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APRESENTAÇÃO 
 
No dia 05 de junho de 2018, no contexto do Dia 

Mundial do Meio Ambiente, reuniram-se pesquisadores 
e estudantes para debater os caminhos da ciência 
frente aos desafios da questão ambiental na Amazônia. 
A reunião aconteceu nas dependências da Universidade 
Federal do Pará (UFPA)- campus de Ananindeua, com o 
objetivo não apenas de refletir sobre a importância de 
compreendermos as interrelações entre sociedade e 
natureza, mas também divulgar os resultados de 
pesquisas dos professores que atuam no campus de 
Ananindeua e têm se dedicado em desenvolver 
trabalhos com essa temática que impactam 
sensivelmente a comunidade que vive na Região 
Metropolitana de Belém. 

O evento acima referido foi denominado II 
Colóquio Diálogos Ambientais, organizado pelo Grupo 
de Pesquisa História e Natureza (GRHIN), que desde 
2016 desenvolve atividades para debater o 
conhecimento histórico em perspectiva ambiental e 
promove o debate interdisciplinar. Na oportunidade os 
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participantes puderam aprender com importantes 
pesquisadores da temática ambiental das mais 
diferentes áreas do conhecimento – desde a pedagogia, 
passando pela história, até a tecnociência e biologia 
molecular. 

Diferente do primeiro evento, este segundo 
encontro contou com a apresentação de comunicações 
reunidas em dois simpósios: Meio ambiente e ensino de 
história (simpósio 01) e Natureza, história e memória 
(simpósio 02). Contamos com a participação de 
graduandos, pós-graduandos e professores 
universitários e do ensino básico que revelaram uma 
produção vigorosa em torno da preocupação com a 
temática ambiental. Esta coletânea, portanto, é 
resultado desse conjunto de pesquisas que 
demonstraram a relevância dos estudos ambientais 
para a sociedade. 

Assim como no primeiro encontro, a 
coordenação da UFPA -campus Ananindeua, não mediu 
esforços para que o êxito do evento e também para a 
publicação desta coletânea que conta com a 
participação de alguns de seus docentes e discentes. A 
convite dos organizadores, autores que não fizeram 
parte do Colóquio, mas que desenvolvem investigações 
com a temática do meio ambiente, participam com 
capítulos que instigam o leitor a pensar as múltiplas 
perspectivas dos estudos ambientais. Juntamente com 
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pesquisadores consolidados na área e de longa 
trajetória, também fizemos questão de abrir espaço 
para jovens estudantes promissores que realizam 
pesquisas sobre a temática do meio ambiente.    

O título da obra, ‘Diálogos ambientais: 
com(ciência) e tecnologia’, registra o compromisso de 
buscarmos a interlocução entre diferentes áreas do 
conhecimento para ampliarmos nossa compreensão 
sobre o meio ambiente. Nossa intenção foi também 
destacar a importância da ciência como método para o 
estudo das relações entre a espécie humana e os 
elementos da natureza. Entre esses aspectos, a 
tecnologia é problematizada no que se refere às 
consequências de sua aplicação no meio natural, 
resultante muitas vezes em destruição do mesmo modo 
que é a saída para a preservação e/ou restauração de 
ambientes degradados. Ao longo dos capítulos, os 
autores demonstram suas contribuições para com a 
Ciência e o esforço em manterem canais de diálogo 
abertos.  

Os capítulos foram organizados em duas seções, 
considerando principalmente aspectos do ensino, 
análise histórica, memória e outros elementos que 
estabelecem diálogos interdisciplinares. A primeira 
parte reúne reflexões sobre o meio ambiente e a 
educação, privilegiando não apenas o espaço escolar 
tradicional, mas também espaços não formais de 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

14 
 

ensino. Pesquisas em estágios diferentes apresentam 
experiências enriquecedoras para pensarmos sobre as 
conexões entre a perspectiva ambiental e o ensino de 
história. A segunda parte aborda discussões de variadas 
perspectivas com o objetivo de compor um mosaico de 
interpretações em torno do tema ambiental utilizando 
fontes históricas e a memória. O resultado é um 
conjunto de debates que amplia a compreensão sobre o 
passado em diversos aspectos e espaços. 

O primeiro texto, “A educação ambiental no 
ensino superior: uma análise dos cursos de graduação 
do campus Ananindeua / UFPA”, de Janise Viana, tem 
por objetivo apresentar o status da Educação 
Ambiental nos cursos de Graduação da Universidade 
Federal do Pará, Campus Universitário Ananindeua. 
Em seguida, Victória Murakami trata do Parque 
Ambiental de Ananindeua Antônio Danúbio Lourenço 
da Silva e tem como objetivo apresentar as relações do 
parque com a história ambiental diante da análise das 
atividades ambientais e culturais para proteção, 
conscientização ecológica e patrimonial dessa área de 
preservação verde.  

Ana Vieira, sob o título de “Histórias que 
flutuam: representações discentes sobre a natureza e 
contato colonial no contexto do ensino de história em 
Salvaterra, Marajó – Pará”, apresenta resultados de sua 
pesquisa com turmas do sexto ano do ensino 
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fundamental no município de Salvaterra situado no 
arquipélago do Marajó, com objetivo de reconhecer os 
saberes e aprendizagens desses estudantes sobre os 
primeiros contatos entre europeus e indígenas.  No 
quarto capítulo, intitulado “Pensar o meio ambiente na 
aula de história: a educação ambiental no livro didático 
dos professores de Ananindeua (PA)”, Wendell Cordovil 
expõe dados de sua pesquisa com os professores de 
história da educação básica nas escolas de Ananindeua, 
que objetiva verificar as práticas docentes no que se 
refere à educação ambiental. 

Francy Barbosa e Laura Baía, por sua vez, em 
“Educação Ambiental e Ensino de História: elaboração 
de recursos didáticos para trabalhar com jovens, 
adultos e idosos (EJA) no município de Ananindeua-PA” 
refletem sobre a elaboração de recursos didáticos para 
o trabalho com a Educação Ambiental na disciplina de 
História em turmas de EJA em Ananindeua. Em 
“Multiletramento: um olhar sobre o meio ambiente na 
perspectiva de crianças com dificuldades de 
aprendizagem” Dilma Dias e Daniel Dias mostram 
como o Multiletramento pode ser uma ferramenta para 
o ensino sobre o meio ambiente para crianças com 
dificuldades de aprendizagem. 

No capítulo seguinte, “O que Sabemos sobre 
Santa Izabel do Pará e a Natureza: diálogos entre a 
história ambiental e o ensino para o conhecimento 
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local” analisa obras sobre a história da cidade de Santa 
Izabel do Pará, com o objetivo de identificar a presença 
ou ausência da natureza como elemento central para o 
conhecimento da história local.  

“A Educação Ambiental e o Currículo do Curso de 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia do Campus de 
Ananindeua – UFPA”, de Francivaldo Nunes, apresenta 
um estudo sobre a inserção da Educação Ambiental no 
currículo do curso de Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia, do Campus Universitário de Ananindeua, 
da Universidade Federal do Pará, levando em 
consideração as resoluções, pareceres e o projeto 
político pedagógico, com o propósito de analisar a 
estrutura do currículo e como a discussão ambiental é 
registrada. 

Danielle Couto, no capítulo “Tecnologias e 
Consciência Ambiental na Amazônia” traça a sua 
trajetória na área de desenvolvimento de jogos 
educativos para Educação Ambiental na Amazônia, tais 
como BAIUKA, URIHI e o Jogo do BOTO, que 
possibilitam a dinamização e o estímulo da consciência 
ambiental nas salas de aula da Amazônia. 

Ao abordar a territorialidade de tiradores de 
caranguejo e a fabricação de instrumentos para a 
captura do animal e a fabricação de utensílios para 
resistir às intempéries do manguezal em 
“Territorialidade e a Fabricação das Coisas: a captura do 
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caranguejo em Bragança (1970-2010)”, Marcus 
Vinicius Oliveira, por meio de observação, fotografias e 
entrevistas semiestruturadas, problematiza a relação 
desses sujeitos com o ecossistema a as condições e o 
processo em que se produzem os citados instrumentos 
e utensílios. Em “A Marginalidade da Memória”, Lucas 
Nojosa reflete como a memória dos moradores da ilha 
João de Pilatos, junto ao rio Maguari, em Ananindeua, 
deve ser pensado em quaisquer ações que queiram 
valorizar e preservar o patrimônio insular do 
município. 

No capítulo “A Historiografia Brasileira e a 
Construção da Identidade Amazônica: debates e 
tensões” Wesley Oliveira Kettle objetiva tanto 
demonstrar a complexa relação entre a construção da 
identidade dos povos amazônicos e a história oficial 
sobre essa região, como também refletir como esse 
diálogo entre o discurso historiográfico e a construção 
da identidade amazônica tem impactado de maneira 
direta o ensino de história e até mesmo outras áreas do 
conhecimento que se preocupam com pesquisas sobre 
o passado da Amazônia. Felipe de Melo em “A História e 
o Meio Ambiente em Corpos Interpretativos” apresenta 
as artes cênicas como uma possibilidade para se 
abordar a temática de meio ambiente nas aulas da 
disciplina história. 
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As abelhas no Brasil do século XIX é o tema 
abordado por Gabriel de Oliveira, Cláudia Araújo, Lara 
Emily Sousa, Michelle Brasil e Lucas Chnaiderman, no 
capítulo intitulado “O Império do Brasil e seus ‘Úteis 
Insetos’: o debate sobre abelhas na formação do Estado 
Monárquico Brasileiro”. Nele, os autores analisam o 
debate sobre a importância das abelhas nas discussões 
em torno da afirmação nacional no Brasil de meados do 
século XIX por meio de duas memórias publicadas na 
revista O Auxiliador entre as décadas de 1830 e 1840.  

No capítulo seguinte “Natureza Inconveniente 
na Urbe Tropical: problemas causados ao ‘progresso’”, 
Kelvyn Gomes, por meio de jornais e de relatórios dos 
governos da época, apresenta uma análise da relação 
que os moradores de Belém do início do século XX 
tinham com as chuvas, a fim de compreender como o 
fenômeno era percebido pelos discursos oficiais e 
registros históricos. Em “Os Rios da Amazônia em 
Dalcídio Jurandir: a fuga de D. Cecé”, Alinnie Santos 
analisa o romance Passagem dos Inocentes, do escritor 
paraense Dalcídio Jurandir, destacando a trajetória da 
personagem D. Celeste ou D. Cecé e como o seu percurso 
se relaciona com os rios da região amazônica. 

Organizamos, portanto, um conjunto de 
trabalhos de grande qualidade que revelam 
pesquisadoras e pesquisadores envolvidos com a 
perspectiva ambiental em diálogo com as mais diversas 
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áreas do conhecimento. Assim, convidamos o leitor 
para pensar no valor da ciência e das investigações em 
torno dos saberes ambientais para não apenas a 
ampliação de compreensão sobre o sobre o mundo 
como também para contribuirmos com planos que não 
repitam equívocos do passado. Nosso desejo é que esta 
coletânea, ao considerar a importância das pesquisas 
sobre o meio ambiente, cumpra o objetivo de voltar o 
olhar dos leitores para a questão da conservação 
ambiental e incentive novas investigações sobre essa 
discussão cada vez mais importante e necessária. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Francivaldo Nunes 
Wesley Kettle 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO
SUPERIOR: UMA ANÁLISE DOS CURSOS DE

GRADUAÇÃO DO CAMPUS
ANANINDEUA/UFPA

Janise Maria Monteiro Rodrigues Viana

1. Introdução

Desde a Conferência em Estocolmo 1972, surge um
novo  conceito  ainda  em  evolução:  a  Educação  para  o
Desenvolvimento Sustentável que somente será possível se
não  for  restrita  à  segmentação  do  conhecimento  e  for
conduzida  de  forma  interdisciplinar  em  todos  os
programas e instituições de ensino (LOUREIRO, 2011).

Diante dessa perspectiva, as instituições de ensino,
dentre elas, as universidades têm como responsabilidade
difundir esta abordagem de educação. Além de destinada à

21
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função da educação pro ssional e acadêmica, cabe também
às universidades a tarefa de educar visando a cidadania, o
social  e  o  meio  ambiente  proporcionando  a  difusão  de
conhecimentos  e  aperfeiçoamento  de  competências,
tornando-se elemento chave no processo de renovação de
atitudes e de comportamentos mais equilibrados no que
envolve o ensino em sustentabilidade, com vistas a práticas
educativas ambientais (LEFF, 2012). 

No Estado do Pará, a Universidade Federal do Pará
(UFPA), por meio do Campus Universitário de Ananindeua
desempenha esse papel,  através de atividades de ensino,
pesquisa  e  extensão,  produz  e  socializa  conhecimento
cientí co para a formação de cidadãos capazes de promover
a construção de uma sociedade sustentável na Amazônia. A
UFPA  tem  a  responsabilidade,  enquanto  agente
multiplicador  e  fomentador  dos  aspectos  da
sustentabilidade,  acentuada  ainda mais  por encontrar-se
inserida em um contexto que é o foco das atenções quando
o  assunto  é  meio  ambiente,  a  Amazônia.  Assim,  na
formação  de  seus  discentes  necessita  contemplar  os
preceitos sustentáveis nos seus mais variados âmbitos de
atuação.

A vista disso,  o presente estudo visa apresentar o
status da Educação Ambiental nos cursos de graduação do
Campus Universitário Ananindeua. Para tanto, foi realizada
uma análise acerca das questões ambientais nos projetos
pedagógicos  dos  cursos,  nas  prescrições  curriculares  e

22
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programas  de  disciplinas  dos  cursos  de  graduação  do
referido campus. O que se propõe não é simplesmente um
painel referente a Educação Ambiental nesses cursos, mas
oferecer subsídios para análise, discussão e implementação
de melhorias/ações que promovam uma educação superior
crítica,  criativa  e  inovadora,  através  de  proposições  de
metodologias  de  aprendizagem  ativa  embasadas  numa
perspectiva interdisciplinar, em que haja uma aproximação
entre  meio  ambiente,  conteúdos  técnicos  e
responsabilidade social. 

2. Crise Ambiental e Busca de Novas Formas de Relação
entre Sociedade: origens da Educação Ambiental

Para compreender a crise ambiental existente, se faz
necessário percorrer a trajetória da Educação Ambiental,
buscando retratá-la historicamente, abordando as relações
entre política e sociedade, a partir de um posicionamento
crítico e por conseguinte, buscando de nições sobre o que
vem a ser esta educação e para que se destina.

Historicamente, o termo “Educação Ambiental” foi
utilizado pela primeira vez em 1965, na Universidade de
Keele, no Reino Unido. Ainda nesta mesma década (1968), a
partir de uma reunião em Roma, denominada “Clube de
Roma”, onde questões referentes ao consumo, a utilização
demasiada  de  recursos  não-renováveis  e  crescimento
populacional  foram  discutidas,  concluiu-se  que  havia

23
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necessidade de buscar alternativas para manter os recursos
naturais,  controlar  o  crescimento  populacional  e
transformar as idéias referentes a consumo e procriação. O
“Clube  de  Roma”  foi  de  grande  relevância  no  cenário
mundial  para  a  re exão  dos  problemas  ambientais
emergentes (LOUREIRO, 2012).

Em 1972, em Estocolmo na Suécia, a Organização
das  Nações  Unidas  (ONU)  realizou  a  Conferência  das
Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, na ocasião se
discutiu vinculação entre ambiente e educação, ressaltando
a importância de educar o ser humano para a busca de
soluções  para  os  problemas  ambientais,  ocasionados,
principalmente  nesta  época,  pelas  indústrias  (REIGOTA,
1994).

Após  a  Conferência  citada  anteriormente,  a
Organização para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e
o  Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente
(PNUMA)  elaboraram  um  programa  chamado  Programa
Internacional de Educação Ambiental (PIEA), responsável
em  promover  encontros  regionais  e  nacionais  e  a
divulgação  de  boletins  em  diversos  idiomas  acerca  da
perspectiva ambiental.

Em Belgrado, antiga Iugoslávia, em 1975, realizou-se
o  Primeiro  Seminário  Internacional  da  Educação
Ambiental,  no  qual,  o  termo  tornou-se  conhecido
internacionalmente  e  destacou-se  a  importância  a  ética
sócio-ambiental  para  contribuição  na  solução  dos
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problemas  sociais  e  ambientais,  ou  seja,  destacou-se  as
dimensões  políticas,  culturais  e  sociais  da  Educação
Ambiental (LOUREIRO, 2004).

Nos  anos  de  1977,  o  ocorreu  a  Conferência
Internacional de Tibilisi, onde se rati cou o caráter crítico,
ético  e  transformador  da  Educação  Ambiental,  também
nesta  conferência,  evidencia-se  que  a  prática  educativa
ambiental é uma das alternativas para que haja relações
sociais positivas. Já no cenário latino americano, em 1979
ocorreram  seminários  voltados  para  a  importância  da
preservação  do  patrimônio  histórico-cultural  e  da
relevância  da  mulher  enquanto  gura  estratégica  no
desenvolvimento  local  e  nas  culturas  ecológicas
(LOUREIRO, 2004).

Em  meados  de  1987,  em  Moscou,  ocorreu  o
Congresso  Internacional  de  Educação  e  Formações
Ambientais,  que veio rati car os objetivos propostos em
Tibilisi  e,  na  ocasião  defendeu-se  que  os  pro ssionais
fossem  capacitados  para  atuarem  com  os  parâmetros
sustentáveis. Já em 1997, a Conferência Meio Ambiente e
Sociedade:  Educação  e  Consciência  Pública  para  a
Sustentabilidade,  realizada  em  Thessaloniki,  priorizou  a
formação da Educação Ambiental no contexto pedagógico.

Com relação ao contexto brasileiro, o despertar para
a concretização de atos e conferências ambientais ocorreu
tardiamente. Nos anos 70 foi criada a Secretaria Especial de
Meio Ambiente (SEMA), a qual integrava o Ministério dos
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Transportes.  A  SEMA  tinha  como  responsabilidade  a
criação  de  projetos  voltados  para  a  área  de  Educação
ambiental,  entretanto,  os  projetos  eram  de  caráter
conservacionista,  uma  vez  que  estavam  atrelados  ao
Ministério dos Transportes (REIGOTA, 1994).

Nos anos 80, por sua vez,  com a promulgação da
Constituição  Federal  é  que  a  Educação  Ambiental  vai
adquirir  uma  esfera  pública,  porém  essa  discussão  não
estava relacionada ao aspecto social, mas sim unicamente
ao  meio  ambiente.  Ainda  na  análise  da  conjuntura
brasileira, na década de 90, a discussão ambiental é inserida
nos  Parâmetros Curriculares  Nacionais  (PCNS) enquanto
tema  transversal  que  percorre  as  disciplinas  educativas
(REIGOTA, 1994).

Um  outro  destaque  no  que  tange  essa  trajetória
histórica  da  Educação  Ambiental,  ocorreu  em  1992,  na
cidade  do  Rio  de  Janeiro,  denominado  Jornada
Internacional de Educação Ambiental, cujo resultado foi o
Tratado  de  Educação  Ambiental  para  as  sociedades
Sustentáveis  e  Responsabilidade  Global  que  determinou
vários  compromissos  coletivos  em  prol  da  sociedade
planetária. Porém este evento, apesar de ocorrido no Brasil,
teve um enfoque internacional (LOUREIRO, 2004).

É  importante  destacar  que  neste  mesmo  período,
dada às pressões internacionais acerca do desmatamento
amazônico, a Educação Ambiental brasileira desperta para
a mídia, no entanto, com práticas educativas voltadas para
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o meio ambiente ainda desprovidas de dimensões políticas,
culturais e sociais. No Brasil, dada a historicidade vigente,
ocorreram acontecimentos, seminários, estudos, encontros
isolados sobre Educação Ambiental  e  ainda,  nos  dias  de
hoje,  predomina  no  contexto  atual  uma  escassez  do
envolvimento,  da  participação  da  sociedade  brasileira
entorno da perspectiva ambiental.

3. Educação Ambiental: conceitos e re exões

Mais o que vem a ser uma educação com práticas
ambientais? Corresponde a uma educação voltada para a
formação da cidadania, motivada para uma vida consciente
na  coletividade,  na  busca  do  desenvolvimento  de  ações
políticas  e  responsáveis  para  com  as  gerações  atuais  e
futuras (LOUREIRO, 2012).

Reigota  (1994),  por  sua  vez,  percebe  a  Educação
Ambiental  como  uma  educação  política,  pois  a  mesma
promove uma reivindicação e preparação dos cidadãos para
a  exigência  da  cidadania  planetária,  justiça  social  e  o
desenvolvimento de ações éticas nas relações indivíduo e
natureza.

Loureiro (2004) faz uma distinção entre o que uma
Educação  Ambiental  tipicamente  convencional  e  uma
Educação Ambiental Transformadora. O autor retrata que a
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Convencional é uma educação individual, preocupada com
a  relação  do  eu  com  o  mundo,  ou  seja,  uma  educação
baseada em um ato comportamental desarticulado de ações
coletivas, da problematização e transformação da realidade.
A  transformadora,  por  sua  vez,  preocupa-se  com  a
educação  enquanto  um  ato  permanente,  um  processo
contínuo  e  coletivo,  pelo  qual  os  indivíduos  atuam  e
re etem sobre a realidade da vida.

Na  visão  de  Carvalho  (2004),  educar
ambientalmente é fazer uma leitura do mundo através da
ótica ambiental, para compreender as diversas experiências
do  ser  humano  enquanto  ser  individual  e  coletivo,  e  as
relações que este desenvolve com o ambiente sócio-natural.
Então,  constata-se  que  promover  uma  educação  com
princípios ambientais deve voltar-se para a mudança de
compreensão paradigmática,  ou seja,  a rmar a educação
enquanto práxis social contribuidora para uma construção
de  uma  sociedade  pautada  por  novos  princípios
civilizatórios  e  societários diferentes  dos  atuais,  na  qual
predomine  a  sustentabilidade  da  vida,  uma  atuação
consciente e política e a construção de uma ética ecológica.

Signi ca possibilitar a formação de um sujeito ético,
que  possa  reconhecer  a  existência  de  uma  inter-relação
entre  indivíduo  e  meio  ambiente  que  vai  além  das
necessidades imediatas de consumo humano, pois este é de
fato é um dos fatores que contribui para crise ambiental
existente. A sociedade moderna, marcada pela tecnologia
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pesada,  pela utilização irracional  do  espaço natural  vem
desrespeitando os limites naturais, já que como tem como

nalidade  o  crescimento  econômico  acelerado,  utiliza  o
meio ambiente como um recurso aproveitável ilimitado. A
industrialização  e  o  desenvolvimento  da  tecnologia
voltados  para  produção  de  bens  e  serviços  têm
incentivando as necessidades de consumo desenfreado, de
conforto,  de  aquisição  de  bens  materiais  como  metas
principais, contribuindo desta forma, para o desperdício e
para a má utilização dos recursos naturais existentes (DIAS,
1997).

Para Buarque (apud DIAS, 1997):

o  que  caracteriza  o  pensamento  da  civilização
industrial  é  um  antropocentrismo  onde  a
natureza  não  tem  qualquer  valor  em  si,  e  um
otimismo  arrogante  pelo  qual  o  homem
encontraria  sempre  soluções  cientí cas  e
tecnológicas  que  vão  do  idealismo  liberal  e  do
capitalismo,  até  o  materialismo,  à  ditadura  do
proletariado  e  o  socialismo.  O  processo
civilizatório é visto como sinônimo de apropriação
da  natureza  independente  dos  resultados
depredativos.

As  desigualdades  econômicas  e  sociais,  a
concentração de riquezas, são marcas do contexto mundial,
e  os  países,  por  conseguinte,  não  traçam  políticas  em
detrimento das demandas mais necessitadas. O que se vê é
um  destaque  a  tecnologia  de  ponta,  um  aumento  da
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capacidade produtiva e  da cultura organizacional,  o que
ocasiona,  simultaneamente,  o  processo  de  exclusão  dos
grupos sociais e o aumento das desigualdades, da mesma
forma,  que  transformam  o  indivíduo,  transformam
também a natureza provocando impactos ambientais na
esfera mundial, em detrimento do crescimento econômico
(DIAS, 1997).

