 

 
A arborização no espaço urbano é um fator fundamental para o restabelecimento ou 
manutenção da qualidade de vida da população. É essencial para o 
desenvolvimento em seu sentido probo, que a arborização seja planejada visto que 
a ausência de cuidado acarreta prejuízos ao meio ambiente. Sendo esta uma 
atividade essencial para promover e determinar condições favoráveis à saúde da 
comunidade que por sua vez são agentes transformadores do lugar. Diante disto o 
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presente trabalho tem como objetivo investigar e identificar qual é a participação das 
escolas públicas do centro da cidade de Santa Maria - RS perante os plantios, a 
restauração e manutenção da arborização pública municipal do centro da cidade. A 
partir deste, pretende-se conscientizar a comunidade escolar da importância da 
preservação ambiental principalmente num local urbanizado para impulsionar uma 
melhoria na qualidade de vida através de ações promovidas para educação 
ambiental. Salienta-se que este trabalho se define por uma ação participativa 
juntamente com os educandos que no processo de sociabilidade se tornarão 
agentes provedores dos saberes da conservação do próprio espaço de vivência. 
Concretizou-se, até o momento, uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, a práxis 
da pesquisa se desenvolve a partir de trabalhos de campo e aplicações de 
entrevistas abertas com toda comunidade escolar. Esta dinâmica proporcionará 
melhor compreensão da condição ambiental local, assim permitirá um entendimento 
subjetivo do público alvo. A educação ambiental é uma ferramenta de mudança nas 
relações do homem com o meio ambiente procurando conscientizar e auxiliar na 
formação ecológica, esta é a relevância deste trabalho. A arborização é fator 
primordial para o restabelecimento ou manutenção da qualidade de vida nos centros 
urbanos, pois proporciona bem-estar psicológico ao homem, melhor efeito estético, 
protegem e direcionam o vento; amortecem o som amenizando a poluição sonora; 
reduzem o impacto da água da chuva e seu escorrimento superficial, auxiliam na 
diminuição da temperatura absorvendo os raios solares e refrescando o ambiente 
pela grande quantidade de água transpirada pelas folhas, melhoram a qualidade do 
ar, preservam a fauna silvestre entre outros benefícios.  

 

Palavras-chave:  arborização; espaço urbano; educação ambiental; qualidade de 
vida; cidadania. 
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A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES 

DE UM CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR EM PELOTAS/RS 

Otávio Martins Cruz1 

 Bianca Aires da Silva2 

 

A Universidade Federal de Pelotas desde 1993 mantém através de um Projeto de 
Extensão o Curso Desafio Pré-Vestibular, o qual visa a inserção de pessoas de 
baixa renda na universidade e, além disso, acredita que o resgate da autonomia dos 
sujeitos que passam pelo projeto deve ser estimulado pelo corpo docente a fim de 
permitir que se atue em reciprocidade de consciências. O projeto conta com um 
grupo de 80 professores, os quais atuam voluntariamente em prol de uma educação 
de amplo acesso. Com a finalidade de entender a concepção de educação 
ambiental dos professores do curso foi aplicado um questionário com duas 
perguntas abertas: (1) O que você entende por Educação Ambiental? (2) Quais 
disciplinas curriculares você considera como área afim da educação ambiental? Oito 
professores responderam a estas questões. Na visão destes professores a 
educação ambiental está diretamente ligada a educação para a vida, sendo que em 
suas escritas encontram-se colocações como educação ambiental sendo a harmonia 
entre a vida, os seres e o consumo; em outras consideram-na como ações das 
pessoas no meio ambiente, sendo que julgam tais ações estando entrelaçadas com 
a educação ambiental. Em relação ao segundo questionamento nota-se nas 
respostas que os professores, em sua maioria, entendem que a educação ambiental 
está interligada a todas as disciplinas curriculares, ainda que não tenham 
desenvolvido suas considerações.Nota-se com isso que os professores do Projeto 
Desafio compreendem a educação ambiental como algo intrínseco a vida e não 
diretamente ligado a nenhum saber curricular. 
 

Palavras-Chave:  Educação Ambiental; Educação Popular; Formação de 

Professores. 
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A DESIGUALDADE SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM TRABALHO 

INFORMAL NA RECICLAGEM 

 

 Sandra Lilian Silveira Grohe1 

 
 
Pensar sobre a origem das desigualdades sociais foi o caminho encontrado para 
entender o surgimento do trabalho informal na reciclagem. Para isso, primeiramente 
foi analisado o processo civilizatório e o surgimento das cidades com os diversos 
problemas de degradação social, agravados pela falta de planejamento. Associado 
ao capitalismo surge o crescimento desordenado das cidades desencadeado pelo 
poder do consumo, trazendo conseqüências irreversíveis para a sociedade. Uma 
dessas consequências, que nos acompanha diariamente, é a geração excessiva de 
resíduos. Muitas pessoas, frente à desigualdade social, sem nenhuma alternativa 
para sua sobrevivência, buscam no trabalho informal da reciclagem uma alternativa 
para seu sustento. Nesta teia de relações e conexões entre processo civilizatório, 
capitalismo, consumo, resíduos e trabalho informal é que este trabalho se 
fundamenta. 
  
  
 
Palavras-chave:  Desigualdade social; Capitalismo; Consumismo; Reciclagem. 
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A JUSTIÇA AMBIENTAL COMO GARANTIA BIOCÊNTRICA DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

Bruno Cozza Saraiva1 

 
O presente trabalho é um recorte do projeto de pesquisa financiado pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), onde se busca 
analisar a situação da Justiça Ambiental e, necessariamente, da sustentabilidade 
ecossistêmica brasileira a luz da Constituição da República Federativa do Brasil que, 
formalmente, tenta frear o processo devastador e insustentável – biocentricamente – 
da globalização neoliberal. Diante da necessidade de se construir um panorama 
sócio-ambiental que satisfaça as prerrogativas básicas de sustentabilidade natural e, 
também, que garanta inafastavelmente, a qualidade de vida da população é, pela 
participação democrática na luta em prol do não retrocesso normativo ambiental, que 
se tem como ideal, mitigar o antropocentrismo que gera a degradação da qualidade 
de vida presente e transgeracional. Para discorrer em prol do tema, em função dos 
objetivos mencionados, irá se tratar de pesquisa teórica, realizada a partir de fontes 
primárias, ou seja, pesquisa “bibliográfica” (doutrina) e “documental” (legislação). 
Inicialmente, ao se tratar da Constitucionalização do meio ambiente, faz-se de 
imprescindível necessidade explicitar o basilar artigo 225° que, ao introduzir na 
“Carta Magna” a matéria ambiental, a faz de maneira que garante formalmente a 
proteção e, fundamente, a possibilidade  de construção da Justiça Ambiental que é o 
alicerce – social-jurídico – para a materialização do Equilíbrio Ecológico. Por meio 
dessa Ecologização, tentar-se-á salvaguardar os interesses da coletividade e, 
também, das gerações vindouras que, atingidas constantemente pela globalização 
neoliberal e pelas imposições mercadológicas, tem dificuldade em sustentar o 
patrimônio natural. Portanto, ao se analisar tal proposta – constitucional – de 
garantia e sustentabilidade ambiental se evidencia que a globalização neoliberal é a 
principal responsável pelo impasse na efetivação do Estado de Direito ambiental e, 
conseqüentemente, ao afirmar a visão utilitária, que aniquila e corrobora para a 
institucionalização da Injustiça Ambiental, faz com que seja indispensável ecologizar, 
mas também, substituir a visão antropocêntrica pela materialização do biocentrismo 
não só na Constituição de 1988, mas, também, em toda a relação homem/natureza.  
 