Então, veri ca-se que a crise ambiental, advinda ao
longo dos tempos, demonstra o esgotamento das condições
da  humanidade,  e  está  relacionada  com  a  crise  do
conhecimento.  A  sociedade  coloca  o  ser  sujeito  como  o
centro de todas as coisas,  portanto,  a sociedade pensa o
mundo, partindo da lógica antropocêntrica, ou seja, pensa
na sociedade e no meio ambiente, como sujeitos distintos.

Essa crise traz à tona o limite da razão humana para a
compreensão da nossa realidade, pois se apresenta como
um limite no real, que ressigni ca e o reorienta o curso da
história. Os limites do real podem ser identi cados através:
do limite do crescimento econômico e populacional, limite
dos  desequilíbrios  ecológicos,  das  capacidades  de
sustentação da vida, limite da pobreza e da desigualdade
social (SANTOS, 2001). Nota-se que a crise atual é acima de
tudo, uma crise de conhecimento, o que leva a repensar o
ser  do  mundo  complexo,  a  entender  suas  vias  de
complexi cações, para que a partir daí, abrir-se novas pistas
ao saber no sentido da reconstrução e da reapropriação do
mundo.
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Para  a  superação  da  crise  da  modernidade
globalizada,  deve-se  pensar  como  uma  das  alternativas
fundamentais, a educação, pois a mesma deve ser percebida
como uma contribuidora para a relação do sujeito com a
vida, ou seja, com o meio em que está inserido e vê-la como
um  componente  fundamental  para  o  desenvolvimento
social, com prudência ecológica e justiça social, portanto,
deve ser  analisada  e  compreendida  além  da  perspectiva
liberal e economicista.

Na verdade,  a  sociedade  precisa rever  as  relações
entre  ser  humano  e  natureza,  repensar  numa  educação
partindo  de  diálogos  contínuos,  construtivos,  críticos  e
propositivos, que promovam a re exão, o entendimento de
que  todos  os  seres  são  parte  dessa  natureza,  e  um  dos
principais desa os da sociedade moderna é promover uma
educação ambiental que parta da construção de valores e de
uma nova ética humana relativa à natureza e aos próprios
homens.

A Educação Ambiental precisa compor respostas não
mais  para  as  questões  econômicas,  mais  sim,  para
equalização das questões sociais.  Precisa se recuperar do
reducionismo econômico e se inaugurar em uma discussão
mais ampla, e isso perpassa pela discussão de um sujeito da
educação, e esse novo sujeito tem que ser reconstruído em
função  das  condições  simbólicas  existentes.  Mais
importante  do  que  a  formação  teórica  é  o  grau  de
envolvimento  que  o  sujeito  tem  com  a  prática,  toda
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educação  tem  relação  com  a  vida  do  sujeito,  então  os
conteúdos da educação devem ter como enfoque principal a
prática ambiental. Enfrentar os desa os impõe vontade, e
tendo como base a questão teórica, construir condição para
uma prática pedagógica signi cativa para esse sujeito.

A Educação Ambiental se relaciona com a análise dos
problemas  reais,  com  a  prática  da  vida.  A  situação  de
tragédia  não  é  impedimento  para  a  concretização dessa
educação,  uma  vez  que  a  Educação  Ambiental  é  a
problematização da realidade, é uma discussão política, tem
a ver com a construção da vontade, da emancipação, vai
além  da  questão  ecológica,  em  condição  ainda  de  uma
construção de resposta para a mesma.

A  percepção  da  Educação  Ambiental  enquanto
práxis sociais, visando uma cidadania ambiental e a cultura
da  sustentabilidade,  perpassa  pelo  fazer  pedagógico  que
relacione  à  aprendizagem  a  prática  da  vida  cotidiana
(GUTIÉRREZ,  1999).  Logo,  uma  sociedade  que  visa  à
questão  planetária,  o  dinamismo,  a  interatividade  e  a
complexidade,  requer  processos  pedagógicos  dinâmicos,
abertos e criativos,  nos quais,  os  sujeitos  do processo se
encontrem  em  atitudes  de  aprendizagem  constantes,
atitude de busca, de abertura, de interrogação da realidade
de cada dia.

Desta  forma,  analisar  a  Educação  Ambiental
signi ca não enquadra - lá em uma educação meramente
teórica  (fundamentada  unicamente  através  de  cartilhas,
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folders),  mais sim, que possibilite ao educador um saber
ambiental voltado para as questões cotidianas, da realidade
do sujeito,  visando uma educação crítica,  emancipatória,
baseada em uma ética da solidariedade com o outro e com a
própria  natureza,  utilizando  uma  participação  ativa,
partindo  dos  princípios  da  responsabilidade  e  da
solidariedade, para assim, constituir-se em uma Educação
Ambiental propriamente crítica.

4. A Educação Ambiental na Educação Superior 

O debate global acerca da questão ambiental surgiu
nas Instituições de Ensino Superior (IES) a partir da década
de 70. Porém, foi na década de 90 que a preocupação das IES
cresceu, com foco no seu papel educacional e de pesquisa na
busca  de  soluções  relacionadas  ao  meio  ambiente  e  ao
desenvolvimento sustentável. As declarações de Tailloires
em 1990 e Halifax em 1991 enfocaram principalmente o
caráter  educacional  das  IES.  Na  Agenda  21,  documento
resultante  da  Rio-92,  é  visível  a  preocupação  com  a
educação  e  pesquisa.  Contudo,  é  na  reunião  das  IES,
ocorrida na Declaração de Kyoto,  em 1993,  que nasce a
preocupação  quanto  à  operação  dos  próprios  Campi
Universitários,  visando  à  re exão  sobre  as  melhores
práticas  do  desenvolvimento  sustentável.  (CORTESE,
2003).
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De acordo com Orr (2002) um dos principais desa os
da sustentabilidade é a educação. No capítulo 36 da Agenda
21, denominado: “Promoção do Ensino, da Conscientização
e do Treinamento”, a educação é considerada essencial para
se alcançar a sustentabilidade e melhorar a capacidade das
pessoas  em  conduzir  as  questões  de  meio  ambiente  e
desenvolvimento. Diante disso,  as Instituições de Ensino
Superior têm a responsabilidade de incorporar a dimensão
ambiental de forma sistemática nos currículos dos diversos
cursos de formação pro ssional. Além de que, os cursos de
nível  superior  têm  a  sua  carga  de  responsabilidade  na
proposição de alternativas e soluções aos problemas sociais
relacionados  as  áreas  estudadas  e  abrangidas  pelas
respectivas instituições.

Além  de  atribuída  a  função  de  educar
pro ssionalmente  e  academicamente,  cabe  as
universidades a função de educar para cidadania, para o
social  e  para  o  meio  ambiente,  proporcionando  a
disseminação  de  conhecimentos  e  aperfeiçoamento  de
habilidades,  tornando-se  essencial  no  processo  de
renovação  de  atitudes  e  de  comportamentos  mais
harmonizados no que tange o ensino em sustentabilidade.

Trata-se  nos  dias  de  hoje,  de  dar  respostas  as
exigências cada vez mais frequentes da sociedade. Dada a
complexidade do mundo moderno e os diversos problemas
com os quais a sociedade tem que lidar, espera-se e acredita-
se que o conhecimento gerado no ensino superior apresente
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as  respostas  para  solucioná-los  ou  mitigá-los.  Segundo
Caulder  (2003)  tornar  a  dimensão  ambiental  como
prioridade  e  integrar  suas  práticas  e  preocupações  na
educação devem ser vistas como prioridades.

As  universidades  enquanto  instituições  de ensino
superior  assumem  uma  responsabilidade  essencial  na
preparação das novas gerações para um futuro viável. Pela
re exão  e  por  seus  trabalhos  de  pesquisa  básica,  essas
instituições  devem  não  somente  advertir,  mas  também
conceber alternativas racionais. Devem tomar a iniciativa e
indicar possíveis soluções, elaborando esquemas coerentes
para  o  futuro.  Os  trabalhos  desenvolvidos  dentro  das
universidades têm um efeito multiplicador, pois cada aluno
convencido das boas ideias da sustentabilidade, é capaz de
in uenciar o conjunto, a sociedade, nas mais variadas áreas
de atuação.

É  fato  que  as  universidades  são  cada  vez  mais
chamadas  a  desempenhar  um  papel  preponderante  no
desenvolvimento  de  uma  forma  de  educação
multidisciplinar  e  eticamente  orientada,  de  forma  a
encontrar  soluções  para  os  problemas  ligados  ao
desenvolvimento  sustentável.  Elas  devem,  portanto,
assumir um compromisso para com um processo contínuo
de informação, educação e mobilização de todas as partes
relevantes da sociedade com relação às consequências da
degradação  ecológica,  incluindo  o  seu  impacto  sobre  o
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ambiente global e as condições que garantem um mundo
sustentável e justo.

5. Aspectos Metodológicos

A presente pesquisa faz uma análise da percepção
ambiental no currículo dos cursos de graduação do Campus
Universitário Ananindeua / UFPA. Os dados obtidos para
esta pesquisa são oriundos de pesquisa documental a partir
da leitura dos projetos pedagógicos de cada curso presente
no  referido  Campus.  A pesquisa focalizou as prescrições
curriculares representadas pelos projetos pedagógicos dos
cursos,  bem  como  os  ementários  e  programas  de
disciplinas. 

Para  alcançar  o  objetivo  proposto,  inicialmente,
realizou-se um levantamento quantitativo dos cursos de
graduação  existentes  no  Campus  Universitário
Ananindeua.  Em  seguida,  foi  realizada  uma  análise  dos
documentos  relativos  aos  referidos  cursos,  observando
principalmente,  as  matrizes  curriculares,  as  atividades
complementares,  extracurriculares,  a  legislação
educacional,  a  pesquisa  e  a  extensão,  com  o  intuito  de
auxiliar  nas  re exões  e  proposições  acerca  da  Educação
Ambiental  e  demais  questões  ambientais  nos  referidos
cursos de graduação.

Para  o  desenvolvimento  deste  estudo  realizou-se
alguns questionamentos no sentido de nortear o trabalho:
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A Educação Ambiental está presente nos Cursos Superiores
de Graduação do Campus Ananindeua? Como a Educação
Ambiental  se  apresenta  nos  Projetos  Pedagógicos  dos
Cursos de Ensino Superior do referido Campus?

6. Como a Educação Ambiental se apresenta nos PPC’s 
do CAMPANANIN/UFPA: alguns resultados

O  Campus  Universitário  Ananindeua  foi  criado  e
teve seu funcionamento autorizado por meio da resolução
717/2013 do Conselho Universitário (CONSUN) e sua fase
de  implantação  teve  início  em  2013.A construção  deste
atende a um dos pilares da UFPA que é ser uma instituição
multicampi,  com  atuação  nos  vários  municípios  das
mesorregiões do Estado do Pará.  Possui, atualmente, sete
cursos de graduação em seu Campus, assim denominados:
Bacharelado  em  Ciência  e  Tecnologia,  Engenharia  de
Materiais, Licenciatura  em  Física, Licenciatura  em
Geogra a,  Licenciatura  em  História,  Licenciatura  em
Química, Tecnologia em Geoprocessamento. 

Como  resultado  deste  estudo  constatou-se  que  os
cursos  que  apresentam  a  Educação  Ambiental  como
Atividade Curricular em sua Matriz estão representados da
seguinte forma:
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Figura 1 - Apresentam a Educação Ambiental como Atividade Curricular em
sua Matriz
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Em  consonância  com  a  gura  1,  os  cursos  que
apresentam  a  Educação  Ambiental  como  atividade
curricular em sua matriz curricular são: Licenciatura em
Geogra a e Licenciatura em História. Nos demais cursos,
está  presente  como  conteúdo  programático  dentro  das
diferentes atividades curriculares.

Com  relação  a  abordagem  sobre  Educação
Ambiental  nos  Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos  de
Graduação do Campus Universitário Ananindeua, observa-
se que:
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Figura 2: Abordagem sobre Educação Ambiental nos PPC'S dos Cursos de
Graduação

Veri cou-se  que  todos  os  cursos  do  Campus
Universitário  Ananindeua,  mencionam  a  Educação
Ambiental em seus Projetos Pedagógicos de Curso, em itens
como:  nas  matrizes  curriculares,  nas  ementas  das
atividades curriculares, nos projetos de pesquisa e extensão,
nas atividades complementares e extracurriculares.

No que se refere a presença da Educação Ambiental
nas  ementas  das  Atividades  curriculares  dos  Cursos,  os
dados são apontam os seguintes:
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Figura  3:  Presença  da  Educação  Ambiental  nas  ementas  das  Atividades
curriculares dos Cursos

Conforme Figura 3, os cursos que apresentam um
quantitativo  maior  de  disciplinas  com  conteúdos  que
abordam  a  Educação  Ambiental  em  sua  organização
curricular  são:  Licenciatura  em  Geogra a,  atividades
curriculares  como:  Direito  e  Legislação  Ambiental,
Educação  Ambiental,  Geoprocessamento  aplicado  a
Geogra a, População Tradicionais e Movimentos Sociais na
Amazônia e Prática Pedagógica em Geogra a III e no curso
Licenciatura  em  História  são  as  seguintes:  Ensino  de
História  e  Educação  Ambiental,  História  da  Amazônia
Contemporânea,  História  da  Amazônia  Oitocentista,
História e Natureza e Sociedades Coloniais na Amazônia.

Posteriormente, analisou-se o  período letivo que as
discussões  acerca  da  temática  ambiental  são  realizadas,
conforme Figura 4 abaixo:
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Figura 4: Períodos Letivos que as discussões acerca da temática ambiental são
realizadas

Com  relação  aos  períodos,  os  estudos  ocorrem,
principalmente,  no  6º  e  4º  período  letivo.  Também  se
constatou  que  as  atividades  curriculares  nos  Projetos
Pedagógicos de Curso distribuem-se da seguinte forma:

Figura 5: As atividades curriculares nos PPC's
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Nos Projetos Pedagógicos dos Cursos observou - se
que a Educação Ambiental corresponde, em sua maioria,
75%,  enquanto  atividade  curricular  obrigatória  e  25  %
como atividade curricular optativa. E por m, no que tange
a carga horária das Atividades Curriculares que abordam as
questões ambientais nota-se que:

Figura 6: Carga Horárias das Atividades Curriculares

Conforme  sinaliza  a  Figura  6,  das  atividades
Curriculares que apresentam um viés ambiental, a maioria
concentra-se  em  60  h,  seguida  de  atividades  com  75h,
posteriormente com 34 h, 30 h e 45 h, respectivamente.

Com  relação  ao  Cursos  das  Ciências  Exatas
analisados,  destaca-se  que  as  “Ciências  do  Ambiente’’
representam uma dimensão fundamental para inserção da
Educação Ambiental nos currículos dos respectivos cursos,
e  esta  atividade  curricular  induz  o  ser  humano  a
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compreender  o  meio  ambiente  como  uma  visão  das
relações complexas e sinérgicas. gerada pela articulação dos
processos  de  ordem  física,  biológica,  termodinâmica,
econômica, política e cultural e conduzem os discentes a
re exão  acerca  do  uso  inconsequente  e  irracional  dos
recursos  e  suas  implicações,  implicações  essas  que  tem
provocado  a  eliminação  da  reserva  natural  de  várias
espécies da fauna e da ora, redução da biodiversidade do
ambiente, degradação do ar, da água, do solo, acarretando
inúmeras perdas para o meio ambiente (BAZZO; PEREIRA,
2011).

A m de melhorar a relação da Educação Ambiental
e  a  formação  acadêmica,  com  base  nos  resultados
apresentados,  propõem-se  ao  Campus  Universitário
Ananindeua ações/estratégias a serem desempenhadas a
curto, médio e longo prazo. A curto e médio prazos sugere-
se uma revisão e adequação dos Projetos Pedagógicos de
alguns  cursos  de  Graduação  vigentes  na  Instituição.  É
fundamental  que  os  cursos  referenciem  a  Educação
Ambiental nos seus respectivos Projetos Pedagógicos. 

Sugere-se também, a implantação de estratégias de
aprendizagem ativa em atividades curriculares obrigatórias
que abordem as questões ambientais, a partir de inovações
metodológicas abrangendo fatores interdisciplinares entre
diversos conteúdos curriculares. Na aprendizagem ativa o
aluno assume uma postura na qual ele resolve problemas,
desenvolve projetos e, com isto, cria oportunidades para a
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construção  de  conhecimento.  No  ensino  superior,  a
aprendizagem  ativa envolve  os  alunos  na elaboração de
atividades e os faz pensar no que estão fazendo. Os alunos
se envolvem  e se engajam nas atividades propostas,  são
motivados e devem desenvolver as capacidades de análise,
síntese e avaliação. 

Sendo assim, o aluno do ensino superior é levado a
pensar em diversos temas associados ao meio ambiente,
tais como: desperdício de alimentos, desmatamento, matriz
energética, mobilidade de pessoas e cargas, uso e reciclagem
de  materiais,  gestão  de  recursos  naturais  e  resíduos
industriais, gestão das águas e esgotos, entre outros, e se
envolve  em  problemas  ambientais  reais  a  m  de
desenvolver e implementar alternativas sustentáveis.  Por
meio  dessas  estratégias  ativas  é  possível  despertar
habilidades  que  são  fundamentais  para  o  crescimento
pro ssional, o que proporciona melhor preparação para o
mercado de trabalho, otimizando também o aprendizado
através de experiências práticas que irão ajudar os alunos
no seu futuro pro ssional (FONSECA et al, 2015).

A  longo  prazo,  sugere-se  à  Campus,  enquanto
importante instituição de fomento ao ensino, pesquisa e
extensão da Amazônia, a implementação de Resolução que
determine a necessidade de abordar a Educação Ambiental
integrada a cursos superiores  de  graduação  no  contexto
amazônico.  Por  m,  sugere-se  que  sejam  desenvolvidas
propostas de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) para
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os cursos analisados, em que os alunos sejam envolvidos e
motivados  segundo  temas  que  sejam  pertinentes  à
formação  dos  mesmos,  bem  como  correspondam  a
assuntos  da  atualidade,  de  forma  a  serem  por  si  só
empolgantes e envolventes (GIORDANI et al, 2015).

7. Considerações Finais

Diversas instituições de Ensino Superior - IES têm
buscado  aprimorar-se  sobre  sua  contribuição  para  o
processo  de  consolidação  da  sustentabilidade.  Enquanto
espaços de formação de conhecimento e de saber, as IES
buscam  adequar  suas  atividades  de  ensino,  pesquisa  e
extensão  as  questões  ambientais  vigentes.  Um  dos
instrumentos  viabilizadores  utilizados  é  a  Educação
Ambiental,  por  se  constituir  em  um  agente  de
transformação  humana,  ao  promover:  a  integração  do
indivíduo  com  o  meio  ambiente,  a  conscientização  e  a
disseminação de conhecimentos, saberes, valores, em prol
de uma sociedade sustentável (LOUREIRO, 2012).

Nesse sentido, com o presente estudou realizou-se
uma  análise  dos  Projetos  Pedagógicos  dos  cursos  de
graduação do Campus Universitário Ananindeua - UFPA ao
que  se  refere  as  questões  ambientais  e  a  formação
acadêmica dos discentes do campus e o quanto é possível
integrar  combinações  metodológicas  estimulantes,
promissoras  e  inovadoras  a  m  de  favorecer  uma  rica
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experiência  de  ensino  e  aprendizagem  para  o  aluno  do
ensino superior no que corresponde o viés ambiental. 

Como  perspectiva  de  trabalho  futuro,  pretende-
também fazer uma análise acerca da percepção ambiental
dos docentes e técnicos da instituição com o objetivo de
aperfeiçoar os resultados obtidos, produzir conhecimento e
incrementar  a  base  de  dados  acerca  das  questões
ambientais na Universidade Federal do Pará.

Entende-se  que  os  problemas  ambientais  são
complexos  pela  sua  natureza  e  não  serão  solucionados
somente  com  medidas  educativas,  mas  essas  são
estratégias fundamentais na construção e implementação
dos  princípios  educativos  ambientais,  bem  como  na
construção de sociedades sustentáveis.
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PATRIMÔNIO AMBIENTAL E ESPAÇOS 
SOCIOAMBIENTAIS E EDUCATIVOS NO 

PARQUE AMBIENTAL DE ANANINDEUA 
ANTÔNIO DANÚBIO 

 

Victória Emi Murakami Vidigal1 
 
1. Introdução 

Em meio século XXI, com o rápido e constante 
desenvolvimento dos centros urbanos os patrimônios 
históricos e culturais materiais ou imateriais 
tornaram-se algo turístico, ou até mesmo algo 
insignificante durante a rotina corrida da população. A 
transformação das paisagens é perceptível e constante, 
e podem acabar descaracterizando muitos patrimônios 
ambientais urbanos como Nelson Marcellino afirma. 
Com a globalização, a necessidade de construção de 

                                                           
1 Graduanda do curso de Licenciatura em História, UFPA – campus de 
Ananindeua. Email: victoria.murakamii@gmail.com 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 
 

50 
 

lugares mais urbanizados é grande, portanto, dando 
lugares a mais prédios e menos para ambientes 
naturais. Contudo, mesmo com uma vasta área 
modificada, ainda existem pequenos locais 
preservados, no qual podem guardar uma identidade 
local. Gilmar Arruda ressalta e afirma a importância de 
preservar a parte natural do país, pois, desde que 
começou a ser explorado no século XVI, o que mais 
chamou atenção dos europeus foi a sua diversidade 
natural, logo, tornando a Amazônia um símbolo 
brasileiro. Os símbolos podem ser entendidos como 
representação de identidade, e se entendida pela 
população, será de fácil integração e valorização do 
patrimônio, seja ele material ou imaterial, Le Goff 
(2003) também acompanha esse pensamento, através 
de documentos e monumentos. De acordo com a 
Constituição Federal de 1988, no Art. 216, quando se 
trata de patrimônio, podemos observar que é de 
extrema importância trabalha-lo desde a educação 
básica, para aprender sua importância, significados, 
memórias e identidades. A discursão ambiental é 
importante, ela sempre foi discutida, contudo, o foco 
principal na história ambiental é como o homem 
comportou-se no ambiente natural ao longo do tempo e 
como podemos entender esses processos no nosso 
cotidiano.  
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2. Patrimônio Ambiental Urbano e História Ambiental 
 

O patrimônio ambiental urbano é constituído 
de conjuntos arquitetônicos, espaços 
urbanísticos, equipamentos públicos e a 
natureza existente na cidade, regulados por 
relações sociais, econômicas, culturais e 
ecológicas, onde o conflito deve ser o menor 
possível e a inclusão social uma exigência 
crescente. Portanto, ele acompanha o 
processo social, assumindo todas as 
modernidades necessárias. É reconhecido e 
preservável por seus clássicos valores 
potencialmente qualificáveis: pragmáticos, 
cognitivos, estéticos e afetivos, de preferência 
sem tombamentos. Geograficamente, podem 
se manifestar sob forma de manchas urbanas 
ou formações lineares, sem limites perenes, 
mas sempre transcendendo unidades de 
significado autônomo. O conceito se reporta 
tanto a um conjunto existente como a um 
processo em permanente construção, ou seja, 
patrimônio ambiental deve se configurar 
como o ser e o porvir. (YÁZIGI, 2012, p. 28). 