Palavras-chave:  Justiça Ambiental, Globalização Neoliberal, Biocentrismo. 
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A MÚSICA NA ESCOLA 

                                                                           

 Kamila  Rembowski1  

  Kelvin Pereira Tomaz 

Alessandra Kosinski de Oliveira2 

  Rosely Diniz da Silva Machado3 

       

O conceito de música não é unânime, varia de cultura para cultura; ela 
pode ser compreendida, interpretada e até executada de maneiras 
diferentes. Sobretudo, a música faz parte da vida cotidiana de nossos 
alunos. Por isso, resolvemos, através do PIBID (Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à docência) de Língua Portuguesa, levar o violão até a 
sala de aula e introduzir a música no ambiente escolar, em turmas de 
quinta série do Ensino Fundamental, na Escola Estadual Lilia Neves, no 
ano de 2010. Procuramos, assim, despertar uma escuta sensível e ativa, 
ou seja, não só ouvir, mas que os educandos tivessem interesse e 
motivação e tomassem consciência daquilo que se captou através dos 
ouvidos, sobre nós mesmos e sobre o mundo, para que tenhamos 
cidadãos que possam participar da sociedade de forma consciente, crítica, 
sensível e criativa. 
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A PAISAGEM SONORA DO CAMPUS CARREIROS 

Karine Sanchez1 

Washington Ferreira2 

Virgínia Machado3  

 
O Campus Carreiros da FURG encontra-se inserido em um mosaico de 
remanescentes dos ambientes da planície costeira do Rio Grande do Sul, com 
significativos papéis como área de abrigo, alimentação e reprodução de numerosas 
espécies da vida silvestre, com uma grande diversidade de repertórios sônicos 
naturais e antrópicos. A inserção, neste cenário, das diversas construções e vias de 
acesso do sóciossistema da Universidade, sem um criterioso processo de 
adequação ao contexto, vem determinando alguns problemas, conflitos e impactos 
socioambientais persistentes e/ou recorrentes, os quais demandam uma efetiva 
busca de solução. Dentre o conjunto das atividades desencadeadas pelo LÁPIS - 
Laboratório de Problematização e Intervenção Socioambiental, do Programa de Pós 
Graduação em Educação Ambiental da FURG (o qual visa apresentar e discutir 
temas e estratégias coletivas de reconhecimento e superação de problemas 
compartilhados pela sociedade), apresenta-se uma proposta de investigação e 
intervenção sobre o atual contexto da qualidade sonora dos espaços de ensino, 
pesquisa e extensão, no cenário físico do próprio Campus Carreiros da 
Universidade. Esta visa investigar os níveis e fatores preponderantes de geração e 
propagação dos ruídos, inicialmente, em três ambientes universitários em horários 
de maior movimentação: o Centro de Convivência, o Restaurante Universitário e a 
Biblioteca.  A metodologia proposta se dá pela medição do nível de intensidade 
sonora (utilizando decibelímetro) dos locais selecionados e pelo referencial teórico 
deste campo específico do conhecimento. O objetivo geral da proposta é a 
caracterização das “Paisagens Sonoras” (sensu Murray Schaefer) locais, como 
instrumento desencadeador do planejamento integrado e participativo do Campus 
Universitário. Como objetivos específicos, destacam-se um programa de educação 
ambiental direcionado a esta temática; alertar a comunidade de usuários desses 
ambientes antrópicos dos riscos à saúde individual e coletiva, causados pela 
exposição aos altos níveis de ruído; correlacionar os resultados obtidos às novas 
possibilidades de materiais, técnicas e desenhos arquitetônicos. Dentre os 
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resultados esperados, estima-se a sistematização da informação técnica e científica 
disponível, pesquisas de opinião com os usuários, a estruturação de uma 
metodologia quali-quantitativa compatível com os objetivos, a organização de um 
banco de dados e a produção e difusão de material de informação e divulgação 
multimídia sobre o tema, os processos e resultados da pesquisa. 
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UMA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Alex Sandro da Silva Sergio1 

Sabrina de Oliveira Lackmann2 

Darlene S. Cabreira3 

Stéfani do Nascimento4 

 
 
O objetivo do presente trabalho é desenvolver uma análise crítica do modo como a 
educação física vem sendo trabalhada nas escolas. Compreendemos que a 
educação não pode ter o intuito de satisfazer as necessidades metabólicas do 
Capital, mas sim, ser uma “arma” para a revolução, transformando a sociedade e as 
relações sociais existentes por outras que possibilitem os indivíduos tornarem-se 
fraternos e solidários. Compreendemos o atual modo de organização da educação 
como incompatível com a humanização do ser humano, com seu desenvolvimento 
integral, indicando-nos a necessidade de um fazer autêntico e revolucionário. É 
necessário, pensar criticamente sobre as praticas realizadas no contexto escolar, o 
modo como tais práticas se refletem na constituição dos alunos enquanto seres 
sociais, e sobretudo, na intencionalidade política do ato educativo. A escola hoje 
impõe obstáculos ao desenvolvimento da consciência do educando, de sua 
criatividade e criticidade. Quando, na prática da educação física escolar, o educando 
é deixado “livre” para decidir que atividade irá desenvolver, acaba acomodando-se 
na reprodução de práticas legitimadas pelo saber dominante, cujo objetivo é a 
manutenção do status quo; ou ainda, quando é incentivado ao desenvolvimento de 
atividades de competição, cuja vitória ou desempenho comparativamente superior é 
valorizado e estimulado. Em nossa compreensão, quando o professor não é diretivo, 
não explora a “situação limite” do educando, ele o está oprimindo, pois não está 
viabilizando o desenvolvimento de suas potencialidades, tolhendo as possibilidades 
do seu vir-a-ser. O jogo pensado de forma transformadora tem potencial para 
viabilizar o desenvolvimento, na criança, do sentido de organização, cooperação, 
relações humanas, valores éticos e preceitos morais diferentes daqueles que se 
apresentam como fundamentais no Modo de Produção Capitalista. A ética de que 
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falamos é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de 
gênero, de classe; ética comprometida, sobre todas as coisas, com o processo de 
humanização do gênero humano. Buscamos um projeto de sociedade justa e 
fraterna em que a Educação que não pretenda adaptar o indivíduo à realidade 
existente, mas que, pelo contrário, possibilite o desenvolvimento de sua consciência 
para transformar a sociedade em prol do desenvolvimento humano. 
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A ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO TAIM: UM ESTUDO DE CASO POR 

MEIO DA ANÁLISE DA EFICÁCIA JURÍDICA AMBIENTAL 

 

Thaisa Caporlingua Lopes1 

 
O projeto de pesquisa denominado “A Estação Ecológica do Taim: um estudo de 
caso por meio da análise da eficácia jurídica ambiental”, sob orientação da Prof. 
Vanessa Caporlingua2, está vinculado ao Grupo de Pesquisa Direito e Educação 
Ambiental – GPDEA/ FURG, devidamente cadastrado no CNPQ, o qual estabelece a 
elaboração de projetos em que há conexão entre o Direito e a Educação Ambiental. 
Acerca do tema, se enquadra nas Ciências sociais aplicadas, em especial no Direito 
Ambiental. As investigações de problemáticas ambientais locais, produzidas pelo 
Grupo de Pesquisa, geraram a necessidade de analisar a real eficácia da legislação 
ambiental aplicada às áreas de preservação permanente, em especial, as 
localizadas no município de Rio Grande. Será que a legislação ambiental e as 
decisões judiciais têm sido suficientes para garantir que a Estação Ecológica do 
Taim esteja cumprindo o seu papel como uma Unidade de Conservação Federal? 
Para tanto se estabelecem como objetivos específicos: estabelecer conceitos 
determinantes sobre as Unidades de Conservação; compilação da legislação 
brasileira relacionada às Unidades de Conservação; levantamento dos impactos 
ambientais positivos e negativos na Estação Ecológica do Taim, bem como as 
atividades mitigatórias existentes; investigação das decisões judiciais que envolvam 
a Estação em estudo; pesquisar in loco a Estação Ecológica do Taim, de forma a 
investigar se a teoria e a prática se confirmam, ou se relacionam; consolidação da 
pesquisa por meio de artigos científicos e participação em eventos. A metodologia 
utilizada será inicialmente bibliográfica e depois analítica. Os resultados esperados 
revelam-se no atendimento do interesse acadêmico, jurídico e socioambiental. Logo, 
a pesquisa levará ao desenvolvimento de atividades que terão reflexos nos mais 
diversos segmentos sociais e ambientais, bem como a publicações de artigos 
científicos e participação em eventos decorrentes do projeto de pesquisa.  
 
Palavras chave:  Estação Ecológica; Taim; eficácia jurídico-ambiental. 

                                            
1 Acadêmica do Curso de Direito da FURG, pesquisadora do GPDEA (thaisal@vetorial.net). 
2 Doutora em Educação Ambiental, professora da FADIR e do PPGEA da FURG. 
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A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS COMO POSSIBILIDADE D E 

MELHORIAS NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Marianne Figueiredo Serra1 

Natália Centeno Rodrigues2 

 

Atualmente o ambiente escolar anda em pauta na sociedade brasileira, 
principalmente pelas freqüentes cenas violências vivenciadas nas escolas. O espaço 
educacional é fundamental para a experimentação e realização de vivencias, de 
aprendizados. Partindo dessa premissa pensamos que esse deve ser o mais diverso 
e harmônico possível, constituindo assim um ambiente favorável para a cultura de 
paz e difusão dos direitos humanos. Acreditamos que as práticas inclusivas e que 
auxiliam a conviver com o diferente são peças-chaves para que a escola se torne um 
ambiente multifacetado que reflita as mais variadas realidades sociais. Por isso esse 
projeto que encontrasse em andamento vinculado ao Grupo Transdisciplinar de 
Pesquisa Jurídica para a Sustentabilidade (GTJUS) busca, na etapa que se inicia 
agora, efetivar ações nas escolas municipais em que a propagação da tolerância e a 
cultura da paz, fiquem em evidências. Todo aporte teórico da pesquisa sobre direitos 
educacionais e as formas de sua efetivação, como se educar em direitos humanos, 
já se encontra em fase de conclusão. Esse conhecimento teórico será exposto de 
maneira dialógica para os discentes e docentes, compreendemos o ambiente 
escolar como um campo de força, constituído pelos saberes e pelos poderes desses 
atores. Com os educadores serão realizadas oficinas e palestras, tendo em vista que 
eles são construtores e mediadores desse ambiente cultural que é a escola. Para 
com os educandos haverá palestras para inseri-los no contexto dos direitos 
humanos e no combate a violência no âmbito escolar, tais palestras elaboradas de 
acordo com a realidade social de cada escola. Essa pesquisa tem como propósito 
maior incentivar a diversidade e tolerância dentro da sociedade rio-grandina, e a 
educação em direitos humanos servindo como vetor de propagação de uma cultura 
de paz, buscando uma melhora de condições para o ensino e para os seus atores 
sociais. 

                                            
1  Acadêmica do Curso de Direito Diurno da Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: 
mari.fserra@rocketmail.com , integrante do Grupo Transdisciplinar de Pesquisa Jurídica para a 
Sustentabilidade (GTJUS). 
2  Acadêmica do Curso de Direito Diurno da Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: 
naticenteno@gmail.com, pesquisadora do Grupo Transdisciplinar de Pesquisa Jurídica para a 
Sustentabilidade (GTJUS). 



 

785 

 

 
Palavras-chave:  ambiente escolar, direitos humanos. 

A IDÉIA DE CHOQUE DE CIVILIZAÇÕES E O IMPACTO SOBRE  OS 

ÁRABES: EXEMPLO DE UMA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

Gabriel Jorge Quadros de Paula1 

 

O presente trabalho visa tratar de como o impacto da idéia de choque das 
civilizações proposto pelo intelectual americano Samuel Huntington, teve impacto 
sobre os imigrantes árabes residentes na cidade de Rio Grande e presentes nos 
Estados Unidos. Por meio da análise de entrevistas onde utilizou-se a técnica da 
história oral e da leitura de textos de cunho autobiográfico como O Caçador de 
Pipas, de Khaled Hosseini, Minha Guerra Particular, de Masuda Sultan e Filho do 
Hamas, Mossab Hassan Youssef verificou-se que após os atentados das torres 
gêmeas no dia 11 de setembro de 2011, houve a intensificação da idéia de que os 
árabes são terroristas e professam uma religião belicosa, representando uma 
ameaça a ordem social do mundo Ocidental. Partindo desse pressuposto, este 
trabalho visa abordar a razão pela qual esse tipo de pensamento tomou-se um 
discurso de alcance global e os efeitos gerados pelo mesmo nas comunidades 
árabes residentes na cidade de Rio Grande e em algumas cidades dos Estados 
Unidos. 

                                            
1 Gabriel de Paula. Mestrando de História da Literatura, Furg. 
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AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA SOBRE BASE 

ECOLÓGICA: ENSAIOS POSSÍVEIS PARA “OUTRA ECONOMIA E  

PRODUÇÃO AGRÍCOLA” 

Carlos Roberto da Silva Machado1 

   Maria de Fátima Santos da Silva2 

 Vânia Roseane Pascoal Maia 3 

     Aline Bastos Mendes4 

                              Érica Insaurriaga Megiato5          

Fernanda Machado Johannsen 6 

               Iviliane Silva7 

    Samuel da Costa Dias8 

Thamara Luiza da Costa 9 

 
Este trabalho apresenta reflexões decorrentes de nossos estudos e leituras no 
desenvolvimento da Pesquisa intitulada: “A Agricultura urbana e periurbana no 
extremo sul do Brasil: efetividade, limites e possibilidades no combate à fome”, 
financiada pelo CNPq/MDS. Nesta fase, nossas discussões focaram pesquisas 
e artigos sobre a temática. Pretendemos em seguida, a partir da "visão" dos próprios 

                                            
1 Universidade Federal do Rio Grande, karlmac@ig.com.br 
2 Universidade Federal do Rio Grande, mariadefatimauabufpel@gmail.com 
3 Universidade Federal do Rio Grande, vaniaroseane@yahoo.com.br 
4 Universidade Federal do Rio Grande, slipaly@yahoo.com.br 
5 Universidade Federal de Pelotas, ericaimeg@gmail.com 
6 Universidade Federal do Rio Grande, nanda_rs_20@hotmail.com 
7 Universidade Federal do Rio Grande, ivilianesilva@uab.furg.br  
8 Universidade Federal do Rio Grande, Samuel_jurupiga@hotmail.com  
9 Universidade Federal do Rio Grande, thamaracosta91@yahoo.com.br 
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envolvidos (os agricultores e agricultoras), estudar a efetividade de políticas e ações 
de extensão por parte de uma Universidade com relação ao tema. Diante disto, 
compreendemos que a desigualdade social e a injusta distribuição de renda, 
resultados do sistema capitalista , bem como os dados e as condições preocupantes 
quanto à fome e a segurança alimentar no Brasil e no mundo, decorrem 
principalmente da busca incessante do lucro por parte das grandes corporações. Do 
mesmo modo, presenciamos a exploração desenfreada dos recursos naturais. 
Portanto, trazemos para reflexão a inconsistência que há na pregação dos discursos 
de uma sustentabilidade no interior de um sistema que em sua "essência" é 
insustentável, pelos motivos anteriormente citados, entre outros, denotando de fato o 
descompromisso com um ambiente humanamente justo e equilibrado, utopia 
somente realizável no processo de superação das atuais condições.  Nesse sentido, 
algumas práticas podem ser alternativas possíveis e viáveis no que se referem, em 
princípio, ao combate à fome e a segurança nutricional, podendo estar aliadas às 
preocupações ambientais, como é o caso da agricultura baseada em “princípios 
sustentáveis”, sob bases ecológicas. Alertamos, porém que, como "ilhas num mar" 
adverso, hegemonizado pela lógica do mercado e da agricultura capitalista 
consumidora de "venenos", tais experiências serão limitadas e parciais, pois não 
poderão se generalizar na atual conjuntura. Apesar disso, acreditamos e 
defendemos a importância de estudarmos as potencialidades e limites que se 
apresentam. Acreditamos ainda, que algumas ações verificadas, podem ser ensaios 
para a produção de "outra economia e produção agrícola". 
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COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA NA UNIPAMPA/CAMPUS BAGÉ 