 
Segundo Eduardo Yázigi, não existe patrimônio 

sem historicização e viver o patrimônio significa 
também coabitar (2012, p.43), "além de trazer para a 
prática diária de sala de aula suas observações da 
sociedade, vendo-se como alguém que faz parte ativa” 
(SCHEIMER, 2012, p. 168). Por conta disso, é 
interessante não só pensar como preservar o 
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patrimônio, mas saber também como ele é passado 
para a população. Além de um lugar de lazer, educativo, 
também é um ponto turístico. Portanto, pensar no 
patrimônio é também pensar em um lugar atrativo e 
conservado no qual possa trazer interesse ao visita-lo. 
O Parque Ambiental Antônio Danúbio traz essa 
característica, além de ser localizado em um meio 
urbano, também preserva um grande patrimônio 
florístico, uma delas sendo a árvore Anani (Symphonia 
globulifera) no qual deu origem ao nome da cidade de 
Ananindeua no estado do Pará, encontrado no Bosque 
dos Ananis dentro do parque. Por conta da sua 
localização e da sua riqueza floral e animalesca, é 
importante perceber questões de políticas públicas, “a 
necessidade de preservação e a revitalização do 
patrimônio ambiental urbano.” (MARCELLINO, 2010, 
p. 9), com isso, mantendo o Parque em um estado 
agradável para suas atividades. Cabe o governo ajudar 
nas políticas públicas e proporcionar aos cidadãos que 
encontrem meios para procurar o espaço, uma vez que 
“governar é construir estradas” (MORAES, 2004 apud, 
ARRUDA, 2004, p. 113), entretanto, cabe à sociedade 
preservar e conhecer o mesmo, além de 
 

analisar um movimento histórico mais 
amplo e difuso: a construção da sensibilidade 
ecológica no universo da modernidade. (...) é 
observar como naquele caldo de cultura, aqui 
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apresentado de forma muito breve, 
começaram a aparecer reflexões históricas 
sobre as consequências ambientais do agir 
humano. (PÁDUA, 2010, p.84) 

 
A História ambiental surge para explicar o 

processo de expansão e transformação dos sistemas 
sociais com os naturais, e o objetivo principal é tentar 
“aprofundar o nosso entendimento de como os seres 
humanos foram, através dos tempos, afetados pelo seu 
ambiente natural e, inversamente, como eles afetaram 
esse ambiente e com que resultados” (WOSTER, 1991, 
p.200), dentro do patrimônio ambiental urbano, 
podem encontrar um “ambiente construído [que] 
expressa a cultura” (WOSTER, 1991, p. 201) e 
identidade de uma determinada região ou cidade. 
“Assim como as reservas da biosfera são excelências 
para a vida, os territórios do patrimônio ambiental 
urbanos são reservas de cidadania e civilidade.” 
(YÁZIGI, 2012, p. 50). 

Por conta disso, “o patrimônio acompanha o 
processo social. E devemos realizar que o verdadeiro 
moderno é a melhor forma de que o passado chegou até 
nós” (YÁZIGI, 2012, p. 42). O patrimônio ambiental 
urbano deve “discutir tanto a necessidade do homem 
localizar-se no tempo quanto no espaço, e as relações 
entre a “consciência histórica” e a “consciência 
espacial” (ARRUDA, 2006, P.121) de uma sociedade ou 
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de um local, por isso a importância desse discurso 
desde os anos iniciais da educação básica. 
 
3. Educação Ambiental e Atividades do Parque 
 

A Educação Ambiental aliada à Percepção 
Ambiental devem ter como objetivo, a 
transmissão de conhecimentos e a 
compreensão dos problemas ambientais e 
consequentemente provocar uma maior 
sensibilização das pessoas a respeito da 
preservação dos recursos naturais (fauna, 
flora, rios, matas etc.), bem como a prevenção 
de riscos de acidentes ambientais e correção 
de processos que afetam a qualidade de vida 
nos centros urbanos. (MELAZO, 2005, p. 50). 

 
Uma das atividades ambientais são as trilhas 

ecológicas, no parque Antônio Danúbio, mesmo sendo 
de pequena em extensão, pois o parque tem uma área 
de aproximadamente 3,5 ha2, leva os visitantes a 
conhecerem diversas árvores e a observar os animais 
de pequeno porte existentes. “Para a Educação 
Ambiental, a trilha permite a revelação destes mesmos 
significados assim como das relações e processos 
decorrentes, sob uma forma de descoberta do 
conhecimento através de experiências imediatas, 

                                                           
2 Segundo o site 
http://parqueambientaldeananindeuadanubio.blogspot.com.br/ 
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diretas e “dérmicas” (PEDRINI apud LIMA et al., 2006, 
p.93-94)”, algumas escolas da região metropolitana de 
Ananindeua vão ao parque para experimentar as 
atividades ambientais e fazer trabalhos, estes mesmo 
são importantes para a contribuição da memória dos 
alunos e para a preservação do parque, construindo 
uma visão de patrimônio cultural para a cidade e para 
eles mesmos.  Contudo, para que isso ocorra, são 
importantes os técnicos do parque e os professores 
responsáveis pelos projetos por levar os alunos para 
“contribuir para a criação de critérios e métodos para 
aferir se as atividades” (PEDRINI, 2006, p. 87), “quando 
estas trilhas são acompanhadas principalmente com 
interpretações de funcionários que procuram 
transmitir a educação ambiental, a estratégia fica ainda 
mais completa.” (FIDELISet al. 2015, 220), pois, 
segundo Alexandre de Gusmão Pedrini é fundamental 
que haja uma definição prévia sobre EA, “assim, o 
estudo da percepção ambiental se torna fundamental 
para que possamos compreender melhor as inter-
relações entre o homem e o ambiente no qual vive” 
(MELAZO, 2005, p.46) e principalmente onde ela será 
aplicada3 e para o aluno entender o objetivo de sua 

                                                           
3  EA significa Educação Ambiental - "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 
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atividade para a sociedade e para a sua vida, tornando-
os mais conscientes. 

Outras atividades que podemos encontrar são os 
trabalhos com objetos recicláveis; catalogação de 
folhas, por alunos da educação básica que ficam 
expostas em um chalé do parque; as hortas medicinais, 
conhecido como “Cantinho Medicinal”; Viveiro da 
Vilma. Todas essas atividades tem o intuito de 
trabalhar a educação ambiental, formas sustentáveis 
de utilizar o espaço do parque. É importante a 
participação de escolas no local, uma vez que, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais pedem o debate no 
ensino com a educação ambiental entre as disciplinas, 
partindo também de um debate interdisciplinar, 
levando ao aluno um significado maior para o seu 
estudo.  

 
4. Conclusão 
 

Com o parque e suas atividades ambientais, 
podemos perceber “uma cisão, portanto, entre a 
natureza e humano, entre natureza e história, no 
processo de construção das fundações de uma memória 
coletiva, suporte de identidades nacionais ou 
                                                                                                                             
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade." Lei nº 9795/1999, Art 1º. 
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regionais.” (Arruda, 2007, p. 114). Assim, como Gilmar 
Arruda defende a importância de envolver o aluno com 
a história e a natureza, além de proporcionar espaços 
para a participação social no processo de construção e 
de apropriação de um patrimônio urbano, como Maria 
Cecília Fonseca cita. Além disso, as atividades integram 
os alunos, da educação básica e das academias com a 
comunidade, criando novos espaços de 
conscientização, entendendo como ocorrem as 
mudanças de paisagem e de espaço na cidade ao longo 
do tempo, logo, oferece “um processo de aprendizagem 
mais interativo, prazeroso e que tenha algum 
significado para sua vida” (GUERRA e DINIZ, 2007. p. 
129), levando o aprendizado para fora dos portões do 
parque. 
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1. Introdução 
 

Nas políticas curriculares nacionais, questões 
voltadas ao meio ambiente são estabelecidas como um 
eixo transversal da formação escolar ao longo de toda 
educação básica. Essa posição é tributária do modo com 
a relação com o ambiente organiza as relações do 
sujeito com o próprio corpo e desta com relação à 
materialidade e supostos cosmológicos conferidos por 
diferentes grupos e expressões culturais. Todavia, uma 
abordagem transversal a partir de e com o meio 
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ambiente implica também a construção de um espaço 
de reflexividade sobre os significados e expectativas 
que diferentes grupos definem para sua relação com o 
espaço que os circunscreve como sujeitos, e mais que 
isso, as noções construídas para categorias que se 
constituem e atualizam no tempo histórico, a exemplo 
de “natureza”, “meio ambiente” e “mundo”. 
 A partir de uma experiência docente no contexto 
das salas de aula de ensino de história, este capítulo 
pretende discutir alguns aspectos relativos às noções 
de natureza construídos por estudantes em processos 
de escolarização em uma escola pública localizada no 
arquipélago de Marajó. O texto segue assim uma 
pretensão mais demonstrativa do que explicativa, 
percorrendo o modo como estes sujeitos constroem e 
negociam com referenciais que envolvem perspectivas 
entre história e natureza considerando a ambos como 
processos sociais significativos, e não apenas como 
objetos de um mundo aquém da intervenção e 
significação humana.  
 O estudo foi desenvolvido entre alunos do 6° ano 
do Ensino Fundamental e no contexto das aulas de 
História da escola Oscarina Santos, localizada no 
município de Salvaterra, arquipélago de Marajó, no 
nordeste paraense. As atividades foram realizadas no 
início do semestre letivo, ao longo do mês de fevereiro 
de 2018, com um total de 104 alunos e alunas. Um 
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aspecto importante nesse sentido é que, ainda que 
nesta fase do processo escolar os alunos já tenham tido 
contato com questões relativas à reflexão histórica, é 
no sexto ano que passam a pela primeira vez aulas de 
histórica como uma disciplina com programa, projeto e 
professor específicos, sugerindo assim não apenas um 
processo de construção disciplinar do campo, mas 
também um maior nível de especialização na 
construção do conhecimento – o que, todavia, não 
elimina as estratégias de construção interdisciplinar e 
transversal do conhecimento. 
 Ao observarmos o trabalho dos alunos, 
observamos que, por vezes, recorriam à montagem de 
figuras mentais para descrever o ambiente. A pergunta 
“podemos desenhar?” era recorrente e muitos 
precisaram de fato desse elemento gráfico para 
descrever a cena de chegada das caravelas em terra, 
recriar um ambiente, e os agentes humanos em 
contato. Dos 104 trabalhos produzidos, 25% deles 
utilizam o desenho como recurso para representar esse 
encontro. No conjunto das ilustrações, em 67% dos 
trabalhos observa-se representações de flora e fauna 
brasileira. Os textos e desenhos são bem detalhados, 10 
são coloridos, com peixes no mar, árvores bem 
variadas.  

Na faixa etária de 11 a 12 anos, uma percepção 
inicial que motivou o desenvolvimento do estudo era a 
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recorrente alternância entre a participação de fatores 
ambientais ora como agentes históricos, ora como 
constituintes da paisagem.  Isso nos levava a sugerir 
que, em certos aspectos, mesmo naquela idade os 
estudantes já organizavam suas representações do 
mundo a partir de certos conceitos e categorias 
históricas, formais ou não, construídas a partir das 
interações que estabeleciam nos mais diversos 
ambientes sociais que frequentam.  

Partindo dessas questões iniciais, neste capítulo 
convidamos a uma reflexão sobre a mutualidade entre 
paisagem, natureza, processos e agentes históricos. 
Nosso argumento central é que essas relações não 
flutuam de maneira aleatória ou despreocupada no 
espaço e imaginário de práticas sociais; ao contrário. 
São relações enraizadas, que se constituem a partir de 
interações enraizadas, que não flutuam no espaço, e 
pisaram no chão dos lugares que passaram e o 
modificam, tendo que lidar com as intemperes que a 
natureza oferecia. 

 
2. Sujeito ou objeto? Reconectando história e natureza 
 

As relações entre sociedade e natureza são 
processos sociais concretos, sendo assim parte de um 
processo de reflexividade histórica sobre os eventos 
que colocam tal questão em pauta. De maneira precisa, 
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trata-se não apenas de verificar quais eventos são mais 
ou menos acionados na revisão dos problemas sociais 
em determinados momentos. Mais que isso, trata-se de 
restabelecer as conexões entre tempo, espaço e poder a 
partir do modo como experiências e categorias de 
pensamento participam da organização cultural e 
histórica dos mundos concretos. Nesse ínterim, certos 
momentos podem ser destacados como exemplares de 
certas tensões e atualizações difusas. Acompanhando 
os argumentos de Enrique Leff (2009), poderíamos 
destacar, por exemplo, o modo como o debate sobre a 
crise ambiental iniciado na década de 1970 implicou 
uma releitura sobre a própria Revolução Industrial no 
Ocidente e seus efeitos sobre territórios colonizados. 
Na compreensão do autor, o contexto de crise 
ambiental produzido pela predatória exploração dos 
recursos naturais intensificado com o capitalismo 
industrial teria produzido entre metrópole e colônias 
uma dinâmica de empobrecimento, precarização e 
atualização das relações entre ecologia, capital e 
natureza. 

Na seara desse debate sobre os sentidos de 
ambiente e crise ambiental, a natureza tem ocupado 
uma posição central, tendo em vista seus 
indissociabilidade dos processos econômicos, políticos 
e sociais de produção e distribuição da riqueza. A 
questão que se coloca a pensar então é: qual a 
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constituição desse sujeito em tal debate? Seria a 
natureza um sujeito, ou apenas um objeto? Ambas as 
alternativas trazem questões anunciando suas 
potencialidades e limitações para análise do processo 
histórico.  

Se as reflexões foucaultianas sobre a constituição 
do sujeito moderno se adequam para o caso em 
questão, como sujeito a natureza seria um potencial 
ator político, mas seria também implicada em uma 
dinâmica mais ampla de sujeição, ou seja, estaria 
condicionada a certas relações que a posicionariam 
como algo manejável em arranjos de dominação dentro 
de certas relações de poder (FOUCAULT, 1999, p.38). 
Contudo, como objeto a natureza é um elemento 
estabilizado, pacífico e sem possibilidade de agência na 
organização dos processos e eventos históricos, tal 
como a concepção ocidental convencional para 
“objeto”. Esse debate encena uma retomada das 
questões relativas aos limites entre Humanidade e 
Natureza, em última instância, mas substancialmente 
para os processos que passagem do “natural” para o 
“artificial”, ou ainda, do estado de natureza para o 
estado de cultura, para adotarmos uma abordagem 
contratualista a maneira de Thomas Hobbes. 

Ainda que neste estudo adotemos uma 
perspectiva em torno da natureza como um viés de 
construção sociocultural humana, ou seja, uma 
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conceituação localizada que diz respeito a como certas 
constituições de pessoa estabelece significados para 
quem pode ou não pode ser agente do processo 
histórico, e por efeito, quem é o objeto da intervenção 
humana, talvez seja importante localizar outras 
perspectivas que têm ganhado destaque na última 
década nas ciências sociais e humanas a partir de uma 
reflexão mais sistemática em torno da tal “crise 
ambiental” denunciada apor Leff (2009). A partir da 
construção e diálogo com outras perspectivas, a ideia 
central aqui é considerar que a natureza pode ser objeto 
da agência humana, “mas não só”, como argumenta a 
antropóloga Marisol de la Cadena (2014), a partir de sua 
descrição das concepções andinas de vida, natureza e 
mundo. O princípio é não apenas de escolha entre duas 
alternativas, mas de considerar a própria alternância 
como parte do processo de enunciação política como 
parte do jogo histórico produzido por diferentes 
agentes, sejam eles humanos ou não. 

A potencialidade em se considerar a natureza 
como parte do processo história não apenas na 
condição de objeto de intervenção tem sido introduzida 
no debate das ciências humanas e sociais a partir das 
questões suscitadas por aquilo que se convencionou 
chamar de “antropoceno” e “virada ontológica”. Esses 
termos se colocam como particulares, mas em contínuo 
diálogo tendo em vista que o primeiro se apresenta 
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como uma crítica à dimensão social e cultural da 
questão ambiental que centrada apenas na perspectiva 
humana sobre o mundo (daí as teorias escatológicas 
onde o fim do humano é lido com o fim do mundo), 
sendo o segundo a tentativa de simetrização entre a 
visão ocidental de mundo e outras práticas de 
conhecimento considerando-as como igualmente 
equivalentes, e não no regime de uma distinção que 
estabelece a crença do outro a partir da nossa ciência  
(HARAWAY, 2016; VIVEIROS DE CASTRO, 2014; 
LATOUR, 1994).  

Pensar as articulações entre natureza e processo 
histórico implica repensar arenas de articulação onde 
as posições de sujeito e objeto não estão estabilizadas, 
devendo ser descritas a partir das contingências e 
particularidades que constituem momento, atores e 
disputas. Como colocado por Viriato Sorromenho-
mendes,  

 
[...] a natureza não é simples matéria-prima, 
mera entidade passiva para a plástica 
operante de uma racionalidade instrumental 
técnico-científica; por outro lado, há 
espontaneidade própria da natureza. A 
filosofia da paisagem exige que aquilo que 
comtemplamos no horizonte não seja 
redutível a objeto passível seja da técnica 
humana, seja da inteligência divina. A 
paisagem obriga a um exercício de atenção 
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renovado. (SOROMENHO-MARQUES, 2001, 
p.151)  

 
 Nesse sentido, a partir de uma extensa 
experiência de pesquisa com coletivos de artistas 
aborígenes no noroeste australiano, a filósofa Elizabeth 
Povinelli (2016) sugere que, se no arranjo político 
ocidental a natureza é estabilizada na forma de 
“paisagem”, sendo lida apenas objeto e não como 
também agente da ação política é porque a 
racionalidade ocidental não oferece subsídios para que 
consideremos a possibilidade de seres da natureza, 
como rios, montanhas e florestas possam “falar”. Esse 
elemento, presente em outros quadros ontológicos que 
constituem o cosmo de povos indígenas e aborígenes é 
apartado do nosso a partir da sua localização como 
crença, o que tem permitido uma contínua política de 
degradação e predação da “vida” com o 
desenvolvimento do liberalismo tardio implicado nas 
recentes versões do sistema econômico e social do 
capitalismo ocidental (POVINELLI, 2016, p.147). 
 
3. Perspectivas cruzadas: sujeito, história e ambiente   
 

Reconhecendo a pertinência das provocações 
apresentadas acima, a questão quando transposta para 
o cenário educacional, em especial o escolar é: como 
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apreender as produções da criatividade humana como 
uma reflexividade específica, colonizada pelos 
referentes da racionalidade ocidental, mas 
possivelmente também infletidos por outras formas de 
representar a relação com a natureza?  

Na tentativa de responde essas questões, ao 
longo do primeiro semestre de 2018 conduzimos uma 
experiência junto a estudantes de ensino fundamental 
de uma escola pública no nordeste do Pará. Como 
apresentado antes, os estudantes em questão estavam 
em seu primeiro contato sistemático com uma 
disciplina específica de história, ainda que tivesse tido 
contato com questões desenvolvidas ao longo dos anos 
iniciais do ensino fundamental, quando os conteúdos 
do currículo eram ministrados por um único docente. 
No nosso caso, após uma breve conversa sobre os 
objetivos da nova disciplina, foi feita a seguinte 
proposição de atividade: “escreva um texto breve, de no 
máximo 10 linhas, sobre a chegada dos portugueses no 
Brasil. O texto deve descrever essa chegada do ponto de 
vista dos indígenas que ocupavam a costa, ou do ponto 
de vista dos portugueses que estavam dentro dos 
navios chegando”. 

Expostos os objetivos acima e com as redações 
dos alunos em mãos, partimos para a análise dos dados 
obtidos, tendo em mente a importância de um processo 
participativo e colaborativo de construção do saber 
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histórico em contexto escolar. Esse tipo de 
investimento tem como efeito final a transformação da 
prática docente e, em alguma medida, dos 
procedimentos didáticos e processo de ensino-
aprendizagem tendo em vista que docentes tem que 
assumir uma perspectiva reflexiva (SCHON, 2000) e de 
pesquisador (STENHOUSE, 1981), considerando tanto 
uma epistemologia fundamentada pela prática como 
papel ativo do docente na sua própria formação, mas 
sem ignorar as particularidades que localizam a prática 
docente em um contexto como o brasileiro (PIMENTA, 
2010).   

Se o processo de aprendizagem significativa 
emerge a partir de um processo de enraizamento das 
reflexões pedagógicas, considerando diferentes escalas 
e articulações entre local e global e os repertórios de 
conhecimento dos sujeitos, no contexto do Ensino de 
História, isso implica a necessária articulação entre 
dimensões micro e macro que constroem a perspectiva 
do conhecimento histórico. Como coloca Isabel Barca 
(2001, p.20), o processo de educação histórica 
desenvolve-se em um contexto concreto, de modo que 
“os conceitos precisam fazer sentido para quem os vai 
aprender”, restabelecendo assim as possibilidades de 
conexão entre aquilo que o sujeito já conhece e o novo 
(MOREIRA, 2011).  
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Partindo dos princípios do professor pesquisador 
em ensino de História, consideramos a análise do 
material produzido pelos alunos a respeito de suas 
perspectivas sobre a invasão portuguesa do atual 
território da costa brasileira, refletindo sobre as 
representações construídas a partir daí. Um dado 
inicial é a condição de identificação no qual os 
estudantes se colocaram. Do total de estudantes que 
participaram da experiência, 64% posicionava-se 
dentro das caravelas, reportando a si mesmos como 
marinheiros ou o próprio comandante, como veremos 
no excerto abaixo. Nele Aluno 1, 12 anos, descreve a 
chegada. 

 
vamos tripulantes, temos que chegar. Terra a 
vista! Nosso vento está ficando fraco, peguem 
os remos e remem, remem, vejam se o local é 
seguro, olhem essas pessoas, estavam 
peladas, quem são eles? Conheçam a cultura. 
Um deles dá uma roupa para todos os índios. 
Vamos até a casa deles, vamos ver como é, 
vejam é de palha e barro, tentem entrar lá 
dentro, eles são amigáveis, vejam como 
aceitam os presentes, montem a barraca para 
passar a noite, quando amanhecer temos um 
longo dia.(Aluno 1, pesquisa realizada em 
sala de aula)   

 
O Aluno 1, assim, como 35 de seus colegas, 

estava dentro das caravelas e tinham postos de 
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comando. No seu relato do contato colonial, dos 
elementos físicos explícitos, e tipificáveis como 
natureza, o primeiro a aparecer é o vento, que estaria 
ficando fraco. É o vento, em certo sentido responsável 
pela possibilidade de condução das caravelas, um 
aspecto ambiental tão importante para o contato como 
também o é a própria invenção da caravela como 
artefato técnico e histórico. 

De maneira mais precisa, cabe pensar também 
em como as paisagens se justapõe. Salvaterra é em uma 
ilha na qual a locomoção é majoritariamente feita por 
hidrovias. Nesse contexto, a maioria dos alunos tem 
familiaridade com fatores que influenciam a 
navegação, como ventos, correntes e marés. Em 
conversa posterior o aluno se declara filho e neto de 
pescador e tem consciência de que o enfraquecimento 
do vento ou sua parada por completo adiaria a chegada, 
indicando que certas condições meteorológicas e 
climáticas seriam capazes de mudar a data da chegada 
dos europeus às terras americanas. 

Ainda sobre isso, o aluno relata o contato com os 
indígenas, descrito por eles como estando “sem 
roupas”, em contraste àqueles na caravela. Isso é visto 
com estranheza pelo aluno que logo em seguida narra a 
doação de roupas aos mesmos. Destaca-se também a 
descrição das formas de moradia indígena, segundo ele 
feitas em palha e barro, materiais que segundo ele 
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imaginava, seriam comuns naquele momento, 
ademais, esse tipo de construção seria muito comum 
no tempo presente às formas de construção de 
habitações periféricas e pobres, nas comunidades e 
vilas afastadas do centro de Salvaterra. Questões 
relativas à anterioridade da presença autóctone não são 
apresentadas, de modo que o contato inicial é 
aparentemente pacificado, mesmo a despeito da 
divergência de costumes lidos a partir de moralidades 
conflitantes em relação ao corpo. Nesta e em outras 
tantas produções textuais e gráficas a paisagem 
descrita pelos alunos é a praia, marcada pela presença 
de certos aspectos físicos como o mar, a vegetação e as 
indicações de vento e sol, por exemplo.  
 O Aluno 2, 12 anos e que faz parte de uma outra 
turma, descreve o mesmo evento da chegada da 
perspectiva dos indígenas. 
 