Clever Martins Leitzke1 

O processo através da reciclagem tem desempenhado um papel importante na 

redução na quantidade de lixo a ser disposto. As Instituições de Educação Superior 

geram uma vasta gama de resíduos, entre eles, papel, papelão, latas, vidros, 

resíduos orgânicos e resíduos sólidos perigosos. Os motivos que destacam a 

importância do projeto são por um lado a questão legal e de outro o educacional. O 

primeiro diz respeito a Decreto 5.940/2006 que institui a separação dos resíduos 

recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal 

direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. Já por sua vez o educacional, é 

de que uma instituição de ensino superior não pode se furtar ao direito de não 

replicar a sua comunidade acadêmica à ética de proteção dos recursos naturais e na 

qualidade de vida. Assim busca-se que com a prática da separação dos resíduos 

não recicláveis (restos de alimentos, cascas de frutas, legumes, etc.) e dos resíduos 

recicláveis (papéis, vidros, plásticos, metais, etc.) venha facilitar o processo da 

reciclagem porque os materiais estando limpos, têm maior potencial de 

reaproveitamento e comercialização. No município de Bagé existe uma associação 

de catadores em forma de cooperativa (ASMAR), que exercem suas atividades junto 

ao aterro sanitário e onde é feita a coleta no final do processo (out put), ou seja, 

antes da disposição final no aterro sanitário, selecionando aqueles materiais que 

possam ser reciclados e consequentemente tenham valor de mercado. Segundo 

informações dos próprios catadores, esta atividade gera em torno de R$ 600,00 por 

mês para cada um dos associados. O objetivo geral é destinar corretamente os 

resíduos sólidos do campus Bagé; objetivos específicos: adequar os espaços e 

                                            
1 Representante da Comissão da Coleta Seletiva Solidária da Unipampa/Campus Bagé. E-mail 
clever@unipampa.edu.br 
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materiais para a coleta; conscientizar a comunidade acadêmica quanto a importância 

da reciclagem; contribuir para uma formação ambientalmente correta; reduzir a 

geração de resíduos, e ações de educação ambiental. O trabalho proposto será 

realizado em quatro etapas: 1ª Formação de Multiplicadores; 2ª Instalação e 

adequação de coletores; 3ª Etapa - Conscientização Ambiental de Servidores, 

Alunos e Funcionários e 4ª Etapa – Expansão do projeto para a Comunidade (Bairro 

Malafaia). O resultado esperado é a possibilidade de capacitar e multiplicar as ações 

dessa natureza a nossa comunidade acadêmica. Busca-se também que tenhamos 

maior sucesso no processo de separação dos materiais recicláveis. E por último 

esperamos que com essa iniciativa intracampus possa se expandir a localidade onde 

estamos instalados. 

Palavras-chave:  Reciclagem, resíduos sólidos, coleta seletiva, conscientização 

ambiental e gestão ambiental 
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REFLEXÃO EM SALA DE AULA, ATRAVÉS DO DOCUMENTÁRIO 

“LIXO EXTRAORDINÁRIO” 

  Aline Simões Menezes1 

Ruhena Kelber Abrão Ferreira2 

 

Este trabalho pretende realizar um projeto de Educação Ambiental utilizando o 

documentário ”Lixo Extraordinário” em sala de aula com alunos do 9º do Ensino 

Fundamental em uma escola do município de Rio Grande. Pretende-se com o 

documentário mostrar a realidade dos catadores de materiais de recicláveis em um 

dos maiores aterros sanitários localizado na cidade de Duque de Caxias no estado 

do Rio de Janeiro. A partir das discussões sobre o documentário, objetiva-se que os 

alunos realizem uma pesquisa em torno da situação de trabalho que os catadores de 

materiais recicláveis rio-grandinos apresentam em suas rotinas diárias. Através das 

narrativas de vida destes, busca-se que os alunos adquiram uma conscientização 

socioambiental sobre o profissional que trabalha diretamente com resíduos sólidos.  

 

 

Palavras-chave:  Reflexão; Catadores; Educação Ambiental. 

                                            
1 Mestranda de Educação Ambiental  (PPGEA – FURG)– e-mail: alinesmrs@gmail.com 
2 Mestre em Educação física (UFPEL) – e-mail: kelberabrao@gmail.com 
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MÍDIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O PROJETO HISTÓRIA DAS 

COISAS 

  

Andressa Luz Borges1 

Tiago Fonseca dos Santos2 

 
O presente texto tem como objetivo sistematizar a pesquisa desenvolvida na análise 
das animações do Projeto A História das Coisas e suas possíveis aproximações com 
a educação ambiental. Considerando-se que a EA não se restringe apenas ao 
ecologicamente correto e às práticas preservacionistas,  busca-se analisar como se 
constitui o discurso sobre meio ambiente e as relações sociais destes vídeos. A 
partir desta perspectiva, as análises dos vídeos A História das Coisas, The story of 
Cap & Trade, A História da Água Engarrafada e A História dos Cosméticos, onde  
buscou-se apreender a maneira como é apresentada a categoria meio ambiente e 
as relações sociais na sociedade de consumo. Em termos de resultados parciais, 
destaca-se que a abordagem dos vídeos não é dada somente em âmbito ambiental 
mas também social, político e econômico e como estas dimensões se inter-
relacionam. A associação dessas temáticas torna evidente a interdependência entre 
ambiente e sociedade, ou ainda, a ampliação exponencial da pressão sobre os 
ecossistemas pela sociedade de consumo.  Assim, a problematização das práticas 
consumistas a partir destes vídeos coloca-se como importante ferramental para a 
reflexão da problemática socioambiental. Através da análise das proposições 
referentes aos vídeos de Annie Leonard, ressalta a importância desta linguagem à 
EA, em sua utilização sistemática, ter-se-á maior profundidade nas reflexões. 
Projetos como o A História das Coisas além de ter todos os prós mencionados, é 
ainda didático e atrativo aos olhos de diferentes grupos de diferentes faixas etárias. 
 
 
Palavras-chave: Consumo; Mídia; Meio Ambiente; Educação Ambiental. 