Um certo dia estava fazendo cerâmica na 
praia, vivendo de boas na natureza, de 
repente eu vi um negócio estranho vindo pelo 
mar. Veio se aproximando devagar, veio 
chegando bem pertinho, eu vi pessoas 
descendo do negócio estranho, eu não 
entendia a língua deles, mas eles entendiam a 
nossa, eles queriam descobrir terras, só que 
aqui já haviam pessoas indígenas e eles 
queriam nossa terra, nós não concordamos e 
começou a guerra. (Aluno 2, pesquisa 
realizada em sala de aula)   
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Podemos observar no texto do Aluno 2, a vida 

cotidiana dos indígenas, na praia fazendo cerâmica. 
Nas representações do ambiente, o mar é colocado 
como via de acesso do colonizador ao universo nativo. 
Nesse relato, se por um lado a convivência indígena é 
pacífica em relação ao ambiente que o envolve, o 
contato é entendido como um contexto de guerra 
iminente ou efetiva em relação aos recém-chegados. A 
terra aqui não é um espaço aquém, tampouco os 
indígenas decalcados e ingênuos em relação à terra. 
Esta já estaria povoada por uma coletividade específica, 
e os portugueses seriam equiparados a inimigos 
invasores, produzindo assim a guerra. Esta visão da 
integração indígena ao ambiente nativo, caracterizada 
por um baixo índice de intervenção no espaço natural é 
reiterada em 53,8% da produção escrita analisada, 
como exemplificado no excerto do Aluno 3. 
 

nós indígenas estávamos vivendo aqui, 
caçando, pescando, colhendo as frutas que a 
natureza nos dá, sem destruir nada, aí vem o 
português querer nossas terras, destruir a 
natureza, poluir o rio e matar nossos animais. 
(Aluno 3, pesquisa realizada em sala de aula)   

 
Desde uma perspectiva de diálogo com a 

arqueologia, essas descrições sugerem possibilidades 
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de aprofundamento do conhecimento discente sobre os 
mundos social e cultural da população autóctone em 
períodos anteriores ao contato colonial. Como 
argumenta Denise Schaan (2009) em relação às 
populações marajoara, há um intenso processo de 
desenvolvimento técnico marcado pelos esforços de 
adaptação e transformação do território do arquipélago 
de Marajó, incluindo Salvaterra. As tecnologias 
desenvolvidas por eles, como a cerâmica, a piscicultura, 
a agricultura, navegação, assim como toda dinâmica de 
cacicado, acordos políticos, guerras, os caracteriza 
como povos complexos, muito longe do conceito de 
bons selvagens, que não interferiam na natureza 
(SCHAAN, 2009). 

Esses excetos atualizam também perspectivas 
sobre as populações indígenas em sua acepção 
presente, supondo possíveis articulações entre 
referenciais históricos em diferentes momentos do 
tempo que podem ter sido construído a partir de sua 
convivência com outros atores sociais, com materiais e 
informações em mídias como televisão, internet e 
livros didáticos, por exemplo, além do processo de 
escolarização anterior. Essa conexão entre imagens de 
agentes históricos típicos (o indígena, o português) e 
mesmo de eventos (a chegada, a guerra) são elementos 
do processo de construção do saber histórico que 
podem ser geridos como espaços de aprendizagem 
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significativa a partir do contraste com outras fontes de 
informação especializadas e fundamentadas. 

Considerar esse aspecto tem como efeito dois 
momentos ou questões. O primeiro deles é como a 
escola é um espaço importante de socialização e 
transformação do mundo no tempo presente e no 
passado a partir da construção coletiva do 
conhecimento, a partir de gêneros e estratégias 
variadas (grupos de debate, ambientes virtuais de 
aprendizagem, estudos de caso, leitura de imagens, 
etc). O segundo momento é que esse tipo de discussão 
estabelece um mecanismo recursivo no qual o 
conhecimento histórico é não apenas um resultado, 
mas um processo. Através disso os alunos passam a 
participar da construção do conhecimento, aprendendo 
não apenas conteúdos, mas procedimentos que dizem 
respeito ao funcionamento da própria disciplina 
histórica. Para o professor, um efeito derivado disso é a 
possibilidade de avaliar a efetividade das estratégias de 
ensino e de aprendizagem que emprega, atualizando e 
transformando práticas tradicionais.  
 Tal movimento de reavaliação pode ter efeitos 
sobre a própria dinâmica do currículo, já que permite 
reorganizar e intercambiar conteúdos esperados para 
ser apresentados em outros momentos do processo de 
escolarização. Em uma perspectiva linear e de 
progressão cronológica do currículo em História, 
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apenas no 7° ano do ensino fundamental os alunos 
teriam contato com essa parte do conteúdo, “primeiros 
contatos entre portugueses e indígenas”, contudo no 6º 
ano, temos uma excelente oportunidade de introdução 
das populações pré-contato durante as aulas de pré-
história, já que as populações marajoaras foram 
escolhidas como a “imagem do indígena nacional” 
como demonstra Linhares (2017), ao criar essa 
identidade com as populações nativa e do Marajó como 
paisagem para essa História.  

Ao construir esses conhecimentos os alunos 
também adquirem habilidades para poder colocar esses 
indivíduos realizando seus afazeres cotidianos, a pesca, 
a agricultura, os rituais funerários, buscando a 
alimentação em uma paisagem dinâmica que sofre 
modificações não só climáticas, mas provocadas por 
essas populações. Consideramos que isso permitiria 
não apenas a construção de uma perspectiva mais 
especializada e concreta sobre essas populações no 
passado, mas também a possibilidade de uma reflexão 
sobre os modos indígenas de existência que têm lugar 
no presente.  
 
4. Colonizar mentes e árvores  
 
 Como exercício de imaginação e de construção 
conjectural sobre um determinado evento, a atividade 
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proposta mobiliza múltiplos referentes e cenários. Uma 
dos que nos chama atenção, especialmente no que diz 
respeito às formas de descrição do local de contato é a 
ideia a sobreposição de referentes em torno da ideia de 
“exotismo”. Vejamos o fragmento abaixo, retirado da 
produção textual do Aluno 4:  

 
descemos na praia e observamos índios com 
pássaros coloridos nos ombros que eles 
chamavam de Araras, muito diferentes, as 
frutas que nos deram eram muito saborosas, 
nunca tínhamos provado antes, cupuaçu, 
bacuri, cacau, açaí. Os índios não têm 
cachorros ou gatos, só onças que são gatos 
grandes e ferozes. Tudo muito estranho e 
diferente”. (Aluno 4, pesquisa realizada em 
sala de aula)   

 
A descrição do modo de vida indígena é marcada 

por uma diferença diacrítica entre europeus e 
indígenas autóctones. Essa distinção é vislumbrada 
não apenas na composição corporal e moral, mas 
também nos costumes (a nudez, os itens da 
alimentação) e na relação com os seres não humanos, 
compondo assim esquemas que supõem uma 
diferenciação radica (os gatos e cachorros dos europeus 
em oposição à onça dos nativos). Chama atenção 
também o olhar aparentemente europeu, catalogando o 
mundo recém descoberto com perplexidade.  
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O estranhamento da terra recém contatada, a sua 
natureza e aos seus habitantes não é uma construção 
natural, é uma construção pautada em séculos de 
educação eurocêntrica, pois esse sempre se pensara no 
dever de catalogar o mundo, começando pelo oriente, 
posteriormente a África, durante as grandes 
navegações a América e por último a Oceania. Em 
consonância com as sugestões de Edward Said (2007) 
sobre os procedimentos europeus de colonização do 
mundo, chama atenção como a produção de 
conhecimento pode funcionar também como um 
recurso discursivo de inscrição do sujeito colonizada 
dentro de certos quadros de referência e sujeição.  

Nas representações gráficas, as relações entre 
humano e natureza são estabelecidas de formas 
distintas a partir do pertencimento desses sujeitos ao 
conjunto autóctone ou colonizador. Os indígenas e 
portugueses são representados de forma diversa 
(presença ou ausência de roupas, animais que os 
acompanham, coloração da pele, elementos prostéticos 
diacríticos, como colares e chapéus); existe praia, navio, 
mar, as frutas têm seu gosto descrito. Isso significa que 
há, para os alunos, uma correlação entre os 
personagens e o cenário e os elementos classificados 
como “da natureza”, que existe nesses cenários. O texto 
retrata exatamente a cena desenhada a seguir como se 
um completasse o outro.  
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A história do Brasil começou quando os 
portugueses pensaram: será que existe um 
lugar diferente do nosso? Aí pegaram suas 
coisas, comidas, pão etc.. construíram barcos 
e começaram a navegar até chegar no aqui. Os 
portugueses começaram a explorar a ilha 
estranha e viram animais e plantas que eles 
não sabiam se podiam comer, assaram as 
carnes dos animais e gostaram, comeram as 
frutas também, acharam tudo muito colorido 
aqui, a floresta e os animais, até os indígenas 
usavam colares e penas coloridas na cabeça”. 
(Aluno 5, pesquisa realizada em sala de aula). 

 
Figura 1 – Desenho do Aluno 5- Chegada dos portugueses ao Brasil 

 
Fonte: Aluno 5 durante atividade em sala de aula (Dados da pesquisa, 
2018) 

 
 “Será que existe um lugar diferente do nosso?” O 

Aluno 5 começa o texto com essa pergunta feita pelos 
portugueses, iniciando a mudança da paisagem, a 
mudança do cenário europeu para o que se tornaria 
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Brasil. A suposição é de uma certa intencionalidade no 
processo de descoberta e invasão colonial, aqui mais 
uma vez pacificada.  

Nesta nova terra observa-se a presença de 
árvores variadas, o que ele demonstra no desenho 
depois, assim como as frutas que estão nas árvores. Os 
animais são descritos como desconhecidos. O desenho 
também demostra um céu povoado por aves, a praia e o 
mar, de onde vem Pedro Alvares Cabral, como inscrito 
na lateral da embarcação. A preocupação do aluno com 
a alimentação é constante. O texto inicia relatando que 
os portugueses vieram com o navio abastecido de 
alimentos e logo que chegam provam algumas frutas e 
animais para ver se lhes serviriam de comida. Além 
disso, é marcado visualmente o impacto que a floresta e 
suas cores causam, assim como a variedade desta 
floresta tanto em fauna quanto em flora. O europeu 
quanto os indígenas estão situados no cenário e a 
natureza é descrita ao longo do texto a demonstrada no 
desenho. 

 
Os portugueses queriam morar no Brasil, mas 
não sabiam que já tinha gente morando aqui, 
eles viram aquela terra grande, muitas 
árvores, bichos, sem ninguém. Os índios 
estavam com muito medo de aparecer para os 
portugueses, se esconderam na floresta e nas 
ocas. Quando os portugueses entraram na 
floresta alguns morreram picados por cobras 
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e comidos por onças, porque eles nem sabiam 
o que eram aqueles animais, então quando 
eles acharam os índios ficaram com as terras 
deles e fizeram eles serem escravos (Aluno 
pesquisa realizada em sala de aula)

 
Figura 2 – Desenho do Aluno 6 - A floresta é o esconderijo

 
Fonte: Aluno 6 durante atividade em sala de aula (Dados da pesquisa, 
2018) 

 
Neste texto, o Aluno 6 escreve sobre uma terra 

grande e pouco habitada por humanos, aparentemente 
com muitas árvores e bichos, contudo esperando a 
ocupação humana, mas na verdade a floresta é refúgio 
para os indígenas que a conheciam. Por isso, puderam 
se esconder nela, o desconhecimento da natureza do 
Brasil faz com que este lugar seja ao mesmo tempo tão 
seguro para os indígenas e cheio de perigo para os 
portugueses que desconheciam a fauna no lugar, 
inclusive relatando a morte de alguns portugueses que 
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escreve sobre uma terra 
grande e pouco habitada por humanos, aparentemente 
com muitas árvores e bichos, contudo esperando a 
ocupação humana, mas na verdade a floresta é refúgio 
para os indígenas que a conheciam. Por isso, puderam 

nhecimento da natureza do 
Brasil faz com que este lugar seja ao mesmo tempo tão 
seguro para os indígenas e cheio de perigo para os 
portugueses que desconheciam a fauna no lugar, 
inclusive relatando a morte de alguns portugueses que 
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teria ocorrido pelo desconhecimento dos animais como 
onças e cobras. A ignorância sobre a floresta é relatada 
em outro texto como causa de mortes, entretanto por 
desconhecimento da flora. 

 
Todos os brancos vestidos de forma estanha 
que chegaram antes aqui a gente que é índio 
matou, alguns com nossas flechas que 
passamos veneno de sapo, outros a gente fez 
tomar um veneno que tiramos de cipós, mas 
esses portugueses eram muito espertos e 
chegaram quando a gente estava dormindo. 
(Aluno 7, pesquisa realizada em sala de aula). 

 
Figura 3 – Desenho do aluno 7 - Tecnologias da floresta: veneno 
 
 

Fonte: Aluno 7 durante atividade em sala de aula (Dados da pesquisa, 
2018) 
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Aqui vemos os indígenas usando as tecnologias 
da floresta para se defender, o veneno retirado do sapo 
colocada nas flechas e os cipós são ambos letais formas 
de execução social d guerra; estão ambos presentes no 
texto visual e escrito. Essas tecnologias também 
indicam o conhecimento das formas indígenas para o 
que chamaríamos de “tecnologia” a partir do modo 
como um determinado povo, situado no tempo e no 
espaço, produz e gera formas de interação com o 
ambiente a partir de suas demandas práticas. Em outro 
texto vemos a descrição do clima. 

 
quase que a gente não consegue ver a terra de 
tanto que chove aqui, muita chuva mesmo, 
quando não chove faz muito calor, ontem 
quando a chuva passou descemos do barco, 
mas voltamos logo porque estava muito 
quente e nós portugueses não estamos 
acostumados com tanto calor, ficamos muito 
cansados e não conseguimos ver quase nada 
da nova terra. (Aluno 8, pesquisa realizada 
em sala de aula). 

 
O clima do Brasil é um fator limitante para os 

portugueses, ora chove muito, ora faz muito calor, a 
chuva atrapalha a exploração das novas terras, o calor 
extremo provoca fadiga e a falta de familiaridade com o 
clima acaba atrasando o andamento da expedição, 
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fazendo do clima um personagem dessa narrativa 
sobre o evento histórico. 

Há um elemento recorrente no modo como as 
duas classes de produções reconstroem o início do 
contato colonial. Ainda que adotem perspectivas 
distintas, ora reportando-se como indígenas, ora como 
português, as formas de representação contidas nesse 
material indicam uma divergência na resposta ao 
contato com o outro. A perspectiva apaziguada 
europeia ao chegar a uma terra desconhecida em 
oposição às formas nativas de estranhamento e 
reconhecido desconforto com os eventos que se 
executavam. Entendemos que essa representação 
sugere também um movimento reflexivo, construído 
possivelmente em outros momentos do processo 
formal de escolarização, ou mesmo em outras 
circunstâncias do convívio social. A recorrente 
representação indígena como pouco ativa, muito 
presente no senso comum aqui só é restabelecida em 
circunstâncias que dizem respeito ao contato com a 
exuberante natureza envolvente. Natureza aqui diz 
respeito não apenas à fauna e flora, mas possivelmente 
a todas as formas de presença materializadas no 
ambiente e que constituem os ecossistemas retratados. 
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5. Deslocamentos e traduções 
 

Ainda durante o processo de construção da 
experiência, solicitamos durante a avaliação das 
produções que os alunos nos explicassem a razão pela 
qual os personagens descritos como nativos e 
indígenas eram expostos de forma tão próxima e 
implicada com a natureza. Perguntávamos se seria 
possível uma outra forma de fazer e contar a história 
na qual essa integração mútua não fosse 
compulsoriamente colocada. A perspectiva era de 
estimular uma reflexão sobre as próprias formas de 
relação e transformação indígena com o mundo 
natural, de modo a mobilizar uma perspectiva crítica 
de que a natureza eventualmente também fosse 
transformadora ou transformável a partir da interação 
com múltiplas expressões da experiência humana, 
colonial ou não. A pretensão final era desestabilizar 
algumas relações de força que estabelecem uma 
necessária implicação entre sujeito e ambiente, o que 
no caso da representação indígena na Amazônia se 
converte em transformar ambos, indígenas e 
Amazônia em referentes anacrônicos e autorreferentes. 
Como colocado por Victor Leonardi,  

 
A história da Amazônia é atividade que não 
pode ser pensada como se os seres humanos 
pairassem acima da natureza e do meio 
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ambiente, ou como se as populações 
amazônicas ribeirinhas não tivessem nada a 
ver com as características físico-químicas do 
solo no qual trabalham, e com a qualidade 
dos rios às margens do qual habitam! Essas 
tentativas de recolocar a sociedade no plano 
teórico, na natureza, da qual nunca esteve 
separada na realidade.” (LEONARDI, 1999, 
p.42) 

 
A afirmação acima feita por Leonardi fala de 

uma história que leva em conta a paisagem como 
elemento histórico e constitutivo, da própria biologia 
dos personagens, considerando que a floresta e sua 
geografia influem na dinâmica dos acontecimentos. 
Para o autor, antes de entender a história da Amazônia 
é preciso entender o que seja a Amazônia, ou seja, é 
preciso participar de um exercício de releitura dos 
supostos do que seja ambiente e ecossistema, ou no 
caso aqui em questão, revisitar a própria experiência do 
sujeito como uma forma de significar o mundo. Trata-
se em alguma medida de uma sugestão tributária da 
percepção de Paulo Freire quando falava que 

 
devemos aproximar os conteúdos a serem 
ministrados da realidade e porque não dizer 
do cotidiano do aluno, alfabetizar com a frase 
“Eva viu a uva” um aluno que nunca viu uma 
uva não faz o menor sentido, só o distanciará 
mais da aprendizagem” (FREIRE, 2003, 
p.255) 
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Ainda que no contexto de um experimento 

preliminar e de curta extensão não seja possível 
restabelecer as relações significativas entre processos e 
contextos de aprendizagem, acreditamos que uma 
perspectiva da educação histórica centrada em uma 
politização do ensino e na reflexividade do sujeito sobre 
seu lugar e condição no mundo são alternativas 
inescapáveis para uma prática pedagógica realmente 
emancipatória e transformadora. Para isso, contudo, é 
preciso estimular que os estudantes se engajam na 
leitura do mundo que os envolve. Esse foi o propósito 
geral em reavaliar como os estudantes aqui tratados 
narram e entendem as possibilidades de enunciação 
sobre e para o encontro colonial.  

É notável que, mesmo que o início da colonização 
brasileira tenha se dado a partir da costa e junto as 
populações que lá viviam, é interessante observar como 
esse momento e lugar são transpostos e interpretados 
pelos alunos a partir de uma proximidade com o 
ambiente que conhecem, o amazônico. Aqui, importa 
particularmente mais as formas de representação que 
falam como esse movimento de tradução e 
deslocamento é feito, do que propriamente uma 
abordagem corretiva ou explicativa em torno de um 
eventual equívoco em termos de imaginação histórica. 
Retomando a sugestão de Leonardi de que para 
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conhecer um lugar como a Amazônia é preciso 
entender o que ela seja, temos mais uma    

 
um dia ouvimos um barulho estranho, 
estavam aqui e eram todos iguais, vestidos 
iguais. Seguravam armas, queriam nossas 
terras, invadiram nossas casas. Como tinham 
muitas armas nós demos tudo que eles 
queriam, mesmo assim teve guerra e nós 
perdemos. (Aluno 9, pesquisa realizada em 
sala de aula). 

 
 
Figura 4 – Desenho do aluno 9 – Deslocamentos e traduções 
 

 
 
Fonte: Aluno 9 durante atividade em sala de aula (Dados da pesquisa, 
2018) 

 
A despeito da descrição generalista em torno do 

conflito, é possível reconhecer as formas de atualização 
no presente do processo histórico. Assim, o aparente 
aspecto generalista se aproxima de ilustração e 
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narrativa de situações cotidianas, vislumbradas em 
conflitos que são observáveis hoje e que, assim como a 
paisagem, são deslocados e traduzidos para o evento 
histórico em uma reflexividade recursiva. O desnível 
de força é reconstruído também no modo como, 
através da representação gráfica, a textualidade da 
guerra é convertida nas distintas proporções entre as 
formas indígenas de ocupação e uso da terra e a 
imponência da caravela colonial. Ali, nem mesmo a 
natureza nativa é equiparável. A sobreposição de 
humanos, formas de habitar e árvores pouco se 
aproxima da dimensão de tensão estabelecida com a 
chegada. 

Tal recurso é utilizado também noutras 
produções. 

 
Os portugueses chegaram em um navio muito 
grande, todos nós ficamos olhando, eles 
passaram por aqui e queriam nossas terras, 
mas a terra já era dos índios, eles navegaram 
por muitas outras terras e países e se tornaram 
donos de tudo. (Aluno 10, pesquisa realizada 
em sala de aula). 

 
Um elemento digno de análise mais detida nas 

representações dos desenhos diz respeito a quais 
objetos são colocados em cena para representar o 
encontro colonial. A despeito de uma ampla de 
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possibilidades – ainda que limitadas pelas eventuais 
dificuldades técnicas de reconstrução através do 
desenho – é significativa a presença de formas de 
habitação simples e de embarcações, além de 
elementos da fauna e flora amazônicas, como árvores 
de grande porte, algumas delas frutíferas, e animais 
típicos desses ecossistemas. 
 
 

Figura 5 – Desenho do Aluno 10 -Outro lugar 

 
Fonte: Aluno 10 durante atividade em sala de aula, 2018 

 

Mais uma vez, a sugestão é que ao manejar a 
representação de um evento distante no tempo e no 
espaço, mesmo reconhecendo e textualizando uma 
noção de “estranhamento” ou até exotismo, os 
estudantes o fazem a partir dos referentes do tempo 
presente, retomando os objetos do cotidiano que 
vivenciam enquanto pessoas engajadas em uma 
dimensão concreta do mundo a partir do qual refletem 
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sobre o tempo, retomando a sugestão de Isabel Barca 
(2001). 

Noutra produção, lemos o fragmento a seguir: 
 

Na época os portugueses estavam fazendo 
planos para invadir onde os índios estavam, 
eles foram em um barco muito grande e 
chagaram na ilha. Os índios começaram a 
fazer flechas, os portugueses tinham armas, 
começou uma guerra. Os portugueses 
ganharam e escravizaram os índios que 
faziam todo o trabalho e os portugueses não 
faziam nada. (Aluno 11, pesquisa realizada 
em sala de aula, 2018). 

 
De maneira distinta das demais produções, nessa 

vê-se uma espécie de intencionalidade, mesmo que 
reativa como resposta ao encontro colonial. É preciso 
perceber como a guerra é um idioma comum utilizado 
em quase todas as produções para traduzir o conflito e 
as divergências na relação de poder entre portugueses e 
populações nativas. A assimetria é construída também 
a partir das possibilidades técnicas do combate. A 
imponência dos barcos e a velocidade das armas 
portuguesas em contraste com canoas e flechas 
indígena, como textualizado aqui e em outros excertos 
apresentados anteriormente, bem como em alguns dos 
desenhos. No desenho desse mesmo aluno, a despeito 
da notação da guerra a diferença é construída não pelas 
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armas, mas por duas linhas, uma vertical e explícita, e 
uma horizontal não visível, mas que estabelece 
diferentes formas de acesso à terra. De um lado da linha 
vertical vemos pessoas na costa, do outras duas pessoas 
sobre um barco; na dimensão horizontal temos aqueles 
que caminham e aqueles que navegam. Esse encontro é 
descrito como um plano pelo autor, e por sua vez o 
plano de fundo aí é a iminência de uma guerra.  

 
Figura 6 – Desenho do aluno 11 - o plano dos portugueses 

 

 
 
Fonte: Aluno 11 durante atividade em sala de aula (Dados da pesquisa, 
2018) 

  
Em seu conjunto essas representações do 

encontro colonial parecem indicar alguns aspectos que 
podem ser retomados e discutidos de forma mais 
profunda na experiência docente. Entre esses aspectos 
é possível destacar o modo como a natureza constrói-se 
em relação com os sentidos de humanidade e forma de 
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enunciação política, como o tempo histórico pode ser 
atualizado como um dispositivo de representação no 
presente, e por fim, o potencial reflexivo que 
acompanham o engajamento ativo e colaborativo na 
análise de processos sociais complexos e conflituais, 
adequando-os em sua linguagem aos modos de 
simbolização e interpretação dos sujeitos. 

 
6. Considerações Finais 
 
 O conjunto das representações aqui 
apresentadas oferece algumas pistas para pensar o 
modo como os estudantes caracterizam e descrevem a 
relação entre tempo, sujeito e lugar. Se esses são 
elementos fundamentais para a análise histórica dos 
processos sociais, mais do que um mapeamento de 
eventos, é preciso avaliar como eles são articulados e se 
inscrevem na representação de sujeitos concretos sobre 
o mundo.  
 A hipótese inicial do trabalho era de que ao 
reconstruírem eventos e fenômenos históricos os 
sujeitos poderiam oferecer algumas pistas para pensar 
as relações entre história e natureza, mobilizando 
também os sentidos de sujeito e objeto da ação política. 
Entende-se que se trata de uma ação política pois, a 
despeito da inventividade humana e seu engajamento 
na produção narrativa, o modo como essas produções 
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articulam-se a repertórios sociais é uma questão 
distributiva da dinâmica do privilégio, e, portanto, são 
políticas. Essa hipótese vinha do modo como a natureza 
era presente na forma como argumentavam e 
descreviam certos fenômenos em situações informais 
de sala de aula. Nesse sentido, demandava-se uma 
avaliação mais profunda sobre como se estabeleciam os 
sentidos para quem participava como agente do 
processo histórico. 
 As produções analisadas e retomadas a partir de 
excertos e fragmentos ao longo deste capítulo 
sinalizam para outras questões também. Aqui a 
natureza aparece, mas aparentemente não na condição 
de sujeitos com capacidade de representação do 
mundo. Sua potência é mediada a partir da capacidade 
de agência humana, para recorrer a um argumento de 
Alfred Gell (2018). Nestas produções a natureza é um 
recurso de espacialização que parece funcionar mais 
como um índice diacrítico sobre múltiplas experiências 
de humanidade, mas também como um duplo 
temporal e espacial. Ela fala sobre o tempo na medida 
em que insere sujeitos históricos em uma relação de 
maior ou menor índice de transformação do espaço 
natural; por sua vez, ela fala sobre o espaço na medida 
em que se verifica como um importante recurso que 
permite a transposição entre contextos distantes para 
um universo mais próximo. A natureza e os elementos 
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que dialogam de forma mais íntima com ela são assim 
importantes dispositivos que informam sobre os 
processos de leitura no presente de processos inscritos 
no tempo histórico. 
 A relação de maior proximidade com elementos 
da fauna e da flora, além da intimidade com os recursos 
da floresta podendo convertê-los em tecnologia é um 
elemento usado para descrever os sujeitos históricos 
que já habitavam a região antes do contato colonial. Por 
sua vez, os objetos do desenvolvimentismo, como 
embarcações sofisticadas e armas, além de roupas são 
atributos que parecem afastar os portugueses 
colonizadores com o mundo natural em questão. A 
partir disso se constroem uma perspectiva distintiva de 
humanidade, onde são contrastados tipos ideais de “eu” 
e “eles”, também caracterizado pelo modo como as 
representações orbitaram em torno da localização dos 
alunos como portugueses ou indígenas, de acordo com 
as instruções oferecidas no início da atividade. 
 Significativo aqui é o modo como através da 
natureza e do evento como uma narrativa histórica 
certos elementos do presente podem ser inscritos e 
textualizados. Assim, foi perceptível um engajamento 
ativo na descrição dos conflitos entre esses tipos ideais 
de “português” e “indígena”, ou “eu” e “outro”, em 
muitos casos traduzidos pela metáfora da guerra. Mas, 
além disso, notava-se também a reconstrução de 
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prováveis conflitos do cotidiano, do tempo presente. 
Isso pode ser destacado nos processos de tradução 
entre cenários, que transformam a costa atlântica em 
um ambiente mais íntimo e próximo aos universos 
conhecidos. Em alguma medida isso também indica 
uma percepção autocentrada do mundo, bastante 
legítima para a fase de idade e para as informações a 
que os sujeitos eventualmente estão expostos e em 
diálogo. 
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PENSAR O MEIO AMBIENTE NA AULA DE 
HISTÓRIA: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
LIVRO DIDÁTICO DOS PROFESSORES DE 

ANANINDEUA (PA) 

Wendell Presley Machado Cordovil1 
 
1. Introdução 
 

Como tratar sobre o meio ambiente no ensino da 
disciplina de história? Talvez essa seja uma das 
perguntas que mais dificulte ao professor historiador 
trabalhar a temática em suas turmas do ensino básico. 

Nas pesquisas realizadas em escolas públicas de 
ensino básico do município de Ananindeua, pelo 
projeto “História e Educação Ambiental nas escolas de 
Ananindeua”, coordenado pelo prof. Dr. Wesley Kettle, 

                                                           
1 Graduando do curso de licenciatura em história pela Universidade 
Federal do Pará - Campus Ananindeua. Bolsista de Iniciação Científica 
do projeto “História e Educação Ambiental nas escolas de Ananindeua”, 
coordenado pelo professor Dr. em história Wesley Oliveira Kettle. 
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professores foram entrevistados para 
compreendermos de que forma esses pensam a 
natureza, o meio ambiente e o próprio ensino de 
história.  

Para analisarmos em que medida essas 
discussões ambientais são apropriadas pelos 
professores do município fizemos a observação de 
algumas aulas e também de provas aplicadas a turmas 
do ensino básico. 

Os objetivos da investigação também incluem a 
análise de como a temática regional e local, em relação 
com o meio ambiente, aparece nas discussões da 
disciplina histórica no ensino básico, mas neste resumo 
fixaremos a análise em maior parte para expor alguns 
resultados das investigações que utilizam o livro 
didático como objeto de estudo. 

Voltando para a pergunta inicial podemos 
apresentar alguns resultados obtidos nos primeiros 
contatos com esses docentes de Ananindeua. Uma das 
metodologias utilizadas para se abrir um diálogo com 
a(o) professora(or) entrevistada(o) foi a aplicação de 
um questionário subjetivo contendo 12 perguntas para 
serem respondidas oralmente: 
1 - O que você entende por natureza? 
2 – Quais disciplinas você acredita que devem se 
importar com o meio ambiente? 
3 – O que você entende como Educação Ambiental? 
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4 - Em que medida a Natureza foi/é importante para os 
processos históricos? 
5 - Como você enxerga a importância da 
interdisciplinaridade na sala de aula? 
6 – Qual a importância da Educação Ambiental nas 
aulas de história? 
7 - Como você incorpora a educação ambiental nas 
aulas de história? 
8 – Em que medida você insere a discussão ambiental 
em seu material didático? 
9 - Qual a importância do professor de história em 
discutir esse assunto? 
10 - Nesta instituição há uma cobrança da coordenação 
em relação à educação ambiental? O que você acha que 
falta? 
11 – Você acha que é possível compreender a discussão 
ambiental só em sala de aula? 
12 – Você faz aulas de campo com seus alunos? 
 

Em grande medida esse questionário nos 
possibilitou entender mais sobre as compreensões de 
mundo da pessoa entrevistada. Além de ouvir um 
pouco sobre suas práticas docentes e também do seu 
discurso sobre sua própria prática – tentar perceber 
como eles entendem suas práticas. 
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Para a Educação Ambiental, a compreensão de 
mundo do educador tem grande importância, por isso 
observar essas compreensões se faz indispensável. 

A partir desse primeiro contato com os 
professores já foi possível perceber que grande parte 
dos entrevistados assume não saber como trabalhar a 
temática ambiental na disciplina de história. 

 
2. O Interesse pelo Meio Ambiente na Disciplina de 
História é Novidade? Com a Palavra, o Livro Didático 
 

 Os professores que aceitaram e de fato 
participaram da entrevista (17 até o momento), em sua 
maioria comentam que a preocupação em se discutir o 
meio ambiente na disciplina de história (relação 
denominada por alguns de “história e natureza”) é algo 
recente. Essa afirmativa se apresenta como um dos 
fatores apontados pelos professores para explicar a 
dificuldade em se trabalhar com a temática ambiental 
no ensino de história. 

Uma professora entrevistada, da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio Agostinho Monteiro na 
Cidade Nova II, em conversa após responder as 
perguntas do questionário comentou algo que 
aparentemente guardava quase como um segredo. 
Falou do receio de se trabalhar Educação Ambiental e 
meio ambiente na disciplina de história. Segundo a 
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professora esse receio era a partir da questão de “Falar 
de Educação Ambiental e meio ambiente, mas deixar de 
falar do conteúdo que deve ser dado, que é de história”. 
Faço essa citação de memória, ela não utilizou 
exatamente essa ordem de palavras, mas a professora 
ainda comentou que quando trabalha Educação 
Ambiental nos projetos da escola – como, por exemplo, 
um que envolvia coleta seletiva – não consegue utilizar 
o livro didático de história como uma ferramenta, 
tendo em alguns casos que buscar o livro de biologia 
para dar suporte. 

Algo muitíssimo importante de se pensar e 
refletir a partir dessa problemática apresentada pela 
professora é “O que o livro didático traz de discussão 
ambiental? Ele realiza Educação Ambiental?”. 

Ao contrário do que a maioria dos professores 
acredita - que a relação de interesse da história pelo 
meio ambiente é novidade - ao analisarmos a academia, 
e a própria construção da Educação Ambiental, quase 
todas as disciplinas vêm se interessando cada vez mais 
pelo meio ambiente há muito tempo. 

 Desde a década de 1960 o interesse pelas 
problemáticas ambientais cresce cada vez mais no 
mundo. A academia não poderia ficar de fora dessa 
discussão e no caso da história, já na década de 1970 
pode-se observar, segundo Donald Worster (1991), o 
emergir de uma história ambiental. A partir daí o meio 
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ambiente passa a ganhar mais visibilidade nas 
pesquisas históricas e com isso no livro didático da 
disciplina também. Ou será que não? 
Uma pesquisa de 2010, de Natalia Salan Marpica e 
Amadeu José Montagnini Logarezzi, buscou analisar 
livros didáticos de diversas disciplinas para 
compreender como esses trabalhavam a Educação 
Ambiental. 
 Os pesquisadores ao realizarem uma busca: 
 

No banco de dissertações e teses da Capes 
(http://www.periodicos.capes.br), a busca foi 
orientada pelas expressões “educação 
ambiental” e “livro didático”, o que resultou 
em 32 aparições de trabalho. Contudo, ao 
lermos os resumos dos referidos trabalhos, 
verificamos que apenas dez utilizavam o livro 
didático como objeto de análise. (MARPICA, 
Natalia; LOGAREZZI, Amadeu, 2010, p.115-
130). 

 
Ao analisarem as disciplinas curriculares que 

cada pesquisa tratava constataram: 
 

Quanto às disciplinas às quais os livros 
didáticos analisados se remetiam, foram 
encontradas: três pesquisas referentes à 
disciplina de geografia, duas à de ciências, 
uma à de história, uma à de biologia, uma 
multidisciplinar (ciências, geografia, história 
e língua portuguesa) e duas pesquisas que 
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não identificaram a disciplina dos livros 
didáticos analisados. (MARPICA, Natalia; 
LOGAREZZI, Amadeu, 2010, p.115-130). 

 
Em 2010, pela investigação citada, foi 

encontrada apenas uma que trabalhava o livro didático 
de história como objeto de pesquisa tratando sobre 
Educação Ambiental. Isso é preocupante em medida 
que se a academia não se preocupar em debater a EA no 
livro de história – ou a falta dela – a problemática 
enfrentada por muitos professores em se trabalhar EA 
no ensino talvez não diminua. Principalmente se 
considerarmos que em muitos casos o livro didático é a 
única ferramenta que o educador possui. 

Arthur Soffiati (1989), em texto intitulado “A 
ausência da natureza nos livros didáticos de história”, 
comenta que até a década de 70 os livros didáticos da 
disciplina de história transmitiam uma visão factual 
dos processos históricos, mas que tomando como 
marco o livro “História Moderna e Contemporânea” de 
José Arruda é possível perceber mudanças profundas 
no enfoque. Segundo o autor, os movimentos sociais, 
que antes quando muito apareciam ao rodapé de 
páginas, começam a aparecer no corpo dos textos, que 
incorporam cada vez mais as contribuições marxistas e 
da Escola dos Annales. No entanto enfatiza que um 
aspecto foi deixado de lado nessa geração de livros 
didáticos: a relação da humanidade com a natureza. O 
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autor em seu texto comenta que a falta de interesse por 
essa questão se apresenta não somente nos livros 
didáticos, mas também “[...] na produção acadêmica 
que serve de fonte abastecedora dos primeiros”.  

O autor acrescenta ainda que tudo leva a crer que 
o descaso com a natureza, tanto nas pesquisas quanto 
nos livros de história, se dá por conta do caráter 
antropocêntrico e sociocêntrico dos sistemas 
filosóficos ocidentais. 

Se o livro didático muitas vezes é a única 
ferramenta que o professor tem e esse não apresenta 
discussões ambientais, como o professor irá encontrar 
auxílio para pensar o meio ambiente em suas aulas de 
história e realizar Educação Ambiental? 

Tendo em vista a importância de investigações 
nesse campo e para entender de que forma o livro 
didático usado por professores de história do 
município de Ananindeua trabalham a Educação 
Ambiental analisamos até o momento cerca de 9 livros 
didáticos utilizados em escolas públicas. Desses, 4 são 
do ensino fundamental e 5 do ensino médio. Dos livros 
analisados, 4 são da Editora Positivo (Coleção Piatã) do 
sexto ao nono ano do ensino fundamental, 3 da Editora 
Moderna (Coleção Conexões com a História) dos três 
anos do ensino médio, 1 da Editora FTD (Coleção 
História: sociedade e cidadania) para o terceiro ano do 
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ensino médio e 1 da Editora Scipione (Coleção História 
Geral e do Brasil) para o segundo ano do ensino médio. 

Dos livros analisados, um apresenta uma 
Unidade que pelo título parece se preocupar 
especificamente com a discussão ambiental, o da 
Editora FTD direcionado ao terceiro ano do Ensino 
Médio. Com autoria de Alfredo Boulos Junior, nas duas 
primeiras páginas da unidade IV, intitulada “Meio 
ambiente e saúde”, apresenta a problemática ambiental 
relacionada à poluição atmosférica. Pede que o aluno 
responda qual o assunto das fontes apresentadas e a 
relação entre elas. Uma é um texto do Ministério do 
Meio Ambiente, outra a imagem de uma criança com 
problemas respiratórios realizando a inalação, outra é a 
imagem de uma cidade com nuvens provocadas 
provavelmente por poluição e a outra o monumento 
dos Bandeirantes em Santana do Parnaíba, São Paulo.  

O livro segue uma perspectiva econômica em 
todas as suas unidades e nessa não é diferente. Mas 
uma problemática é que ao virar a página o aluno que 
provavelmente espera uma continuidade na temática, 
que era o meio ambiente, pode se ver perdido, pois ela 
desaparece. O livro cita em breves momentos nesse 
capítulo alguns problemas ambientais, mas parece não 
ter o objetivo de inserir o aluno na discussão, causar 
reflexão, apresentar possíveis soluções, realizar 
educação ambiental. 
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O livro direcionado ao 7º ano do ensino 
fundamental, com autoria de Vanise Ribeiro e Carla 
Anastasia, da Editora Positivo, em seu capítulo 11, 
página 186 na seção “Zoom”, apresenta um tópico 
intitulado “Natureza e sobrevivência”. Nesse tópico o 
texto apresentado visa mostrar um pouco da relação 
indígena antes da “invasão portuguesa” (termo usado 
no próprio livro). O texto apresentado visa mostrar 
uma relação de sustentabilidade entre o modo de viver 
indígena e a natureza. Isso pode ser notado, além de no 
próprio texto, em uma das indagações que é realizada 
em uma das questões da seção “Fazendo conexões” que 
fica logo abaixo do texto. A indagação questiona “Que 
lições podem ser retiradas do modo de vida dos 
indígenas e da relação deles com o ambiente em que 
vivem?”. Além disso, na página seguinte de número 
187, um texto de Eduardo Bueno que trata sobre o 
vislumbre europeu ao ver pela primeira vez a Mata 
Atlântica é exposto. Em seguida os questionamentos 
seguem uma lógica que pretende mostrar que a relação 
indígena com o meio ambiente segue mais ao 
desenvolvimento sustentável – conceito que é 
apresentado na questão - do que as práticas dos 
europeus colonizadores.  

A coleção analisada da Editora Moderna é de 
autoria de Alexandre Alves e Letícia Fagundes de 
Oliveira. Os livros possuem uma média de 11 Capítulos 
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que dividem o que será tratado no livro. O primeiro 
volume, do primeiro ano do Ensino Médio, preocupa-se 
em trabalhar a construção da disciplina histórica e 
posteriormente uma linha em certa medida 
cronológica desde as primeiras civilizações do oriente 
até o que o livro chama de nascimento da modernidade. 

No volume da coleção destinado ao segundo ano 
do Ensino Médio as discussões vão da “A construção do 
Mundo Moderno” até “Sociedade e Cultura no século 
XIX”.  

O terceiro e último volume da coleção, destinado 
ao terceiro ano do Ensino Médio, preocupa-se em 
discutir desde a Segunda Revolução Industrial e o 
imperialismo até o Brasil Contemporâneo. 

Nos volumes da coleção a temática do meio 
ambiente aparece bastante. Várias vezes os livros 
conseguem realizar o diálogo histórico inserindo o 
meio ambiente de forma natural. Nessa coleção o meio 
ambiente aparece mais inserido nos processos 
históricos, não somente como um Box de curiosidades. 

O livro da Editora Scipione, de autoria de Cláudio 
Vicentino e Gianpaolo Dorigo, apresentou pouquíssimo 
ou nenhum conteúdo direcionado ao meio ambiente e 
Educação Ambiental. 
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3. Para Concluir 
 

Dos livros didáticos utilizados pelos professores 
do município de Ananindeua que foram analisados 
somente uma coleção mostra um pouco mais a 
discussão ambiental em todos seus volumes. Um dos 
analisados destina uma unidade inteira para a 
discussão, mas além do título o destaque para o meio 
ambiente pouco aparece. 

O livro didático é um objeto de pesquisa que 
merece grande atenção dos pesquisadores, pois é a 
ferramenta de ensino que está mais próxima do aluno e 
do professor. No que diz respeito à Educação Ambiental 
nos livros de história muito ainda parece ser 
necessário. Uma coleção analisada por nossa 
investigação possui mais a discussão ambiental, ela 
consegue dar um pouco mais de atenção para as 
problemáticas ambientais, mas pelas concepções de EA 
– desde a Carta de Belgrado2 - ainda falta proposição de 
mudanças e incentivo a atitudes. Em alguns 
momentos, quando se fala de possibilidades de 
preservação ambiental ao invés de também apresentar 

                                                           
2 A Carta de Belgrado é um documento que foi promovido ao fim de um encontro 
organizado na Lugoslávia pela Unesco em 1975. No documento foram definidas 
diretrizes, metas e métodos que davam a estrutura global do que seria a Educação 
Ambiental. A carta define seis objetivos da EA: Tomada de consciência, 
conhecimentos, atitudes, aptidões, capacidade de avaliação e participação.  
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soluções apenas questiona o aluno – como é o caso do 
livro do 7º ano da coleção Piatã. 
Tendo em vista a Lei de número 9.795/1999 da 
Constituição Federal brasileira de 1988 que dá a 
definição de Educação Ambiental: 
 

Entendem-se por educação ambiental 
os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade. (BRASIL, 1988). 

 
Para se fazer Educação Ambiental também é 

necessário ajudar a desenvolver atitudes e 
competências e o livro didático também deve se atentar 
para essas questões, pois muitas vezes é o único auxílio 
do professor. Com a investigação conseguimos 
perceber que a temática ambiental aparece pouco no 
livro de história, quando aparece muitas vezes está 
separado do conteúdo principal, como um detalhe à 
parte. Esse breve ensaio tem a pretensão de reafirmar a 
importância de materiais didáticos que discutam o 
meio ambiente na disciplina de história e que realizem 
a Educação ambiental, atentando para as disposições 
da Lei 9795/99 e para a Carta de Belgrado.  



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 
 

115 
 

A academia deve ampliar cada vez mais o 
interesse pela temática e fazer com que a cada dia mais 
o meio ambiente seja uma presença frequente e de 
destaque em suas pesquisas de qualquer período 
histórico Assim, com o tempo e insistência, talvez a 
temática ambiental e a Educação Ambiental se façam 
mais frequentes nos diversos conteúdos dos livros 
didáticos. Além disso, deve haver o incentivo à 
produção de materiais didáticos para além do livro 
didático que se preocupem com o meio ambiente nos 
processos históricos e com a realização da EA. 
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1. Introdução 
 

Dentro das principais mudanças que os aspectos 
historiográficos sofreram ao longo do tempo, a escolas 
dos Annales4, revolucionou o jeito de se escrever e 
utilizar a história. Dessa maneira, possibilitou a 
inserção de outras categorias para a construção de uma 
narrativa, desprendendo-se da história oficial, 
economicista, política e dos grandes homens. Nesse 
sentindo, por conta da ajuda desse movimento, a 
educação ambiental surgiu na década de 70 nas 
acadêmicas de diversos países e na disciplina de 
história também se fez presente. Pois, segundo o autor 
Donald Worster, a história ambiental surgiu “na 
medida que se sucediam conferências sobre a crise 
global e cresciam os movimentos ambientalistas entre 
os cidadãos de vários países. Em outras palavras, ela 
nasceu numa época de reavaliação.” (WORSTER, 1991, 
199). 

Nessa perspectiva, a conferência de 
Estocolmo 5que ocorreu em 1972, discute em seu 
princípio 19, a sua preocupação com a questão 
educacional sobre o meio ambiente:  
                                                                                                                             
de história e educação ambiental de jovens, adultos e idosos (EJA) no 
município de Ananindeua-PA. 
4 Movimento historiográfico que nasceu na Europa durante o século XX 
5Evento organizado pela ONU que discutiu com o mundo sobre algumas 
questões ambientais. 
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É indispensável um esforço para a educação 
em questões ambientais, dirigida tanto às 
gerações jovens como aos adultos e que preste 
a devida atenção ao setor da população 
menos privilegiado, para fundamentar as 
bases de uma opinião pública bem 
informada, e de uma conduta dos indivíduos, 
das empresas e das coletividades inspirada no 
sentido de sua responsabilidade sobre a 
proteção e melhoramento do meio ambiente 
em toda sua dimensão humana. É igualmente 
essencial que os meios de comunicação de 
massas evitem contribuir para a deterioração 
do meio ambiente humano e, ao contrário, 
difundam informação de caráter educativo 
sobre a necessidade de protegê-lo e melhorá-
lo, a fim de que o homem possa desenvolver-
se em todos os aspectos. (ONU, 1972) 

 
Levando em consideração as afirmações acima, é 

importante destacarmos uma caracterização nesse 
primeiro momento sobre o que seria uma educação 
ambiental inserida na história, por isso o autor 
Wendell Cordovil diz que:  
 

A Educação Ambiental é pensada como 
principal forma de se alcançar uma sociedade 
sustentável. O professor de história educador 
ambiental deve ter essa preocupação. Um dos 
auxílios para gerar reflexões, soluções e 
mudanças direcionadas a práticas 
ambientais, do professor é a história 
ambiental. (CORDOVIL, 2018, p. 7) 
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Por tanto, devemos trabalhar a questão da 
educação ambiental dentro da sala de aula, pois desde a 
implementação da lei nº 9.795/1999, que tornou 
obrigatório a discussão sobre a educação ambiental nas 
aulas, esse assunto vem sendo cada vez mais debatido e 
trabalhado nas escolas. Segundo essa lei, a educação 
ambiental é um componente essencial da educação 
nacional e deve estar presente em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo. Logo, deve 
englobar desde a educação básica até o ensino superior.  