                                            
1. Graduanda em Oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Contato: 
dessalight@hotmail.com 

2. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental na mesma Universidade. 
Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Contato: 
tiago_fsantos@yahoo.com.br 
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BULLYING: UM RETRATO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOL AR 

NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE 

 

Marianne Figueiredo Serra1 

Natália Centeno Rodrigues2 

 
O ambiente escolar, inicialmente idealizado para possibilitar a formação não só 
educacional, bem como na formação pessoal e no desenvolvimento sócio-afetivo 
dos estudantes que dela fazem parte, dentro da instituição plural que é a escola, 
choques de valores sociais e culturais se tornam freqüentes, não raramente essa 
colisão de valores ocasiona violência e hostilidade entre os pertencentes a esse 
ambiente. O fenômeno conhecido como bullying, é uma das formas mais discutidas 
atualmente da violência no ambiente escolar, tal prática não escolhe vítimas em 
especial, atingindo estudantes de todas as idades, classes sociais e crenças. O 
bullying é um comportamento repetitivo, hostil, consciente, intencional e deliberado 
praticado por uma ou mais pessoas, destinado a prejudicar os demais estudantes, 
que assume muitas formas e pode incluir diferentes comportamentos, tais como: 
violência física e insultos verbais; xingamentos e humilhações; ameaças e 
intimidação; extorsão ou roubo, etc. A pesquisa surge em um momento em que os 
dados a respeito do fenômeno Bullying ainda são escassos e a discussão do tema 
no país ainda é muito recente, por esse motivo o estudo desse fenômeno se faz 
necessário. Tendo em vista essa realidade o principal objetivo deste projeto é o 
mapeamento do fenômeno bullying, através da aplicação de questionários aos 
alunos, da 5ª a 8ª séries, pertencentes à rede pública de ensino do município de Rio 
Grande, nas cinco escolas com maior índice de violência registrada, bem como com 
o devido enquadramento dessas realidades no universo jurídico. Nesse sentido a 
pesquisa será voltada a busca de alternativas à solução da violência no ambiente 
escolar, a pesquisa se realiza em três momentos; pesquisa bibliográfica e 
documental; pesquisa descritiva da realidade; e analise final dos dados apurados 
sob o prisma jurídico. No combate a essa intolerância deve-se fomentar a justiça 
como valor inerente à comunidade escolar, o que faz necessário que a escola 
levasse em conta as desigualdades reais e procurasse, em certa medida, 
compensá-las. Para que se possa combater o bullying é preciso, conhecer 
                                            
1  Acadêmica do Curso de Direito Diurno da Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: 
mari.fserra@rocketmail.com, integrante do Grupo Transdisciplinar de Pesquisa Jurídica para a 
Sustentabilidade (GTJUS) 
2  Acadêmica do Curso de Direito Diurno da Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: 
naticenteno@gmail.com, pesquisadora do Grupo Transdisciplinar de Pesquisa Jurídica para a 
Sustentabilidade (GTJUS) 
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profundamente o fenômeno e assim elaborar estratégias educacionais que envolvam 
alunos, pais, professores e autoridades escolares, para que a violência estudantil 
seja superada. 
 

Palavras-chave:  bullying, ambiente escolar, município do Rio Grande. 
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O SEGURO DEFESO, OS PESCADORES ARTESANAIS E O MEIO 

AMBIENTE: PROBLEMÁTICAS E PERSPECTIVAS  

 

Andressa de Lima1 

Jaiane Braga2 

 Janine Reis3 

Maria Julieta Coelho4 

 
Essa pesquisa vem sendo realizada desde o ano de 2009 e tem por tema os 
pescadores artesanais do estuário da Lagoa dos Patos e a influência do “seguro 
defeso” no contexto social em que vivem. Ao longo da pesquisa discutimos sobre a 
chamada Lei do Seguro Defeso (Lei 10.779, de 25 de novembro de 2003), que 
compreende o período determinado pelo IBAMA, em que os pescadores são 
proibidos de pescar recebendo o benefício do seguro-desemprego, no valor de um 
salário-mínimo mensal. A proposta de estudos visa compreender a influência do 
“seguro defeso” na realidade social do pescador artesanal do estuário da Lagoa dos 
Patos, bem como, avaliar o grau de aceitação da referida lei por parte dos 
pescadores. Concomitantemente, buscamos avaliar a importância do período do 
defeso para o meio ambiente, e as possíveis consequências para o ecossistema do 
não cumprimento das disposições legais. Também procuramos apontar a 
abrangência da respectiva lei e, finalmente, verificar de que forma se dá a sua 
fiscalização. Para a realização da pesquisa executou-se levantamento bibliográfico, 
buscando conhecimento específico da legislação, da realidade da comunidade 
pesqueira e da relação pescador – legislação – meio-ambiente. Constatou-se a 
necessidade de elaborar uma pesquisa de campo, transcendendo a teoria.  Assim, 
foram realizadas entrevistas qualitativas buscando informações a cerca do ponto de 
vista do pescador em relação ao “seguro defeso”, e procurando alternativas para a 
resolução de possíveis conflitos. Por fim, atingimos os objetivos traçados e 
conseguimos responder várias questões dessa problemática, bem como, 

                                            
1 Andressa Josiane de Lima – FURG Universidade Federal do Rio Grande 
(andressa_hz@hotmail.com) 
2 Jaiane Braga da Silva – UNIFLU- FDC Centro Universitário Fluminense Faculdade de Direito de 
Campos (jaianebraga@hotmail.com) 
3 Janine Scaglioni Reis – UFPEL – Universidade Federal de Pelotas (janinereis@gmail.com) 
4 Maria Julieta Lima Coelho – FURG Universidade Federal do Rio Grande (julieta@vetorial.net) 
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estabelecer algumas perspectivas. O período do defeso em relação a determinadas 
espécies não está correto, visto que nessa época ainda ocorre a reprodução e 
desenvolvimento das mesmas. Portanto, observa-se que a lei não atinge sua 
finalidade no que tange a preservação do ecossistema marinho. Além disso, mesmo 
o pescador estando ciente da situação, se vê obrigado a pescar devido à 
necessidade de acompanhar o mercado capitalista e manter sua subsistência. 
Também constatamos que a fiscalização durante o período do defeso, que compete 
ao IBAMA, é insuficiente, possibilitando a continuidade da atividade pesqueira. 
Constata-se que se a lei fosse cumprida ocorreria um beneficiamento para o meio 
ambiente, pois o “descanso” das espécies é fundamental para seu desenvolvimento 
adequado. Finalmente, concluímos que o valor do benefício é baixo e o período 
estabelecido para o pagamento não leva em conta a realidade de cada pescador. 

 
Palavras-chave:  pescadores artesanais, lagoa dos patos, lei 10.779, seguro 

defeso. 
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PROJETO DE PESQUISA NEGRO REI 

 

Tânia Garcia Camargo1 

Anderson R.P. Soares2 

Humberto Calloni3 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar alguns aspectos relacionados ao 
projeto de pesquisa Negro Rei, desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande FURG. Inicialmente 
o projeto foi elaborado no curso Educação Anti-Racista no Cotidiano Escolar: 
História e Cultura Afro-Brasileira junto ao PROREXT da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul - UFRGS no ano de 2006. O projeto esta em andamento, porém foi 
reestruturado em 2010 sob o enfoque da Complexidade de Edgar Morin, embasado 
na ética transdiciplinar e na noosfera. Com o intuito de investigar as redes de 
significados do universo simbólico da capoeira e sua relação com a sociedade, 
tendo em vista a sua constante metamorfose desde as senzalas como instrumento 
de libertação, perpassando a sua institucionalização até chegar a patrimônio 
histórico cultural brasileiro. E dentro deste cosmos a pesquisa pretende perceber 
como se dá esta constante reconstrução e readaptação de valores, a sua 
ancestralidade afro-brasileira, os seus mitos yorubas, a sua musicalidade, as 
ladainhas e rezas. Segundo Mestre Pastinha: “Ie maior é Deus pequeno sou eu o 
que tenho foi Deus que me deu na roda de capoeira rá rá grande pequeno sou eu”  
A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa tem como alicerce o trabalho de 
história oral, entrevista semi-estruturada, bibliografia, vídeos, fotos, trabalho de 
campo. 
 
Palavras-chave:  Capoeira, mito, sincretismo, musicalidade. 