Nesse sentido compreendemos que é essencial 
uma educação ambiental para todos 
independentemente de idade, por isso, escolhemos 
trabalhar no nosso projeto de extensão na área da 
educação básica, com a modalidade da EJA, porque há 
pouquíssimas pesquisas que envolva a EJA, a educação 
ambiental e o Ensino de História. Discutir o que é a EJA 
e para que serve, também se faz de grande relevância. 

Logo, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, a LDB 9394/96, em seu artigo 37, 
“A EJA será destinada àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e 
médio na idade própria”. Mas será que existe uma idade 
própria para estudar? Ou será que a educação se dá ao 
longo da vida? Quem são os sujeitos da EJA? De acordo 
com o autor Arroyo: 
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Reconhecer os jovens e adultos como sujeitos 
de “rebelião” confere a seus itinerários por 
educação radicalidades político-pedagógicas 
que redefinem a função da EJA, das escolas 
públicas e do trabalho dos seus profissionais. 
Confere especificidades na formação de 
profissionais capacitados a entender essa 
“rebelião” que esses sujeitos levam a EJA, às 
escolas: formação para entender, 
acompanhar o problema de sua 
humanização-desumanização. (ARROYO, 
2017, p. 9) 

 
Isto quer dizer que a EJA, bem como a formação 

de professores que trabalham com Jovens, adultos e 
idosos precisam ser repensadas, porque continuamos 
vivendo tempos de opressão, tal qual Paulo Freire 
aborda em sua obra Pedagogia do oprimido, escrita no 
período que ele foi exilado do país, na época da ditadura 
Militar, nos anos 60. Nesse sentido, é necessário que os 
professores dialoguem com os alunos sobre o contexto 
atual que estamos vivenciando com base nas questões 
políticas, sociais, econômicas e culturais. 

Segundo a pedagoga Silvana Cortada:  
 

Compreender o que é a EJA se faz necessário, 
devido à sua importância no cenário 
educacional como instrumento de inclusão 
da fração da sociedade cujas oportunidades 
foram subtraídas por efeito da situação 
política, econômica, social ou cultural do país 
(CORTADA, 2013, p. 7). 
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As turmas de EJA são compostas por pessoas de 
diversas faixa-etárias, adolescentes, adultos, idosos, 
pessoas com deficiência, com experiências de vida 
distintas, diversos modos de aprender, personalidades 
e culturas diversas. “Nessa modalidade, as instituições 
que oferecem EJA tem sido crescentemente procurada 
por um público heterogêneo, cujo perfil vem mudando, 
a cada ano, em relação a idade, gênero, expectativas e 
comportamentos” (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 164). 

De acordo com a Arroyo, são muitos os desafios 
que são colocados aos professores da EJA, dentre eles, 
destacamos: 

 
Como entender os “corpos precarizados” 
chegando do trabalho? Da sobrevivência às 
escolas, à EJA. Haverá lugar nos 
conhecimentos dos currículos para entender 
os educandos-educadores como totalidades 
humanas corpóreas? Como trabalhar corpos 
segregados? Com que outras Pedagogias dos 
corpos? (ARROYO, 2017, p. 17) 

 
Entendemos que “na imensa maioria das 

propostas curriculares, a própria organização e seleção 
de conteúdos não segue em nenhum momento a 
complexidade de estar no mundo, da vida cotidiana e 
das aprendizagens que nela ocorrem” (Oliveira, 2007, 
91-92). Assim, é imprescindível o papel do professor no 
sentido de trabalhar com os alunos respeitando a 
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experiência de vida e a faixa etária dos mesmos, bem 
como utilizar recursos didáticos interdisciplinares e 
inclusivos que envolvam a educação ambiental, haja 
vista que essa temática é um dos temas transversais, 
isto é, conjunto de assuntos que expressam conceitos e 
valores básicos à democracia e à cidadania e obedecem 
à questões importantes e urgentes para a sociedade, e o 
meio ambiente é um tema que pode ser trabalhado 
dentro da disciplina História, para contribuir com a 
melhoria da aprendizagem e fomentar a criticidade e 
reflexão dos educandos, para que eles compreendem 
melhor a realidade social a qual estamos inseridos, 
levando em consideração as questões ambientais. 

Nesse contexto, os docentes devem ficar atentos 
para não praticarem uma “Educação bancária”. Freire 
(2005) afirma que neste tipo de educação o professor 
“enche” a cabeça dos educandos de conteúdos, os quais 
são desconectados da realidade. Assim, o professor é 
visto como o detentor de todo o saber. Nesse sentido, há 
a negação da busca de conhecimentos, pois em lugar de 
transformar, o educando torna-se passivo.  

Por isso, Freire defende uma educação 
problematizadora como prática da liberdade, que leve 
em consideração a historicidade e a dialética dos fatos. 
Para tanto, há a necessidade da dialogicidade na 
educação, que tem como principal objetivo a 
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construção de conhecimentos na relação eu - outro, de 
forma crítica, reflexiva e questionadora. 

Nessa perspectiva, buscando métodos para 
incluir a realidade social dos alunos dentro da sala de 
aula desenvolvemos esse projeto de extensão com o 
objetivo geral de elaborar recursos didáticos como: 
jogos, materiais áudio visual e sequência didática para 
relacionar o ensino de história com a educação 
ambiental no âmbito da Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos no município de Ananindeua-PA. Dessa 
maneira, buscamos promover essas metodologias para 
a inclusão dos alunos com deficiência e propor o debate 
interdisciplinar. Almejamos também realizar a 
extensão para algumas escolas de Ananindeua, uma 
vez que queremos compartilhar com os professores e 
alunos os recursos didáticos que forem 
produzidos, para contribuir com o trabalho que as 
escolas desenvolvem. Dessa maneira, para elaboração 
desse projeto, devemos saber que o compromisso 
educacional e as ações éticas são elementos 
indispensáveis na construção de um lugar escolar, pois 
segundo Cortada: 

 
Conceber a escola como lugar que permite ao 
docente e ao discente se construírem como 
indivíduos-sujeitos, dando os contornos da 
identidade escolar, configurando-se como 
espaço de significações e sentidos. Como, 
também, possibilita o redirecionamento do 
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olhar para os compromissos educacionais, as 
ações éticas, as práticas profissionais e a 
garantia dos direitos de identidades 
concretas, que têm um contexto de realidade 
própria, que não se confunde com 
identidades abstratas, que vive no imaginário 
dos membros da comunidade (CORTADA, 
2013, p. 18). 

 
Dessa forma, acreditamos que a educação 

ambiental para os alunos e alunas da EJA é um caminho 
de grande importância para a construção de ações 
éticas, e discutir essa questão dentro de sala de aula 
com os alunos, torna o assunto ainda mais interessante 
quando se faz presente na sua realidade local. Para a 
bióloga Raimunda Gomes e para o professor Benedito 
Sousa debater a educação ambiental dentro de sala de 
aula é reconhecer que: 

 
A região Amazônica constitui-se de uma 
variada diversidade cultural, ambiental, 
social e política, todavia a intensa 
desigualdade social tem produzido, ao longo 
de sua história, diversos problemas de 
carácter socioambiental, como: altos índices 
de analfabetismo, inexistência de 
saneamento básico, exploração madeireira, 
poluição de rios, falta de água tratada para 
consumo humano, ausência de atendimento 
de saúde, conflitos de terra, características 
estas que tem mostrado um número 
significativo da população amazônida abaixo 
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do nível da pobreza. Nessa perspectiva, a 
Educação ambiental, busca a quebra de 
paradigmas, preconceitos e injustiças, a fim 
de reverter as desigualdades educacionais, 
historicamente construídas, respeitando a 
existência de todos os seres vivos e modos 
diferentes de ser, viver e produzir, 
contrariando o sistema econômico vigente, 
em que prevalece a exclusão social e o uso 
exacerbado dos recursos naturais. Logo, a 
educação ambiental enquanto educação 
política critico reflexiva, busca transcender 
os muros da escola, com enfoque nas relações 
sociais estabelecidas entre o homem e a 
natureza (Gomes; Sousa, 2017, p. 68). 
 

No desenvolvimento do projeto, pensamos nas 
questões ambientais presentes no município de 
Ananindeua-PA que está situado na região amazônica e 
na região metropolitana de Belém. Esse município 
apresenta algumas questões ambientais a serem 
trabalhadas na sala de aula, tais como: lixo, 
poluição sonora, poluição do ar, poluição dos rios e 
desperdício de água potável. Nesse contexto, o objetivo 
geral do nosso projeto quanto a valorização da 
educação ambiental, é que os professores de história 
promovam o debate dessas questões em sala de aula 
para os alunos da EJA com o auxílio de recursos 
didáticos como jogos, por exemplo, pois a 
aprendizagem precisa estar relacionada com os 
problemas locais que eles vivenciam. É preciso 
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relacionar também alguns temas da história como: 
Amazônia, relação campo–cidade, sistema capitalista, 
impactos ambientais e os povos indígenas. 
Entendemos que discutir o caráter regional faz-se de 
extrema importância, para tanto o historiador Wesley 
Kettle comenta em seu artigo que: 

 
De forma geral, podemos afirmar que a 
discussão sobre a região amazônica suscita 
temas que quase sempre perpassam o debate 
sobre o meio ambiente, ecologia e a proteção 
ambiental. A mídia em geral tem explorado 
cada vez mais notícias que trazem à tona 
problemas como a exploração madeireira, a 
biodiversidade, queimadas nas florestas, 
demarcação das terras indígenas, construção 
de barragens, expansão do agronegócio e 
outras transformações das paisagens 
amazônicas. (KETTLE, 2017, 64) 

 
Segundo Paulo Freire, “Por que não discutir com 

os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 
disciplina cujo conteúdo se ensina?” (FREIRE, 1996, p. 
30). Pensando nisso, as metas gerais do projeto são: 1-
Desenvolver um jogo que trabalhe de forma lúdica a 
temática da urbanização chamando a atenção para os 
impactos ambientais no município de Ananindeua/PA; 
2-Produzir dois documentários de curta duração para 
debater a relação dos povos indígenas com o meio 
ambiente; 3-Elaborar duas sequências didáticas que 
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considere a vocação interdisciplinar da perspectiva 
sócio ambiental no ensino de história; 4-Até o final do 
projeto capacitar os professores de História lotados na 
secretária Municipal de Educação de Ananindeua 
(SEMED) para trabalharem com os recursos didáticos 
produzidos pelo projeto; 5-Trabalhar os recursos 
didáticos produzidos pelo projeto com os alunos da 
EJA, em duas escolas municipais de Ananindeua. 

Para a pedagoga Inês de Oliveira, “Os conteúdos 
necessários são aqueles que podem ser utilizados na 
vida cotidiana como meio para a autonomia do sujeito” 
(OLIVEIRA, 2007, p. 98). Portanto, buscar métodos que 
possam auxiliar na busca por uma autonomia dos 
alunos é de fundamental importância para esse projeto.  

Outro fator de grande importância para o nosso 
projeto foi de reconhecer que: “Faz-se necessário que a 
escola se constitua em espaço de potencialização dos 
processos de aprendizagem vivenciados fora dela e 
impregnados de saberes socialmente construídos” 
(CIAVATTA; RUMMERT, 2010, p. 466). De acordo com 
essa ideia, nós levamos em consideração para a 
elaboração dos recursos didáticos que os alunos e 
alunas da EJA possuem uma vivência fora do ambiente 
escolar, e fazer com que o ambiente que ele socializa e 
vive seja preservado é um ato de resistência, 
considerando o modelo do sistema econômico atual. 
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Com base na explicação do projeto que foi 
apresentado acima e sabendo sobre a importância de 
discutir a educação ambiental com os alunos da EJA, 
temos a ideia que “A construção da sustentabilidade 
deve considerar as peculiaridades locais e a diversidade 
cultural de cada povo, uma vez que é necessária a 
compreensão da complexidade dos saberes para 
dialogar dentro de uma sociedade globalizada e 
excludente” (GOMES; SOUSA, 2017, p. 78). Nesse 
sentido, trabalhar com esse público requer 
metodologias diferenciadas, pois as turmas de EJA são 
heterogêneas, isto é, compostas por adolescentes, 
adultos, idosos, pessoas com deficiência que se 
matriculam na EJA por estarem há muito tempo sem 
estudar ou por nunca terem frequentado a escola, ou 
seja, alguns estão alfabetizados e outros não. Além 
disso, muitos estudantes são trabalhadores e 
frequentam as turmas de EJA no período da tarde ou 
noite e chegam cansados na sala de aula. Por esse 
motivo, é preciso utilizar metodologias diferenciadas 
tais como: aula dialogada, exposição de documentários, 
filmes, jogos, imagens, mapas, cartilhas, sequência 
didática, entre outros, para que o processo de ensino 
aprendizado fique mais dinâmico e prazeroso.  

Apesar de todo esse apelo, os professores de 
história que atuam em cidades como Ananindeua, 
situada na zona metropolitana de Belém, tem tido 
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dificuldade de incorporar à discussão desenvolvida em 
sala de aula uma perspectiva ambiental, pois segundo a 
pesquisa que foi desenvolvida o projeto “História e 
educação ambiental nas escolas de Ananindeua” 
Projeto do PIBID-UFPA coordenado pelo professor 
Wesley Kettle, acredita que: 

 
A educação ambiental consegue englobar 
essas duas necessidades importantes. Por 
isso, a pesquisa direcionou-se às escolas 
públicas do município de Ananindeua para 
tentar analisar a visão dos professores sobre a 
questão ambiental e como eles trabalham 
essa discussão com os alunos. (CORDOVIL, et. 
al. 2017, p. 971) 

 
Eles relatam em sua pesquisa, a dificuldade que 

os professores tinham de tratar esse assunto dentro de 
sala de aula. 

No dia 03 de maio de 2018 fizemos uma visita a 
equipe de Coordenadores da EJA que trabalha na 
Secretária Municipal de Educação de Ananindeua – 
SEMED.  O objetivo principal da nossa visita era 
apresentar o projeto e obter maiores informações sobre 
a EJA. Segundo informações da equipe, atualmente há 
20 escolas que trabalham com a EJA, no entanto, esse 
número já foi maior, até o ano passado eram 30 escolas. 
Outra informação que nos foi repassada é a de que na 
1º e 2º etapas da EJA, o público é constituído por mais 
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idosos e adultos, porém, na 3º e 4º etapa o público é 
mais jovem. Informaram ainda que há uma evasão 
muito grande nas turmas de EJA em função da 
violência na área metropolitana.  

Em seguida, fomos até a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Aimée Semple Mcpherson. Nossa 
visita foi guiada pela coordenadora da EJA da escola 
Aimée, Antônia Ferro. Inicialmente nos reunimos na 
sala dos professores onde discutimos questões iniciais 
sobre a escola, como estrutura e horários de aula.  

No momento seguinte fizemos uma visita nas 
salas de aula em que os alunos da EJA estavam. A 
primeira sala que entramos foi uma turma da 3º etapa 
em que estavam presentes 12 alunos, na maioria 
adultos. Nos apresentamos para eles e tivemos uma 
pequena conversa com a turma onde nos foi relatado 
que nunca a Universidade teria ido aquele local. A 
segunda sala que entramos também era da 3º etapa em 
que estavam presentes 12 alunos, na maioria jovens e 
adolescentes. A terceira turma que visitamos foi da 4º 
etapa e estavam presentes 10 alunos, a maioria adultos. 
A quarta turma que visitamos foi da 2º etapa e estavam 
presentes 3 alunos, todos eram adultos. A quinta e 
última turma que visitamos era da 1º etapa e estavam 
presentes 6 alunos, na sua maioria adultos. O que 
podemos perceber sobre a nossa visita a escola, foi a 
interação dos alunos conosco, pois alguns se 
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mostraram extremamente interessados com a 
elaboração do nosso projeto.  

Por fim, realizamos uma reunião com duas 
pedagogas que ministram aula na escola. 
Apresentamos o projeto a elas e quais eram os nossos 
objetivos e metas para a elaboração das metodologias. 
Falamos sobre a questão ambiental que está presente 
no nosso projeto e pedimos para elas sugerirem algo. 
Elas deram a ideia para discutirmos a questão 
ambiental em Ananindeua relacionando o assunto 
campo-cidade, relação de paisagem e falando da 
questão indígena. Elas relataram também que existe 
muitos alunos que ainda não sabem ler, que a escola 
possui um aluno que é cego e autista e que existe uma 
grande quantidade de alunos com dificuldades no 
aprendizado. 

A partir desse encontro, começamos a elaboração 
do jogo intitulado “Memória urbana”6. Este jogo é de 
tabuleiro e os jogadores devem acertar as perguntas 
através das cartas que serão lidas. Pode ser jogado em 
equipes. Nesse caso, cada uma participa com um só 
peão e age como se fosse um jogador. Os membros da 
equipe podem trocar ideias entre si. O objetivo do jogo é 
levar o respectivo peão até o espaço marcado “fim”, 
reconhecendo todas as transformações do município 
de Ananindeua-PA ao longo dos anos, e preservando a 
                                                           
6 Ver anexo I presente no fim do artigo. 
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sua cidade. O tabuleiro possui casas especiais com as 
seguintes cores: azul, vermelho, marrom, verde claro e 
amarelo. Cada uma representa a coleta seletiva do lixo. 
Quando o jogador parar em uma dessas casas, ele deve 
ler a carta da cor da casa em que ele parou e em seguida, 
deve avançar cinco casas.  

Nesse sentindo, considerando os argumentos 
apresentados a cima, concluímos que a educação 
ambiental dentro do ensino de história faz-se essencial 
para o aluno e aluna para construírem uma consciência 
histórica de preservação e de identidade. E é necessário 
que essas metodologias cheguem ao ensino de Jovens, 
Adultos e Idosos (EJA), que já sofrem por diversos 
motivos estruturais nas escolas brasileiras e em suas 
vidas. Pois segundo os autores, Cordovil, Kettle e 
Murakami: 

Com a temática ambiental o docente adquire 
uma ferramenta capaz de aproximá-lo mais 
intimamente da realidade do aluno em 
medida que possibilita um diálogo com a 
realidade local. Dessa forma pode-se fazer 
com que os alunos se interessem e se 
identifiquem com a disciplina de história. 
Isso é uma boa solução para o grande 
problema que a disciplina de história 
enfrenta no ensino básico, ser vista como 
muito ou totalmente distante da realidade 
dos discentes. (CORDOVIL et. al. 2018, p. 5) 
 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

134 
 

Para se fazer uma educação de qualidade, 
precisamos notar as diversidades dos alunos e propor 
aulas e métodos diferenciados para os alunos, pois a 
educação é algo essencial para a conscientização de 
todos e todas dentro da sociedade. 
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1. Introdução 
 

Neste estudo, apresentamos o olhar do 
multiletramento para realizarmos mudanças na 
maneira de ensinar as crianças com dificuldades de 
                                                           
1 Professora de Educação Especial, Educação Infantil e pedagoga – SEDUC – 
Secretaria de Estado de Educação/ SEMEC – Secretaria Municipal de Educação 
de Belém, Av. Governador Jose Malcher, Nazaré – Belém-PA – 
dilmacndias@gmail.com.  
2Professor e Coordenador – ITAM – Instituto Tecnológico e Ambiental da 
Amazônia – Av. Almirante Barroso, Marco, Belém-PA – 
dansulyvan@gmail.com. 
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aprendizagem sobre a temática do meio ambiente e 
assim estender aos demais alunos. Uma das primícias 
que trazemos para o debate é que com os avanços da 
sociedade globalizada precisamos inserir temas sobre o 
meio ambiente com o intuito de trabalhar com 
atitudes, com formação de valores e com mais ações 
práticas do que teóricas para que a criança possa 
aprender a amar, respeitar e praticar ações focadas na 
preservação ambiental. 

Para abordar o tema meio ambiente priorizamos 
a individualidade de cada aluno, onde o professor tem 
como foco oportunizar a participação e a aprendizagem 
de todos independente de suas particularidades, 
assegurando que todos aprendam, participem, 
dialoguem, interajam entre si e assim possam vivenciar 
os relacionamentos individuais e coletivos sentindo-se 
capazes e incluídos. 

Para que ocorra essa perspectiva de aprendizado, 
enfatizamos a utilização da semiótica, isto é, a arte dos 
sinais que revela as formas como o indivíduo dá 
significado a tudo que o cerca. Não reduz as pesquisas 
ao campo verbal e escrito, amplia a aprendizagem para 
qualquer sistema de signos como Grafismo, Artes 
visuais, Música, Fotografia, Cinema, Gestos, 
Brincadeiras, entre outros. Considerando a identidade 
dos indivíduos com ou sem dificuldades de 
aprendizagem com quem trabalhamos. A forma de 
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abordagem utilizada pelo educador para ensinar o meio 
ambiente varia de acordo com as preferências de cada 
criança.  

Diante disso, o arcabouço teórico tende a discutir 
as estratégias de ensino para contribuírem com o 
desenvolvimento das crianças envolvidas na pesquisa. 

 
2. A História da Educação Ambiental 
 

Em 1972, na I Conferência das Nações Unidas 
para o meio ambiente e desenvolvimento, marca um 
processo de criação de profissionais e indivíduos pelo 
mundo com uma visão voltada as discussões do meio 
ambiente e seus afins, como sustentabilidade. A partir 
da Conferência de Estocolmo, a educação ambiental se 
contextualiza. 

Em 1975, a Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
promoveram, em Belgrado (Iugoslávia), o Encontro 
Internacional de Educação Ambiental, criando o 
Programa Internacional de Educação Ambiental – PIEA, 
que apresenta um conjunto de princípios e diretrizes 
para o desenvolvimento da área. 

Logo em seguida, em 1977, ocorreu a Primeira 
Conferência Intergovernamental de Educação 
Ambiental, em Tbilisi (Rússia), organizada pela 
UNESCO com a colaboração do Programa das Nações 
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Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que gerou um 
documento onde constam objetivos, funções, 
estratégias, características, princípios e recomendações 
da educação ambiental, que servem como base para a 
prática dos educadores ambientais no mundo inteiro 
até os dias atuais. 

Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu 
a Conferência sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Rio-92) para avaliar a situação 
ambiental do mundo e as mudanças ocorridas desde a 
Conferência de Estocolmo. De forma paralela a esse 
evento, ocorreu a 1ª Jornada Internacional de Educação 
Ambiental, que gerou três documentos que são 
referência para a prática de educação ambiental: 
Agenda 21, Carta Brasileira para a Educação Ambiental 
e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global. 

Em 2012, foi publicado, na III Conferência 
Brasileira de Gestão Ambiental, o estudo "Educação 
Ambiental Virtual", elaborado pelos gestores 
ambientais Cássio Bergamasco e Virgínia Lages. Tal 
estudo abordou a aplicação da educação ambiental no 
ambiente virtual; evidenciou a viabilidade financeira 
de projetos semelhantes; e demonstrou o alto nível de 
engajamento social em relação às temáticas ambientais 
cotidianas. 
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Educação ambiental é um processo de educação 
responsável por formar indivíduos preocupados com 
os problemas ambientais e que busquem a conservação 
e preservação dos recursos naturais e a 
sustentabilidade, considerando a temática de forma 
holística, ou seja, abordando os seus aspectos 
econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos. Dessa 
forma, ela não deve ser confundida com ecologia, 
sendo, esta, apenas um dos inúmeros aspectos 
relacionados à questão ambiental. Portanto, falar a 
respeito de Educação Ambiental é exprimir sobre 
educação acrescentando uma nova dimensão: a 
dimensão ambiental, contextualizada e adaptada à 
realidade interdisciplinar, vinculada aos temas 
ambientais e globais. 

 
3. A Importância da Educação Ambiental no Espaço 
Educativo 
 

Deficiências na infraestrutura, tais como 
saneamento básico, urbanização, habitação e escassez 
de recursos financeiros das famílias expõem crianças e 
adolescentes a situações de risco: infecções 
respiratórias, desnutrição, problemas de pele, 
verminoses, etc. 

A questão ambiental está em alta por uma razão 
simples: necessidade de sobrevivência. Quanto mais 
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cedo o tema for abordado com as crianças, maiores as 
chances de despertar a consciência pela preservação. 
Por isso, a educação para uma vida sustentável deve 
começar já na educação infantil. E assim observar e 
explorar o meio ambiente com curiosidade, 
percebendo-se como ser integrante, dependente, 
transformador e, acima de tudo, que tem atitudes de 
conservação. 

Nas últimas décadas as questões ambientais 
ganharam uma maior relevância na nossa sociedade, 
inclusive nos meios estudantis, onde, principalmente o 
educador, teve de atualizar-se por meio da obtenção de 
informações e aprendizado que o qualificasse a 
desempenhar seu papel nessa nova realidade da 
educação. 

Segundo Menezes (2012), esta educação busca 
estimular o aluno, a olhar ao seu redor, também ensina 
que ele é parte integrante do meio, e é neste ponto que a 
educação ambiental entra na vida escolar desta criança, 
oferecendo a ela a possibilidade de entender e interagir 
com o meio em que habita, com respeito e consciência. 

Neste cenário, é de fundamental importância 
que as crianças travem contato com a natureza, 
despertando sentimentos e exercitando todos os 
sentidos. Ver e compreender a natureza como o 
resultado de inúmeras relações de causa e efeito pode 
contribuir para uma correspondência, um novo 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

145 
 

despertar para a valorização do todo. Quando se altera 
qualquer dos elementos pertencentes ao mundo 
natural, há uma reação em quase todo seu sistema, 
num processo de busca de um novo equilíbrio.  

Assim, a educação ambiental ensinada no espaço 
educativo, portanto, apresenta-se como uma 
importante ferramenta para o despertar de uma nova 
consciência, uma vez que sua implementação está 
prevista na Política Nacional da Educação Ambiental 
para todos os níveis de ensino.   
 
4. Os Saberes Revelados das Crianças sobre o Meio 
Ambiente 
 

Os saberes das crianças sobre o meio ambiente 
nos proporcionam estratégias prazerosas e inovadoras 
voltadas para o desenvolvimento delas na perspectiva 
da educação ambiental. O conhecimento das crianças, 
suas vivências trazidas de sua cultura, de seu mundo de 
vida, de seus valores sociais são de extrema relevância. 
Enfatizamos que, os saberes construídos em diferentes 
contextos culturais e educacionais da Amazônia, que 
envolvem crianças com ou sem deficiência em sua 
dimensão lúdica e cultural podem ser definidos como: 
“Uma forma singular de inteligibilidade do real fincada 
na cultura, com a qual determinados grupos 
reinventam o cotidiano, criam estratégias de 
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sobrevivência, transmitem seus saberes e perpetuam 
seus valores e tradições”. (ALBUQUERQUE, 2012). 

A escola é o espaço em que a criança inicia o seu 
processo de interação com a sociedade, o que nela se 
faz, diz e valoriza, representa um exemplo daquilo que 
a sociedade aprova. 

A educação Infantil é o começo da vida escolar de 
todos, período em se aprendem conceitos e valores, os 
quais são levados para toda vida. É através da 
curiosidade que a criança desenvolve cada vez mais a 
capacidade de agir, observar e explorar tudo o que 
encontra ao seu redor. Por isso, necessita de 
orientações, para ter uma aprendizagem significativa, 
que contribua para o seu desenvolvimento cognitivo, 
afetivo, psicomotor e social. 

Nos primeiros anos de vida, as crianças precisam 
vivenciar situações concretas, para assimilar os 
conhecimentos transmitidos a elas. É por essa razão 
que tomar conhecimento da realidade em que elas 
estão inseridas é fundamental, para formarem valores 
relacionados às questões ambientais. 

A criança está sempre disposta a aprender e 
deve-se aproveitar esta abertura para promover a 
Educação Ambiental, fazendo com que elas entendam e 
aprendam a valorizar e amar a natureza e todos seus 
elementos formadores, pois, se desde pequenos forem 
conscientizados acerca de suas responsabilidades, 
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certamente serão adultos com mais clareza de seu 
papel no mundo. 

Nesse contexto, nada mais propício e importante 
do que iniciar esse trabalho através da inserção da 
Educação Ambiental no cotidiano de uma escola de 
Educação Infantil, a fim de que as crianças de hoje 
possa fazer parte de sociedades mais justas, onde os 
cidadãos respeitam a si próprios, os seus semelhantes e 
a todas as formas de vida existentes. 

A Educação Ambiental é um processo 
permanente e contínuo, que não se limita à educação 
escolar. Contudo, introduzi-la na escola, inclusive na 
Educação Infantil, é uma das estratégias para o seu 
desenvolvimento. Além de ser uma importante 
ferramenta, sua implementação está prevista na 
Política Nacional da Educação Ambiental, para todos os 
níveis de ensino, não como disciplina, mas como tema 
a ser incluído nos diferentes conteúdos programáticos. 

A temática da educação ambiental na infância 
desperta na criança a sensibilização e conscientização 
de preservação e de cidadania. Ela passa a entender 
desde pequena, que precisa cuidar, preservar e que o 
futuro depende do equilíbrio entre o homem e a 
natureza, e o uso racional de recursos naturais. 

Nesta perspectiva, trabalhamos com as crianças 
o diálogo nas rodas de conversa sobre o meio ambiente 
com o intuito de saber o que entendem sobre o assunto 
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para assim construir estratégias prazerosas para inserir 
e discutir o assunto proposto por meio de brincadeiras, 
desenhos, filmes, músicas, passeios, entre outros.  

Mapear os saberes não escolares nos permite 
interpretar o conhecimento que trazem de vida; muitas 
dessas crianças sofrem com as consequências da falta 
de um saneamento básico, precisam pisar em água suja 
para saírem de casa, sofrem diariamente com a má 
qualidade da água, com o destino inadequado do lixo, 
com a má deposição de dejetos e ambientes poluídos 
que são decorrências desta falta de saneamento e 
fatores cruciais para proliferação de doenças. 

Em vários pontos de nossa cidade, alagam devido 
as fortes chuvas, e casas são invadidas pelas águas, em 
razão dos bueiros estarem entupidos de lixo, além de 
outros transtornos cometidos pela falta de políticas 
públicas.  

Nesta situação, o olhar da criança pode 
contribuir com melhorias na nossa sociedade, pois sua 
essência pura, nos ajuda a divulgar atitudes corretas 
em seu meio familiar, vizinhança e em todos os lugares 
que estiverem presentes. 
 
5. Metodologia 
 

Considerando o objeto deste estudo, o qual se 
volta para Multiletramento: um olhar sobre o meio 
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ambiente na perspectiva de crianças com dificuldades 
de aprendizagem, a abordagem do estudo a ser 
questionada, será qualitativa que segundo Minayo 
(2001) se refere ao universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um estudo mais profundo das relações 
sociais. A pesquisa qualitativa nos proporciona uma 
análise oportuna e considerável dos dados, porque nos 
permitiu analisar, discutir e ter maior clareza dos 
acontecimentos em nosso meio social. 

As técnicas de pesquisa apresentadas no estudo 
foram: observação participante, que segundo Gil (2010) 
caracteriza-se pela interação do pesquisador com o 
campo, o que possibilitou a investigação dos saberes 
das crianças sem e com dificuldades de aprendizagem 
sobre o meio ambiente; registro fotográfico; anotações 
no diário de campo e rodas de conversas com as 
crianças. 

Os sujeitos desta investigação foram 20 crianças, 
na faixa etária de 3 a 4 anos de idade, matriculadas em 
1 turma de educação infantil, do jardim I. Esta turma 
tinha como especificidades 1 autista, 3 crianças com 
dificuldades de aprendizagem. Realizamos a escuta das 
crianças para identificarmos o que sabiam sobre o meio 
ambiente e a partir das falas das crianças montamos 
um instrumento de avaliação que favorecesse 
estratégias individuais e coletivas de aprendizagem 
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para os alunos com dificuldades de aprendizagem e as 
demais crianças e desta maneira desenvolver práticas, 
dinâmicas de letramentos, intervenções lúdicas na sua 
vizinhança que favoreçam a aprendizagem das 
crianças e que os mesmos se apropriem de 
conhecimentos, conforme suas capacidades e 
potencialidades. As rodas de conversas foram 
realizadas no ano de 2018, na Unidade de Educação 
Infantil Encantos do Saber, da rede municipal de 
Belém. A escola municipal possui 7 salas de educação 
infantil onde as professoras precisam encontrar 
estratégias para o ensino das crianças. 

 
6. Resultados e Discussão 
 

Partimos da conjectura que “todas as pessoas se 
comunicam, ainda que em diferentes níveis de 
simbolização e com formas de comunicação diversas” 
(BOSCO; MESQUITA; MAIA, 2010, p. 11). Este 
pressuposto nos direciona para o multiletramento de 
crianças com ou sem deficiência, considerando que por 
mais acentuada que esta possa ser sempre há 
possibilidade de estabelecer uma interação, uma 
comunicação, seja receptiva ou expressiva. Diante 
disso, passamos a citar um relato dos participantes da 
pesquisa: as crianças se divertiram nas rodas de 
conversa, onde todos se envolveram, participaram. Nas 
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rodas de conversas um dos pontos relevantes trazidos 
pelas crianças foram “quando chove minha casa fica no 
fundo”, “minha rua fica cheia”, “preciso pisar na água 
suja para vir à escola, quando chove”, “vejo muitos lixos 
nos bueiros”. A partir desta realidade, propomos as 
crianças que precisamos ensinar nossa família, 
vizinhos que os lixos precisam ser recolhidos de forma 
consciente para que os bueiros não fiquem entupidos. 
Apesar de sabermos que a solução para terminar com 
estes transtornos dependem de políticas públicas. 
Contudo, as crianças estavam felizes em contribuírem 
com sua vizinhança.  

Elas passaram a entender e compreender que o 
lixo sem destino correto aumenta a probabilidade de 
enchentes.   

Por saber que muitos dos problemas ambientais 
são decorridos da falta de políticas públicas, foram 
realizadas nas salas de aula, discussões, simulações 
para votarem em candidatos honestos, criando nas 
crianças a consciência do seu poder de voto, quando 
atingirem a idade correta. 

Foram discutidos os assuntos sobre os dados da 
OMS que revelam que 88% das mortes por diarreias no 
mundo são causadas pelo saneamento inadequado. 
Destas, 84% são crianças. No Brasil, em 2008, 15 mil 
brasileiros morriam por ano devido doenças 
relacionadas à falta de saneamento. 
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Em 2014, a OMS afirmou que cada dólar 
investido em saneamento, se economiza 4,3 dólares 
investido em saúde global. A informação mostra o quão 
atrelado estão à saúde e ao saneamento. Investir em 
um, afeta os gastos do outro.  

Em estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil 
em 2016 nos 100 maiores municípios do país, 
constatou que 90% dos esgotos em áreas irregulares 
não são coletados nem tratados. Ademais, os serviços 
de abastecimento de água não chegam nesses locais. 
Portanto, a água que chega vem de furto através de 
ligações clandestinas. Infelizmente, esta é a realidade 
de nossas crianças. 

Os impactos dessa situação são alarmantes: 
esgotos correndo a céu aberto, ligações ilegais na 
canalização que contaminam a água e lixo sendo jogado 
em locais inapropriados. Estes são cenários que 
contribuem tanto para a proliferação de doenças 
quanto para a desigualdade social. 

Diversas atividades foram propostas pelas 
crianças, estas participaram ativamente de todo estudo 
e de forma prazerosa e significativa onde seus pais 
relatavam que as crianças ansiavam pelo horário de 
irem à escola.  

Mesmo com a ONU declarando que o acesso à 
água potável e ao saneamento básico é um direito 
essencial do ser humano, a maioria destas crianças não 
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sabem o que é possuir água tratada em suas 
residências. 

Desta forma, as práticas de ensino devem 
contemplar as múltiplas culturas que as crianças 
trazem e que se manifestam por meio de diversas 
linguagens. Colocá-las em diálogo com os outros tipos 
de manifestações culturais é uma forma de ampliar o 
universo cultural dos educandos e de ajudá-los a 
atribuir sentido ao que a escola lhe ensina.  

O Pará mantém três municípios entre as dez 
piores cidades acima de 100 mil habitantes no campo 
do saneamento básico do Brasil: Ananindeua (99ª), 
Belém (98ª) e Santarém (97ª). 

Os dados usados pelo Instituto Trata Brasil para 
elaborar o relatório são do Ministério das Cidades em 
seu Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS) - ano base 2016. Os resultados 
indicam que os números nacionais avançaram muito 
pouco. O presidente executivo do Trata Brasil, Edson 
Carlos, chama atenção para a diferença nos níveis de 
atendimento e investimentos em saneamento, 
justamente a partir da diferença entre melhores e 
piores. 

Estados e municípios das regiões Sul e Sudeste 
investem mais em saneamento básico e se mantém no 
topo do ranking. Por outro lado, Norte e Nordeste 
investem menos e são os piores do país. O natural seria 
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que as piores cidades estivessem investindo mais, 
então esse fenômeno separa ainda mais o Brasil em 
poucas cidades caminhando para a universalização e 
muitas paralisadas. Preocupa também a queda nos 
investimentos públicos para saneamento básico, à 
medida que Governo Federal, Estados e municípios 
sofrem com problemas fiscais. 

Desse modo, preservar o meio ambiente é 
preparar um mundo melhor para a humanidade no 
futuro e assegurar dignidade a diversas famílias que 
sofrem com as enchentes de suas casas, ruas e precisam 
pisar em águas sujas e fétidas.  

 
7. Considerações Finais 

 
O multiletramento pode ser entendido com uma 

infinidade de formas de comunicação e de linguagens. 
Um universo imerso de cores, formas, imagens, sons 
que contribuem para aprendizagem significativa e 
prazerosa das crianças. Ele promove que a criança com 
dificuldade de aprendizagem assim como outra criança 
tem grandes possibilidades de desenvolvimento se 
houver um ambiente propício para o aprendizado e 
professores envolvidos com aprendizagem 
significativa das crianças. 

O tema meio ambiente é primordial para 
contribuir com a sociedade e a escola possibilita que as 
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questões do cotidiano das crianças possam ser 
discutidas no ambiente escolar. Como Cita Dias (1992) 
“o estudo do meio ambiente deve recorrer aos sentidos 
das crianças (percepção do espaço, das formas, das 
distâncias e das cores). O estudo do entorno imediato 
do aluno (casa, escola, caminho entre ambos) reveste-
se de muita importância”. 

Os direitos humanos, de acordo com a ONU, 
preveem que todos tenham acesso à água suficiente, 
segura, fisicamente acessível e a preços razoáveis para 
usos pessoais e domésticos. 

O Brasil tem aumentado os índices dos serviços 
de saneamento. Entretanto ainda é necessário 
aumentar os esforços e a cobrança por estratégias e 
planejamentos de gestão para universalização do 
acesso. E mais que planejar, é imprescindível executar e 
entregar as obras e ações para garantia de um serviço 
de qualidade. 

Trabalhar o meio ambiente, durante o 
desenvolvimento infantil, deve ser levado adiante com 
base na realidade sociocultural, procurando sempre 
despertar a autonomia, criticidade e responsabilidade. 
Tendo como estratégia o movimento, a música, as artes 
visuais, a matemática, a linguagem oral e escrita, a 
natureza e a sociedade, assuntos que devem ser 
trabalhados constantemente, considerando ainda que 
as atividades buscarão uma interdisciplinaridade entre 
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esses diversos eixos, apresentados de forma conjunta 
com temas principais, sempre de forma lúdica. 

Até os três anos, devem explorar o ambiente 
próximo visitando-os, e os locais mais distantes através 
de vídeos de modo a serem levados a perceber como é 
linda e rica a natureza e o quanto as vidas humanas 
dependem do ar, do solo, da água, do clima, enfim, de 
todos os elementos que ela nos provê. Nós somos parte 
da natureza e é na relação com as pessoas, com 
pequenos animais, com as plantas, rios e mares que as 
crianças poderão manifestar curiosidade e interesse. 

A partir dos quatro anos, os conhecimentos já 
adquiridos deverão ser aprofundados e ampliados, 
garantindo-se, ainda, que as crianças sejam capazes de 
demonstrar interesse e curiosidade pelo mundo social e 
natural, formulando perguntas, imaginando soluções, 
manifestando opiniões sobre os acontecimentos, 
buscando informações, confrontando ideias, e 
estabelecendo algumas relações entre o modo de vida 
característico de seu grupo social e de outros grupos, 
bem como entre o meio ambiente e as formas de vida 
que ali se estabelecem, valorizando sua importância 
para a preservação das espécies e para a qualidade da 
vida humana. A criança será capaz de começar a 
compreender que somos parte da natureza e não seus 
proprietários. 
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É fundamental envolver as crianças em questões 
sobre o meio ambiente com criatividade e 
sensibilidade, para que se percebam como elemento 
importante de transformação, que cada um é 
responsável e pode fazer a sua parte para que se possa 
viver em um mundo melhor. 

Cabe à família e à escola trabalharem em 
conjunto com os pequenos, no sentido de que todos são 
responsáveis pelo meio ambiente e que é preciso rever 
hábitos já consolidados, se quisermos vivermos em um 
planeta saudável para todos os seres vivos. 
Comportamentos ambientalmente corretos devem ser 
aprendidos na prática, no cotidiano, contribuindo para 
formação de cidadãos responsáveis. 

A criança deve crescer preparada para se ver 
como participante de uma nova era: a era em que o 
homem dominou a natureza, como alguns cientistas 
querem chamar nossa civilização a partir da segunda 
metade do século 20. Essa consciência deverá 
engrossar os incipientes movimentos ambientalistas 
pelo mundo todo em busca de resgatar o respeito e os 
cuidados com nosso lar planetário. 

Ao trabalhar este tema no espaço educativo é 
possível “amenizar” a preocupação quanto à 
preservação do meio ambiente, pois as crianças se 
preocupam em melhorar sua realidade, vigiam a 
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mamãe, os vizinhos com o desejo de buscar um mundo 
melhor para o próximo e para si mesmo. 

Portanto, explorar o mundo real e concreto da 
criança será essencial para transformar e preservar o 
meio ambiente em que vivemos, devido ao seu formato 
multidisciplinar, à sua característica de aplicabilidade 
do seu conhecimento na prática e principalmente 
através de atitudes, preparando a criança para ser um 
agente multiplicador, de forma natural e espontânea, 
pois nos exemplos citados no estudo, verificou-se que a 
criança, antes de ser multiplicadora da informação, ela 
é um agente ativo na sua própria educação ambiental. 

 
Referências 
ALBUQUERQUE, Maria Betânia B. Introdução. In: 
Beberagens e processos educativos não escolares no 
Brasil. Belém: FCPTN, (p. 19-43), 2011. 
 
ARIÉS, Philippe. A história social da criança e da 
família. Rio de Janeiro: LTC, 1981  
 
ARROYO, Miguel González.. In: Infância na ciranda da 
educação: uma política pedagógica para zero a seis 
anos. Belo Horizonte: CAPE, 1994, p. 117. 
 
BOSCO, I. C. M. G.; MESQUITA S. R. S. H.; MAIA S. R. A 
Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

159 
 

surdocegueira e deficiência múltipla. Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 
2017.  
 
BRASIL. Decreto-lei nº 5626, de 22 de dezembro de 
2005. Regulamenta a Lei n° 10.436, de 24 de abril de 
2002 e o art. 18 da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 
2000. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96150/decre
to-5626-05>. Acesso em 15 fev. 2017. 
 
COSCARELLI, C. V., RIBEIRO, Ana Elisa (Orgs.). 
Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades 
pedagógicas. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
 
DIAS, Genebaldo. Freire. Educação Ambiental: 
princípios e praticas. São Paulo: Gaia, 1992. 224 p. 
 
FELIPE, T. A estrutura frasal na LSCB. In: IV Encontro 
Nacional da ANPOLL, 1989, Recife. Anais... Recife, 
ANPOLL, 1989. 
 
INSTITUTO TRATA BRASIL. Desigualdade social 
também é retrato da falta de saneamento básico. 2016. 
Disponível em 
https://tratabr.wordpress.com/2017/01/12/desiguald



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

160 
 

ade-social-tambem-e-retrato-da-falta-de-saneamento-
basico/. Acesso em 15/01/2018. 
 
JANNUZZI, G. A luta pela educação do deficiente 
mental no Brasil. Campinas/SP: Editores Associados, 
1992. 
 
KISHIMOTO, T. M. (Org.). Jogo, Brinquedo, Brincadeira 
e a Educação. São Paulo. Cortez, 2003. 
 
MENEZES, C. M. V. M. C. Educação Ambiental: a criança 
como um agente multiplicador. Monografia – MBA em 
Gestão Estratégicaem Meio Ambiente. Centro 
Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. São 
Caetano do Sul – SP, 2012. 
 
MOURA, J. A Importância da educação ambiental na 
educação infantil. 2008. Disponível em: 
www.webartigos.com/articles/2717/1/desafios-
daeducacaoambiental-para-educacao-infantil/ 
pagina1.html. Acesso 14/03/ 2017. 
ONUBR, Nações Unidas no Brasil. OMS: Para cada dólar 
investido em água e saneamento, economiza-se 4,3 
dólares em saúde global. 2014. Disponível em 
https://nacoesunidas.org/oms-para-cada-dolar-
investido-em-agua-e-saneamento-economiza-se-43-
dolares-em-saude-global/. Acesso 10/03/ 2018. 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

161 
 

 
ROJO, R. Pedagogia dos multiletramentos: diversidade 
cultural e de linguagens na escola. São Paulo: Parábola, 
2012. 
 
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. Multiletramentos na 
escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012. 
 
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e 
inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 
 
SARTORETTO, M.; BERSCH, R. de C. R. A Educação 
Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: recursos 
pedagógicos acessíveis e comunicação aumentativa e 
alternativa. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 
de Educação Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal 
do Ceará, 2010. 
 
STAVRACAS, I. O papel da música na Educação Infantil. 
Dissertação (Mestrado em  
Educação). Universidade Nove de Julho, São Paulo, 
2008. Disponível em < 
www.uninove.br/PDFs/Mestrados/Educação/Anais_V
/MPHTFP1.pdf >. Acesso em 11/06/2017. 
 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

162 
 

VIGOTSKI, L.S. Fundamentos da Defectologia. Obras 
completas. Tomo Cinco. Cuba: Pueblo Y Education, 
2009. 
 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

163 
 

 
 
 
 

O QUE SABEMOS SOBRE SANTA IZABEL DO 
PARÁ E A NATUREZA: DIÁLOGOS ENTRE A 

HISTÓRIA AMBIENTAL E O ENSINO PARA O 
CONHECIMENTO LOCAL 

 
Ligia Mara Barros Ribeiro1 

 
1. E vamos à análise... 
 

Santa Izabel do Pará está localizada a 36 km da 
capital, Belém, seguindo pela BR 316. Tem uma área de 
717. 662 km² e uma população de 69.746.00 
habitantes2 distribuídos em sua área urbana e rural, 
sendo formada pela sede, a cidade de Santa Izabel do 
Pará, e mais dois distritos: o de Americano (no qual se 
chega seguindo pela mesma BR 316) e o de Caraparu 

                                                           
1 Mestranda do profhistória/ufpa – Ananindeua. Professora de educação 
básica – SEDUC/PA. ligiadanilo23@gmail.com  
2  Informações retiradas do site do IBGE. Disponível 
em:<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/santa-izabel-do-
para.html?> , acesso em: 11/04/2019. 
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(cujo acesso se dá pela PA 140, no sentido de quem 
segue para o município de Bujaru). 