                                            
1 Mestranda no programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – PPGEA  e aluna no Grupo de 
Estudos da Complexidade de Edgar Morin. Universidade Federal do Rio Grande FURG. E-mail: 
Camargo-tania@bol.com.br 
2 Aluno no IFRS Universidade Federal do Rio Grande FURG. Capoeirista. E-mail: 
soaresanderson2010@bol.com.br 
3 Professor Doutor do Programa em Educação Ambiental – PPGEA  Universidade Federal do Rio 
Grande FURG. Coordenador do Grupo de Estudos da Complexidade de Edgar Morin. E-mail: 
hcalloni@mikrus.com.br 
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CONCEPÇÕES DE NATUREZA E PAISAGEM EM ALUNOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL: UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

Rafael de Souza Dias1  

Bruna Cirino2 

Patricia Gabrielle Rodrigues3 

Cleidison Vieira de Rezende4 

Márcia Freitas5 

  
Este trabalho objetiva analisar os conceitos de paisagem e natureza a partir 
imaginário de estudantes do ensino fundamental. Selecionamos um grupo de 
alunos, entre 10 e 14 anos, moradores de uma favela na zona central do Rio de 
Janeiro, com os quais realizamos dois trabalhos de campo, com o intuito de observar 
o espaço geográfico: na zona costeira de Niterói (RJ) e no Morro da Catacumba, 
Zona Sul da Cidade do Rio. Solicitamos, durante o trabalho, uma descrição da 
paisagem e analisamos a forma e os termos utilizados para descrevê-la. Deste 
trabalho, além de dois professores de Geografia participaram ainda uma pedagoga e 
um psicólogo. Num primeiro momento os alunos tiveram dificuldade em demonstrar 
as suas primeiras impressões. Daí, a importância da pedagoga Márcia Freitas, ao 
desenvolver um trabalho de abstração e reconhecimento da interpretação de cada 
um, promovendo um debate e articulando suas interpretações. Depois analisamos 
as reflexões sobre o que é natureza e paisagem. Para os alunos, a diferença entre 
natureza e paisagem não existe. Paisagem relaciona-se ao estético, como sendo 
belo: só os elementos naturais podem ser indicados como paisagem. A influência 
humana não faz parte desta, caracterizando-se como um elemento invasor não só 
do ambiental e visual. A partir desta concepção, apresentamos a descrição 
conceitual, elaborando uma aula ao ar livre, onde o foco foi mostrar que tanto ali na 
floresta, quanto em suas casas, os alunos integram e interagem com paisagem e 

                                            
1 Mestrando em Educação Ambiental – PPGEA/FURG. Bolsista CAPES (geo.rafael@gmai) 
2 Mestranda em Geografia – UERJ. Bolsista CAPES (brunacirino@gmail.com) 
3 Mestranda em Geografia – UFSM (pat.rodrigues@ymail.com) 
4 Mestrando em Geografia – UFSM (cvr.geo@gmail.com) 
5 Pedagoga, com especialização em Literatura Infanto-Juvenil – UFF (marciadsfreitas@gmail.com) 
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natureza. O resultado foi o envolvimento total do grupo. Os alunos são capazes de 
relacionar fatos, idéias e propor soluções, mostrando que a preocupação com o 
ambiente é coletiva, assim como a busca por soluções para os problemas. Isso 
enfatiza a importância de sairmos do espaço escolar, da sala de aula, e explorarmos 
novos horizontes físicos, que não precisam ser em outras cidades: basta um passeio 
ao redor da escola para que novas perspectivas possam emergir. 
 
Palavras-chave:  Trabalho de campo, Natureza, Educação Ambiental 
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DANÇA CIRCULAR E EDUCAÇÃO AMBIENTAL UM DIÁLOGO EM 

MOVIMENTO 

 

Carmen Etel da Silva 

 

Sensibilização pela educação e pela arte. Desperta o interesse e o respeito pelos 
ritmos da natureza. Reflexões vivenciais da dança circular e da educação ambiental, 
aproximando-as para uma conduta de sensibilização ambiental. 

 

Objetivos:  Despertar o interesse pela dança e suas manifestações nas diversas 
culturas. Observar nos rituais da dança a similaridade com os movimentos da 
natureza. Compreender o movimento das danças circulares no Brasil e no mundo e  
o resgate dos cantos e danças da cultura.  Conscientizar cidadãos para serem 
agentes de sua diversidade cultural. 

 

Justificativa: A atriz e pesquisadora de cultura popular e danças circulares, Renata 
Vicente Voltolini apresenta em seu artigo “As danças circulares como instrumento de 
sensibilização ambiental”, a aliança entre os conceitos de educação ambiental, de 
arte e de cultura, onde aponta experiências com a dança Circular servindo de apoio 
para as pessoas que desejam a transformação, a mudança de atitudes e a 
valorização do ser humano e do planeta através de uma Educação Ambiental. Cita a 
Educação Ambiental como uma escolha de vida que propicia uma relação saudável 
com o ambiente, com o próximo e consigo mesmo, numa verdadeira integração 
entre a ecologia social, ecologia mental e a ecologia ambiental. Destaca também 
que a simplicidade é a melhor forma de comunicação para que a educação 
ambiental tenha eficácia. Sendo que esta simplicidade pode estar relacionada com a 
arte e com a cultura. 
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LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) NA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

Ivana Gomes da Silva 

 

 

CONTEÚDO: Alfabeto manual em libras, Cumprimento, nome, Ecologia, Meio 
ambiente, Saúde , Natureza 

 

Objetivos: 

Oportunizar aos participantes do EDEA o conhecimento da Libras, que faz parte da 
cultura surda; 

 

Ensinar sinais que são usados para os primeiros contatos com os surdos, bem como 
sinais ligados à temática ambiental;  

 

Desenvolver e introduzir elementos da Libras que possibilitem aos participantes a 
construção de habilidade e desempenho na comunicação com os surdos; 
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VIVÊNCIA E USOS DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

Diego Sabbado Menezes 

Juliana Pereira Pino 

 

Buscaremos com a oficina propiciar um momento de vivência com as Plantas 
Medicinais, com uma proposta prática de caminhada pelo Campus Carreiros da 
Furg, colhendo as ervas que servirão para um chá no final da oficina. 

Tendo em vista os diversos problemas decorrentes da crise sócio-econômica-
ambiental, entendemos que somente através de uma prática cotidiana revolucionária 
somos capazes de ter e proporcionar uma vida melhor à tudo que nos cerca. Neste 
sentido, buscamos com a oficina não só uma crítica à alimentação capitalista (lógica 
do agronegócio: latifúndio, exportação, agrotóxicos, mecanização, exploração do 
trabalho), mas também uma crítica à medicina alopática, que no nosso 
entendimento, se limita a diagnosticar doenças e receitar remédios que não tratam 
da raíz do problema e muitas vezes acabam sendo a causa de outros problemas. A 
medicina natural, por sua vez, trata de maneira inversa o corpo, buscando as raízes 
dos “problemas de saúde” nos hábitos cotidianos e a partir daí, faz uso 
principalmente de plantas (mas não só) que podem ajudar nossos corpos a se 
recuperarem. 

Esperamos que esta troca de experiências seja um incentivo para olharmos nossos 
corpos sob outro ponto de vista, e que esta troca de saberes nos permita reconhecer 
no ambiente que nos cerca plantas que podem muito contribuir para nosso 
desenvolvimento enquanto indivíduos ambientais. 

Por fim, proporemos um Chá, como um momento não só de degustação dos sabores 
naturais, como de reflexão sobre a própria oficina. 
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OFICINA: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A INTERDISCIPLINARI DADE 

 

Patrícia Bersch 

Aline Rizzardi 

 Tanise Nogueira Lamaison 

 
Conteúdo: 
- Construção de um filtro da água (Física, química, ciências). Usando materiais 
alternativos constrói-se o filtro esta atividade está com a idéia da reutilização da 
água. 
- Laboratório no pátio da escola (Geografia, Ciências, Matemática). Atividade 
utilizando espaços externos. Busca-se a identificação de liquens, faz-se sua 
identificação e medição. Depois de um ano comparar. A atividade dá idéia de 
poluição atmosférica.  
- A arte e a educação ambiental (Arte, Português, Literatura). Atividade na qual o 
aluno deverá adquirir em revistas, jornais ou livros, textos, reportagens, poesia ou 
poemas referentes ao meio ambiente e, através da arte, confeccionar materiais a 
partir do lixo reciclável. 
- Contando bolinhas de papel (Matemática). Ao final de cada aula o professor 
juntamente com a turma, recolhe as bolinhas de papel que estão na lixeira, calcula a 
média de bolinhas na semana e depois multiplica pelo número de dias letivos. Os 
alunos se surpreenderão com o desperdício de folhas e de cadernos durante o ano.  
Objetivo: 

O objetivo é oferecer, através de um enfoque interdisciplinar da educação 
ambiental, algumas sugestões não apenas para dinamizar as aulas, mas também 
contextualizá-las, com isso, aumentando o interesse dos alunos. Ajudando-o a 
desenvolver a consciência da preservação ambiental em todas as disciplinas, e a 
importância das atitudes de casa ser na preservação do meio ambiente. 

Pretende-se com estas atividades, chamar a atenção do aluno para a 
importância do reaproveitamento dos materiais utilizados diariamente, orientá-los 
quanto ao desperdício e conscientizá-los dos problemas ambientais visíveis nos dias 
de hoje, mostrando a eles que muitas de nossas atitudes contribuem com os maus 
tratos ao meio ambiente, promovendo por meios destas atividades práticas a 
mudança de postura dos mesmos com relação ao ambiente em que vivem. 
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GINÁSTICA LABORAL, DEFESA PESSOAL, NOÇÕES DE KARATE  E 

ALONGAMENTO 

Silvio Roberto Munhós de Menezes 

 
No cotidiano, na correria do dia-a-dia, somos movidos pela vontade de 

superação, em vários sentidos: pessoal, familiar, profissional, acadêmico..., enfim, 
nas nossas mais variadas áreas de atuação. Muitas vezes esquecemos do bem-
estar do nosso corpo. 

Nesse contexto, Ao registrar três ecologias - a do meio ambiente, a das 
relações sociais e a da subjetividade humana -, Félix Guattari – As Três Ecologias, 
manifesta sua indignação perante um mundo que se deteriora lentamente: "... Em 
virtude do contínuo desenvolvimento do trabalho maquínico, redobrado pela 
revolução informática, as forças produtivas vão tornar disponível uma quantidade 
cada vez maior do tempo de atividade humana potencial. Mas com que finalidade? A 
do desemprego, da marginalidade opressiva, da solidão, da ociosidade, da angústia, 
da neurose, ou a da cultura, da criação, da pesquisa, da reinvenção do meio 
ambiente, do enriquecimento dos modos de vida e de sensibilidade?" 
Guatarri acredita que “ao passo que só uma articulação ético-política — a que 
chamo ecosofia — entre os três registros ecológicos (o do meio ambiente, o das 
relações sociais e o da subjetividade humana) é que poderia esclarecer 
convenientemente tais questões, no sentido de identificar os perigos que ameaçam 
o meio ambiente natural de nossas sociedades. A ecosofia social consistirá, 
portanto, em desenvolver práticas específicas que tendam a modificar e a reinventar 
maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto urbano, do trabalho. 

Desta forma, a proposta da oficina é a de desenvolver atividades corporais 
individuais e em grupo, para que os indivíduos dediquem poucos minutos diários de 
seu dia ao seu corpo, pois esquecemos de lhe dar a devida atenção. 

 
Objetivos 
Através de atividades físicas, desenvolver noções de práticas de ginástica 

laboral, que poderão ser executadas em qualquer lugar em que os oficineiros 
estejam (meio acadêmico, trabalho, família, etc.); de defesa pessoal e noções de 
Karate, para que oficineiros possam, se enfrentarem situações que necessitem, agir 
adequadamente; e alongamento, que é uma prática saudável em qualquer momento 
de suas vidas. 
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EXPERIMENTAÇÕES ESTÉTICAS AUDIOVISUAIS EM 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

Cláudio Tarouco de Azevedo 

 

Com o objetivo  de explorar novas percepções e acionar diferentes maneiras de 
entendimento sobre a vida, esta proposta aponta momentos de experimentação e 
criação do novo que pode surgir na interação ecológica entre a câmera de vídeo 
e cada pessoa. A ferramenta do vídeo pode atuar como uma extensão do olhar 
subjetivo proporcionando um sentir que extrapole nossos modos de ver habituais. 
Aí reside uma potencialidade que transcende a narrativa audiovisual 
convencional e propõe a experimentação de novas percepções e sentimentos 
latentes. Como podemos enxergar o mundo de uma perspectiva não-humana? 

Os resultados esperados  são: a produção poética audiovisual; a produção de 
novas percepções através do experimento estético; a discussão e leitura das 
imagens pelos e com as (os) participantes; e a coleta de dados através da 
aplicação de questionário de pesquisa. 
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA TODOS  

 
 

Luis Alberto Maccarini 

 
 
 

Num contexto planetário de queima de combustíveis fósseis, aquecimento global, 
construção de hidrelétricas de grande impacto ambiental e a perspectiva de 
utilização de centrais nucleares, o trabalho pretende ventilar a teoria e os principais 
conceitos ligados ‘a geração sustentável de energia elétrica a partir do Sol. 

Através da interconexão de painéis fotovoltaicos, inversor, e elementos de 
proteção, será feita a uma pratica com a montagem didática de um sistema de 
geração conectado a rede elétrica. 

Serão exemplificadas outras instalações geradoras construídas pelo autor, e 
revistos mitos relativos ao uso da energia solar como: baixa eficiência, custo elevado 
e dificuldade de armazenamento da energia gerada. 

Será feito um paralelo entre esta modalidade de geração de energia e a 
mobilidade sustentável através de veículos elétricos. 

Por fim, serão repassados fornecedores, custos, e dicas de importação para os 
que desejarem possam implementar seus sistemas de geração fotovoltaica. 
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EDUCAR PARA COOPERAÇÃO: DISCUTINDO OS PRINCÍPIOS DA  

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA 

Vanessa Gonçalves Dias  

Adriana Matos De Carvalho 

Lucia Regina Nobre  

 
A proposta ora apresentada busca inserir-se neste Encontro na modalidade 

oficina, com o objetivo de refletir, discutir e fomentar alguns dos princípios básicos 
da Economia Popular Solidária no espaço acadêmico. A Economia Popular Solidária 
surge, a partir da organização coletiva dos trabalhadores frente ao desemprego 
estrutural e a precarização do trabalho, sob a hegemonia da globalização financeira. 
Tais experiências de economia solidária, que recentemente despontam no Brasil, 
demonstram um potencial emancipatório e criativo em termos de construir um 
mundo mais humanizado e uma cultura da vida comunitária (GADOTTI e 
GUITÉREZ, 1993) e dos vínculos de solidariedade de uma educação para 
cooperação. 
  Para esta interlocução, estruturamos nossa escrita em dois eixos suleadores. 
O primeiro se propõe a apresentar experiências concretas, a partir de um debate dos 
“quefazeres” sobre as diversas experiências que têm marcado as práticas dos seus 
propositores na Economia Popular Solidária. No segundo momento, nos propomos 
desenvolver um debate salutar a cerca dos princípios da Economia Popular 
Solidária. Desta forma, a oficina está planejada para ser desenvolvida dentro da 
metodologia freiriana do diálogo entre curiosos epistemológicos. 
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EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

Antonio Fernando Silveira Guerra 

Mara Lúcia Figueiredo 

 
Conteúdo:  O Jogo da Sustentabilidade: discussão dos temas sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável e sociedades sustentáveis.  
 
Objetivos: Refletir sobre as representações a respeito da sustentabilidade; 

Compreender a complexidade deste paradigma e de suas diferentes dimensões.  
 
Resultados esperados: Reflexão e ressignificação de valores na relação ser 

humano, natureza e sociedade. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA ATIVIDADE FÍSICA NA 
PROBLEMATIZAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

 

Yoisell López Bestard1 

Carlos Roberto da Silva Machado2 

 
Carliza Oriente Luna3 

 
Resumo: Na seguinte comunicação dão-se os primeiros passos para confeccionar o 
projeto de tese de doutorado, intitulada: Educação ambiental através da atividade 
física na problematização da qualidade de vida. Tem seu começo em setembro de 
2010 com a realização de projetos de extensão fazendo oficinas de Tai Chi Chuan 
na FURG. Para desenvolver o tema de pesquisa propôs-se a ideia no projeto de 
tese, trabalhar com diferentes grupos sociais em espaços sociais diferentes, tudo 
isso articula as relações sociais com a natureza, onde aplica-se a prática esportiva 
como processo educativo em educação ambiental. Busca-se problematizar, se 
através do tai chi chuan: é possível mudar a natureza física (saúde) das pessoas, as 
concepções dos participantes e suas relações com o médio ambiente. Por tanto a 
oficina vai ter três momentos: 
1.- Apresentar as ideias iniciais do projeto de tesis. 
2.- Apresentar e aplicar questionários sobre educação ambiental aos participantes. 
3.- Realizar aula de tai chi chuan. 

                                            
1 Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental. Email: ylbestard@gmail.com  
2 Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental. Email: karlmac@ig.com.br  



 

811 

 

ECOALFABETIZAÇÃO E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL  

Simone da Rosa Messina 

 
A Ecoalfabetização é a leitura e interpretação da natureza que permite ver o 

homem como parte integrante da teia da vida. Tal abordagem configura-se numa 
grande contribuição para a prática da educação ambiental tanto no ensino formal 
quanto informal. Neste sentido, as práticas de educação ambiental são recursos 
pedagógicos que dinamizam a abordagem das questões ambientais pelos 
professores da educação básica. Dentre as práticas ambientais estão os jogos 
cooperativos, as dinâmicas de grupo realizadas a partir de temas ambientais e as 
trilhas ecológicas. Considerando que a sensibilização e o desenvolvimento de 
competências e atitudes são alguns dos objetivos da Educação Ambiental, as 
práticas ambientais e as trilhas ecológicas configuram-se como estratégias 
pedagógicas produtivas para o desenvolvimento de projetos educativos. Dentre as 
práticas de educação ambiental estão os jogos cooperativos, as dinâmicas de grupo 
realizadas a partir de temas ambientais e as trilhas ecológicas. 

• OBJETIVOS: Fornecer subsídios aos professores da educação básica para a 
inserção de práticas de educação ambiental (PEA) no cotidiano escolar, sob a 
perspectiva da ecoalfabetização. 

• PÚBLICO-ALVO: professores da educação básica e estudantes dos cursos 
de licenciatura, mestrado ou doutorado na área da educação. 

• METODOLOGIA  
1. Apresentação em power point do tema “Ecoalfabetização e práticas de 

educação ambiental (PEA)”  
2. Realização de PEA durante a oficina;  
3. Elaboração individual de uma PEA 

Momento para discussão e tira-dúvidas. 
 Espera-se que o público-alvo: 

• Compreenda a contribuição que a Ecoalfabetização fornece à educação 
ambiental; 

• Inclua as práticas de educação ambiental em suas ações educativas; 
• Elabore práticas de educação ambiental interdisciplinares para aplicação 

em aula. 
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DANÇA QUE TE QUERO CORPO  

 

Giovana Consorte de Souza 

Oficina de sensibilização e conscientização corporal através de exercícios de 
respiração e movimentação de dança contemporânea. Voltado para qualquer tipo de 
público a oficina visa ampliar a sensibilização corporal e a consciência de que todos 
somos corpo. Através das atividades espera-se que os participantes consigam entrar 
em um estado de consciência no qual os sentidos constroem movimento, em uma 
tentativa de minimizar a racionalização dos processos corporais normalmente 
derivada da divisão dualista do homem em ser de corpo e mente. 
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CONSCIENTIZAÇÃO EM PAULO FREIRE: TEORIA E PRÁTICA  

Andreisa Damo 

Danieli Veleda Moura 

Ricardo Gauterio Cruz 

 
A conscientização é uma categoria freireana que evidencia o processo de formação 
da consciência crítica em relação aos fenômenos da realidade, a qual passa pela 
superação das formas de consciência ingênua. Neste processo, os sujeitos se 
reconhecem no e com o mundo e ao transformarem o mundo por meio de suas 
práticas, transformam também a si mesmos. 
Logo, a formação de uma consciência crítica coletiva é base de sustentação para 
produção de uma nova organização social onde não se negue o “ser-mais” humano. 
A proposta dessa oficina consiste em apresentar os níveis de consciência e como se 
dá o processo de conscientização de acordo com a compreensão do educador 
Paulo Freire. Para tanto, os conteúdos trabalhados serão: A CONSCIÊNCIA E SEUS 
ESTADOS: Consciência ingênua, semi-intransitiva e crítica. 
Nosso objetivo é produzir um espaço favorável ao desenvolvimento de uma 
consciência crítica sobre a realidade, por meio da interação teórico-prática da 
atividade proposta. 
Assim, após um momento inicial de explanação teórica será conduzida atividade 
prática por meio de material audiovisual diverso, a fim de problematizarmos o que os 
meios midiáticos, estratégias de marketing/propaganda, algumas ONGs e 
campanhas do governo vêm chamando de ações de conscientização, quando na 
verdade essas têm se mostrado meras medidas paliativas e de remediação, 
destinadas a chocar as pessoas, sendo superficiais por não trabalharem as causas 
dos problemas socioambientais. 
O desenvolvimento de uma consciência crítica sobre o real, com foco na causa e 
não apenas no efeito dos problemas socioambientais é o primeiro e decisivo passo 
para a transformação radical das condições materiais que nos oprimem na 
sociedade do Capital. 
Esperamos com essa atividade contribuir de alguma forma com o processo de 
ruptura da forma de consciência ingênua para que possamos compreender o mundo 
e os problemas socioambientais de forma crítica e, portanto, sendo capazes de 
transformá-los. 
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MÍDIA E AS RELAÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS 

Rosana Torma Miranda Cabral 

Angela Torma Pietro 

 

A oficina Mídia e as relações sócio-ambientais  têm como objetivos discutir as 
influências positivas e negativas da mídia no âmbito das relações sócio-ambientais 
na sociedade contemporânea. Servirão de base alguns aportes teóricos como Sibilia 
(2008), pesquisadora das redes sociais que aponta especificamente para a internet 
como um meio onde principalmente jovens, utilizam para expor publicamente sua 
intimidade. Smith (2009) que caminha no cuidado e prevenção das tecnologias 
digitais seguindo ainda de alguns princípios da Educação Ambiental que é pensar 
globalmente e agir localmente, o cuidado com o outro, igualdade e respeito aos 
direitos humanos, dentre outros. 
Serão trabalhados os seguintes conteúdos: a) Comunicação social: principais 
veículos de massificação das relações humanas; b) Influência da mídia nas relações 
familiares; c) Influência da mídia no comportamento infanto-juvenil e conseqüências; 
d) crimes praticados através da mídia; e) Vulnerabilidade; f) Prevenção e controle, g) 
Ambientalização das relações sociais a partir das mídias eletrônicas. Essa atividade 
é teórico prática. 
Resultados esperados: Essa oficina tem como proposta de resultado 
proporcionar aos participantes uma maior compreensão a cerca das relações sócio-
ambientais e a mídia em nossa sociedade digital. Dessa forma, pretende uma maior 
reflexão das potencialidades e ainda da periculosidade da mídia na sociedade. 
Como prática de intervenção pretende ainda dialogar e orientar professores e a 
comunidade a respeito dos meios de comunicação social. 
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Programa e anais eletrônicos desenvolvidos por:  
 

Carmen Etel da Silva 

Clêncio Braz da Silva Filho 

Daniela da Silva Pieper 

Karine Ferreira Sanchez 

Rafael de Souza Dias 

Tiago Fonseca dos Santos 