Vários autores já se debruçaram sobre a 
empreitada de pesquisar e produzir narrativas que 
registrem aspectos variados da história de Santa Izabel 
do Pará. Temáticas sociais, culturais e políticas, já 
foram fios condutores das análises apresentadas por 
esses autores. Selecionamos algumas obras para 
pensarmos o que vem sendo produzido sobre essa 
cidade e mais do que isso, o que não vem sendo 
abordado nesses trabalhos, permitindo assim um novo 
olhar para a história deste município que transcenda as 
observações costumeiras e que fomente de forma 
significativa o conhecimento e o interesse de jovens 
pela sua história, construindo laços de identidade e 
fomentando olhares críticos e transformadores sobre o 
seu lugar e a realidade em que vivem.  

O interesse em desenvolver essa análise está em 
aproximar o ensino de história da natureza, com uma 
proposta de trabalho que se aproxime da realidade dos 
alunos, para que por meio de uma história das águas de 
sua cidade reflitam como os moradores de Santa Izabel 
em temporalidades distintas se relacionavam e usavam 
os igarapés e rios que cortam seu espaço urbano.  

Seguimos o pressuposto compartilhado por 
Donald Worster para refletirmos sobre a relevância da 
natureza no ensino de história quando nos fala que a 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

165 
 

história ambiental emerge com o objetivo de 
“aprofundar o nosso entendimento de como os seres 
humanos foram, através dos tempos, afetados pelo seu 
ambiente natural e, inversamente, como eles afetaram 
esse ambiente e com que resultados” (WORSTER, 1991, 
p. 200). 

Worster aponta três campos de atuação nos 
quais os pesquisadores da História Ambiental podem 
transitar: primeiramente um campo que fundamenta 
suas análises em estudos dos ecossistemas, orgânicos, 
inorgânicos, os organismos humanos e suas 
transformações, um segundo que estaria ligado às 
questões sociais e econômicas referentes à interação 
dos seres humanos com o meio ambiente e por último 
aquele que é próprio do ser humano ligado ao aspecto 
cognitivo, sobre os valores e entendimento que os seres 
humanos têm da natureza.  

Neste texto, nos aproximamos mais dos dois 
últimos campos, por propormos aos alunos que 
compreendam a partir das entrevistas que farão como 
eram as relações e usos feitos pelos moradores da 
cidade dos rios e igarapés existentes e as diferenças 
para a forma como essa natureza é vista hoje. Com esse 
olhar, vamos abordar as bibliografias já escritas sobre a 
cidade de Santa Izabel do Pará, buscando identificar o 
que os autores citados apontaram em suas obras sobre 
a natureza, principalmente sobre os rios e igarapés que 
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compõem o espaço da cidade ou se deixam de destacar 
a natureza, apenas apontando-a em suas obras por 
outros fatores secundários, e assinalar algumas 
perspectivas de uso de tais obras para a pesquisa a ser 
desenvolvida com os estudantes.  

Iniciamos com Carlos Araújo3 que no ano 1981 
lançou análises sobre a formação de Santa Izabel do 
Pará, considerando o desenvolvimento desta localidade 
associado com o processo de colonização da região e a 
utilização do antigo “Caminho do Maranhão” pelos 
colonos portugueses como uma rota alternativa para os 
que não queriam vir navegando pelo litoral se 
deslocarem por terra da região do Maranhão até as 
cercanias da futura Cidade do Pará4e que passava por 
terras que se tornariam Santa Izabel do Pará. 

Para o autor, a desenvolvimento da região 
bragantina, a criação da colônia de Benevides e a 
imigração de cearenses para a região foram fatores 
determinantes para o desenvolvimento do povoado de 
Santa Izabel a partir de 1877, e que com o retorno em 
                                                           
3 Carlos Alberto de Araujo Costa, natural da cidade de Castanhal é 
jornalista, escritor e pesquisador. Na época em que lançou essa obra 
tinha 28 anos e era dono do Jornal Gazeta do Interior, na sua cidade 
natal. Além desta obra analisada na dissertação, Carlos Araújo já havia 
publicado duas obras anteriores: O PARANORMAL E SEUS MISTÉRIOS e 
EPOPÉIA DE UM POVO, sendo a última um relato sobre a história dos 
fundadores da cidade de Castanhal. Não sabemos dizer o que faz e onde 
está Carlos Araujo, nem ao menos se ainda é vivo. 
4 Nome pelo qual era chamada a cidade de Belém, capital do Pará. 
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1881 para o Ceará da quase totalidade das famílias 
nordestinas que ocupavam o povoado – motivados pelo 
término do grande período de secas na região e pela 
construção de estradas de ferro que serviriam para 
absorver os trabalhadores sem ocupação - 
permanecendo no povoado pouco mais de 20 famílias.  

Mesmo com a chegada da Estrada de Ferro à 
Santa Izabel em 16 de março de 1885, seu crescimento 
mostrou-se lento. Para Araújo, somente após 1930 a 
localidade passa por um avanço significativo, e com o 
decreto nº 1.110 de 08 de dezembro de 1933 a vila de 
Santa Izabel torna-se município, inaugurado em 07 de 
janeiro de 1934, já sob a intervenção de Magalhães 
Barata.  

Com uma obra voltada para a questão política e 
administrativa da cidade, chamando atenção para os 
feitos realizados pelos administradores e pelas grandes 
personalidades de destaque e empresários da cidade, 
entendemos que não se faz possível perceber grande 
destaque dado a questões sociais e muito menos 
ambientais. A natureza, nessa obra, aparece citada 
como um elemento coadjuvante no processo de 
colonização e incremento agrícola e populacional, 
sendo aquela a ser vencida e modificada para se chegar 
ao desenvolvimento.  

Carlos Araújo nos dá uma ideia de sua intenção 
em destacar na formação do município de Santa Izabel 
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do Pará a ação humana e suas interferências como 
determinantes para o desenvolvimento da região e das 
cidades que irão se formar a partir do processo de 
instalação da Estrada de Ferro até Bragança. Podemos 
fundamentar esta afirmativa no fato de que a sua obra 
usa de várias fotografias para apresentar o trecho da 
estrada de ferro que passa por Santa Izabel, sempre 
destacando que sua construção está associada ao 
crescimento e ao desenvolvimento do município, como 
aparece na figura 1, logo abaixo: 

 
Figura 1: Trecho da Estrada de Ferro Belém-Bragança que corta 

a cidade de Santa Izabel do Pará 

 
Fonte: ARAÚJO, 1981, p. 37 

 
Na legenda usada pelo autor, vemos que ele 

destaca na obra a chegada da estrada de ferro como 
vetor principal para o desenvolvimento da região, mas 
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não nos proporciona uma análise dos rios existentes na 
cidade e nem das relações que a população estabelecia 
com os mesmos. Isso é perceptível na forma como o 
autor escolhe para apresentar seus argumentos, 
sempre levando em conta os grandes feitos e obras dos 
administradores, sejam provinciais ou locais.  

Mesmo que apareça nas fotografias usadas o rio 
atualmente chamado Izabelense5, nenhum destaque 
lhe é dado, nem ao menos aparece apontado como um 
agente que possa ser relacionado ao cotidiano e as 
práticas diárias dos moradores da cidade. Sua função 
maior seria a de fornecer água para o abastecimento da 
locomotiva que segue levando progresso para a região 
bragantina, e, por conseguinte para Santa Izabel. É o 
que vemos na figura 2: 

 

                                                           
5 Já foi chamado de rio da Sexta e igarapé Bragantino. Esse rio atravessa 
dois bairros hoje chamados de Aratanha e Jardim das Acácias, corta a BR 
316 e aí segue, no sentido norte-sul, cortando o centro da cidade, e será 
um dos principais rios analisados pelos alunos durante a produção de 
sua pesquisa. 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

170 
 

Figura 2: Caixa de água para abastecimento da locomotiva

 
 

Fonte ARAÚJO, 1981, p.61. 
 
Ao observarmos a fotografia, vemos que a 

legenda abaixo reforça a ideia de que Carlos Araújo não 
objetivava apresentar a natureza como elemento de 
destaque, ou ao menos estabelecer relações entre ela e 
os sujeitos de maior proximidade ou de uso para 
qualquer finalidade possível: banhos, lavagem de 
roupa, serviços dentro do lar, ou outras. No entanto, 
podemos ver na figura 2 que existia um caminho que 
ligava as casas localizadas na mesma rua com o rio 
Izabelense, o que nos sugere que por esse caminho os 
moradores acessavam o rio e faziam usos diversos deles 
em seu dia a dia. Caberia aí, tentarmos entender que 
usos eram esses? Eram esporádicos ou rotineiros? Qual 
a importância desses rios para esses moradores?  



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

171 
 

Essa perspectiva de análise sobre a natureza pode 
ser compreendida com a fala de José Augusto Pádua de 
que havia um movimento forte no século XX de 
mudanças epistemológicas no que diz respeita ao 
entendimento sobre a natureza e o papel que ocupa na 
vida humana. Para ele, três mudanças merecem ser 
destacadas com mais ênfase: 

 
1) a ideia de que a ação humana pode 
produzir um impacto relevante sobre o 
mundo natural, inclusive ao ponto de 
provocar sua degradação; 2) a revolução nos 
marcos cronológicos de compreensão do 
mundo; e 3) a visão de natureza como uma 
história, como um processo de construção e 
reconstrução ao longo do tempo. (PÁDUA, 
2010, p.83). 

 
Para Pádua (2010) é pertinente destacar que o 

processo de mudanças expresso na forma como a 
natureza é percebida deve ser compreendido através de 
um prisma que nos permita visualizar um processo que 
se estende por um longo tempo e que não tem suas 
origens apenas nas transformações associadas ao 
capitalismo industrial e as modificações nos espaços 
por ele iniciadas, a partir do final do século XVIII e no 
XIX, mas a partir de um processo muito anterior que 
está ligada ao empreendimento de conquista e 
colonização nos séculos XV e XVI e que, percebido 
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dentro de um jogo de continuidades e 
descontinuidades, característico dos processos 
históricos, podem nos ajudar a entender essas 
mudanças em relação à percepção da natureza.  

O recorte temporal que é apresentado na obra de 
Carlos Araújo inicia com a colonização da região no 
século XVI e vai se estendendo até o século XX, sendo 
um processo que se estende por um longo tempo. No 
entanto durante todos os períodos por ele analisados, a 
sua maneira de olhar os rios e igarapés ainda reforça a 
dicotomia entre sociedade e natureza, reforçando um 
olhar sobre os feitos dos grandes personagens, os 
políticos e os representantes da administração local, ou 
seja, uma abordagem positivista e que em nada se 
aproxima das proposições feitas pela história 
ambiental.  

O que podemos perceber na obra de Araújo é que 
não há por parte deste autor preocupação em 
estabelecer uma relação que aproxime a natureza e as 
transformações e processos que levaram a formação do 
município de Santa Izabel do Pará ou mesmo dos 
sujeitos que vivenciaram o processo de formação da 
vila e depois cidade com o meio ambiente, sendo este 
apresentado como parte do espaço a ser desenvolvido e 
um obstáculo a ser superado nesse processo de 
incremento da região.  
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Outro autor, Nestor Herculano Ferreira6 publica 
em 1984 a obra História do Município de Santa Izabel 
do Pará que se tornará referência para todos os 
pesquisadores que vieram a escrever sobre Santa Izabel 
do Pará. Sua obra, assim como a de Carlos Araújo, 
destaca a relação entre a ocupação da região nordeste 
associada ao uso do antigo varadouro dos índios 
Tupinambás. Em vários trechos de sua obra Nestor 
Ferreira aponta os rios e igarapés existentes na região 
como elementos presentes nos argumentos ou falas 
que explicam os mecanismos utilizados para o 
desenvolvimento da região nordeste paraense, 
inclusive nas áreas que estavam nas proximidades do 
varadouro dos Tupinambás.  

                                                           
6Nascido em Belém no dia 25 de setembro de 1906. Vive longo período 
no Maranhão, onde na cidade de São Luiz conclui curso primário, curso 
de datilografia profissional e abandona curso secundário incompleto, 
atuando como subgerente da Livraria Ramos de Almeida. Já em Turiaçu, 
ainda no Maranhão foi fiscal – inspetor da zona aurífera de Aurizona e 
oficial de registro civil. De volta ao Pará, mora em Belém onde atua como 
pracista da Livraria Maranhense e auxiliar de contador na Mercearia Sol 
Nasce para Todos. Já em Santa Izabel do Pará foi recenceador, professor, 
fiscal-arrecadador e serviço de luz e força, agente de estatística 
municipal, tesoureiro, secretário e prefeito. Dentre os certificados e 
diplomas que possui, destacamos o de Prefeito de Santa Izabel do Pará 
em 1966, o título de Cidadão Izabelense em 1967 e de pesquisador da 
História do Município de Santa Izabel do Pará em 1977. Informações 
retidas do livro do próprio autor, cf. FERREIRA, Nestor Herculano. 
História do Município de Santa Izabel do Pará. Belém: Editora Farângola, 
1984. 
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Através deste caminho teria sido realizada a 
empreitada da colonização aliada às necessárias 
medidas para instituir a Colônia de Nossa Senhora do 
Carmo de Benevides, possuindo “572 lotes de 330 
metros de frente por 660 metros pelas laterais, 
distribuídos em12 travessas, inclusive 109 terrenos 
que foram demarcados no aludido caminho que serve 
de frente à Colônia” (FERREIRA, 1984, p. 40). 
Verificamos que a grande referência feita por Araújo e 
Ferreira ao caminho ou varadouro dos índios 
Tupinambá ocorre pelo fato de que seu percurso corta 
as terras izabelenses e por isso os autores estabelecem 
essa relação entre a formação do povoado de Santa 
Izabel e a dita estrada.  

Ao destacar o período imperial, Nestor Ferreira 
aponta as medidas do presidente da província do Grão 
Pará, o senhor Joaquim Raimundo Delamare, que 
investiu esforços na tentativa de povoar a estrada de 
Bragança “mandando proceder a abertura de nove 
léguas, estivagem de diversos trechos e estabelecer 
concorrência para a construção de treze pontilhões de 
que carecia o caminho até o ponto final de alargação” 
(FERREIRA, 1984, p. 32). Interessante refletir que o 
autor aponta que  
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Alguns desses pontilhões, encontravam-se na 
área atualmente ocupada pela cidade de 
Santa Izabel, que parte do Norte ao Sul, 
cortando a Rua Matta Bacelar, antigo 
varadouro, Igarapé Porangaba, que parte de 
Leste a Oeste e o igarapé Cupuaçu, que parte 
do Oeste a Leste. (FERREIRA, 1984, p. 32-33). 

 
Podemos refletir sobre o olhar que o autor tem a 

respeito dos rios no processo que leva ao povoamento e 
ocupação da região. Percebemos que os rios são vistos 
como obstáculos naturais a serem vencidos por meio 
das obras direcionadas pelas autoridades provinciais e 
imperiais. Para Nestor Ferreira (1984, p. 34) mesmo 
com todos os percalços, o processo de instalação da 
Colônia de Benevides e da estrada de ferro são 
realizados e dentre as deliberações dos presidentes de 
província, uma delas ordenava que “as travessas a 
serem povoadas deveriam apresentar um igarapé 
navegável a fim de facilitar o escoamento da produção 
da colônia” na medida em que ainda não era possível 
realizar tal deslocamento se não por meio dos furos, 
igarapés e rios.  

Podemos aí perceber que ainda é realizado em 
larga medida o uso dos rios como vias de escoamento 
de produtos agrícolas em direção a capital. Vários 
igarapés e rios que cortam a região onde será instalada 
a Colônia de Benevides, dentre eles os que se encontram 
na área onde irá surgir a vila de Santa Izabel, fazem 
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parte da desta dinâmica de circulação de mercadoria e 
pessoas. 

Daí o papel de destaque dado a Valentim José 
Ferreira, Capitão da Guarda Nacional, contratado para 
estabelecer trabalhos visando à abertura e instalação 
das travessas e dos lotes para a formação da Colônia de 
Benevides e que segundo o autor possibilitou que o dito 
capitão, empreiteiro contratado para o trabalho e que 
passa a ser conhecido como agrimensor devido às 
várias atividades desempenhadas para o governo entre 
os anos de 1866 e 1877, criar por sua própria conta um 
povoado entre os lotes 73, 74, 75 e 76 no local antes 
conhecido como “Boca da sexta” que correspondia à 
entrada da 6ª transversal ou Aratanha, dando origem 
ao povoado que ficou conhecido como Santa Izabel.  

Nestor Ferreira aponta a importância do 
nordestino para o povoamento de Santa Izabel já que 
aqui chegam em grande leva fugidos da seca que assola 
sua região nas décadas finais do século XIX. Assim 
como Carlos Araújo, Ferreira aponta que o ano de 1881 
marcou um momento de quase extinção do povoado 
pelo retorno da quase totalidade dos nordestinos para 
sua terra natal, e destaca também que nem a 
inauguração da estrada de ferro em 1885 fora 
registrada com animação na vila.  

Somente em 1888 é que o autor destaca uma 
modificação acompanhada de uma fase de crescimento 
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para o núcleo izabelense, quando uma média de 3.480 
flagelados “ocuparam os terrenos abandonados nos 
núcleos de Santa Izabel e Araripe” 7 (FERREIRA, 1984, p. 
64). Para o autor, o retorno da figura dos nordestinos 
irá ajudar a desenvolver a vila antes estagnada, 
juntamente com a estrada de ferro que trouxe consigo 
“povoamento das zonas” e a possibilidade de escoar a 
produção e estabelecer a comunicação e a circulação 
entre as áreas ao longo da ferrovia e a capital, que 
segundo Ferreira “não poderia permanecer quase sem 
transporte uma coletividade que para se dispor da sua 
produção, enfrentava peripécias de oito dias da sua 
construção através de igarapés, em pequenas 
embarcações empurradas a varas ou a remos.” 
(FERREIRA, p. 57). 

Destacamos que não faz parte das intenções de 
Nestor Herculano Ferreira focar nos elementos da 
natureza como elemento norteador de suas análises e 
sim, como no trecho acima, onde os igarapés são 
apresentados pelo autor como obstáculos a serem 
superados para o deslocamento da produção em 
pequenas embarcações, com a ajuda de varas e remos, 
mas que, no entanto, fora anteriormente uma das 
exigências do governo para a implantação das 
travessas dos núcleos de povoamento - que fossem nas 

                                                           
7Destacamos que Araripe era a denominação dada no período para o 
atual distrito de Americano. 
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proximidades de igarapés navegáveis - ao menos até 
1885 com a chegada da Estrada de Ferro Belém- 
Bragança pela vila de Santa Izabel que pode substituir, 
ao menos em parte, essa alternativa de transporte. 

Com a chegada da “Maria fumaça” tais rios e 
igarapés terão sua função modificada. Ao realizar a 
instalação da estrada e da estação do trem era 
necessário e existência de uma caixa de água para o 
abastecimento da máquina e para isso, o mesmo rio que 
leva Valentim a iniciar um núcleo de povoamento na 
Boca da Sexta, Aratanha ou 6ª travessa, será o 
responsável por fazer esse abastecimento. Vejamos na 
figura 3 a seguir um trecho da estrada de ferro que 
cortava Santa Izabel, no perímetro onde hoje temos a 
Avenida Antonio Lemos, tendo logo no canto esquerdo, 
na parte inferior a imagem da caixa de água e do rio 
Izabelense, fonte desse abastecimento: 
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Figura 3: Trecho da Ferrovia Belém – Bragança em Santa Izabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FERREIRA, 1984, p. 225 
 

A fotografia na figura 3 é a mesma que aparece 
referenciada na figura 1, utilizada na obra de Carlos 
Araújo. Não é uma simples coincidência. Tanto Araújo 
como Ferreira utilizam a imagem fazendo alusão a 
estrada de ferro que corta vila de Santa Izabel a partir 
de 1885, destacando a sua importância para o 
crescimento não só da vila, mas de toda a região. 

Podemos inferir que os dois autores não tomam 
os elementos naturais como relevantes para a 
compreensão da história da formação de Santa Izabel. 
Vemos que para Nestor Ferreira o rio serviria para o 
abastecimento da “Maria Fumaça”, responsável pelo 
progresso e integração da região, não apontando em 
sua obra a natureza como o elemento relacionável com 
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a sociedade, ou mesmo, com o processo de formação do 
município de Santa Izabel do Pará. 

Outro autor a escrever sobre a cidade foi José 
Tavares de Moura Filho 8  que em sua obra Vida 
interiorana dos anos 20publicada em 1989, propõe a 
escrita de uma literatura memorialística para 
reconstruir o que seria a então vila de Santa Izabel 
durante a década de 20 do mesmo século. Pela figura do 
personagem central chamado “o menino” a vila é 
apresentada em várias das suas características, 
destacando elementos étnicos e culturais, mas 
abrangendo também aspectos políticos e sociais. O 
autor evidencia que seu objetivo é produzir uma obra 
que possa ser utilizada para futuras consultas, já que a 
mesma está pautada em pesquisas e informações “não 
somente de importantes obras sobre os assuntos 
abordados como também de pessoas que viveram a 
época” (MOURA FILHO, 1989, p. 13).  

Certamente, não fazia parte das intenções de 
Moura Filho ter como ponto central de sua obra a 
natureza, ou mesmo fazer uma abordagem que fosse 

                                                           
8Filho de Santa Izabel do Pará, nascido em 20 de fevereiro de 1924 e era 
irmão de outro autor já apresentado: Pergentino Tavares de Moura. 
Engenheiro Civil de formação. Atuou na Diretoria Regionalde Portos e 
Vias Navegáveis, na Delegacia Regional do Trabalho e como Professor de 
Cartografia na Universidade Federal do Pará. Algo interessante a se 
ressaltar sobre o livro analisado nesta dissertação é o fato de que o autor 
é o responsável pela capa e pelas ilustrações que fazem parte da obra. 
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trata - lá como tema central para explicar a vila de 
Santa Izabel. No entanto, a obra está recheada de 
referências aos elementos que compõem o meio natural 
do espaço da vila, afinal as memórias das pessoas que 
viveram a época e que serviram como fontes para a 
obra estão inundadas pelos elementos naturais. 

O autor inicia sua obra mencionando aspectos da 
natureza, que abrangem vegetação, o céu, mas também 
as águas. Ele nos apresenta no tópico “Generalidades” 
elementos que caracterizam a vila e as relações tecidas 
entre seus moradores e as águas  
 

A Vila era entrecortada de igarapés, muitos 
dos quais, franqueados a quantas pessoas 
quisessem se deliciar com um banho 
naquelas águas frias, tranqüilas, límpidas, 
sem a poluição que caracteriza o alto preço do 
desenvolvimento dos dias atuais. (MOURA 
FILHO, p. 20). 

 
 

Podemos perceber uma preocupação do autor em 
destacar que as características descritas dos igarapés 
na década de 1920 já não são existem mais no 
momento em que o autor escreve essa obra, 
evidenciando que o desenvolvimento é o fator causador 
desta modificação nesses igarapés, mesmo sem 
destacar diretamente quais seriam esses processos, que 
geram tal destruição dessas águas.  
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Conceição Almeida em sua tese As águas e a 
cidade de Belém do Pará: história, natureza e cultura 
material no século XIX (2010) aponta que assim como 
eram variados os tipos a formarem a população da 
Cidade do Pará no período dezenoveano, também era 
variado os usos e as relações estabelecidas entre estes e 
as águas tão presentes em seu cotidiano, assim como 
também variavam os sentimentos atribuídos a esta 
natureza que estava presente nas cercanias, mas 
também no interior da cidade. A autora nos aponta que  

 
Para muitos moradores, por exemplo, as 
águas dos rios foram o local por excelência do 
exercício do trabalho. Vários indígenas, 
homens e mulheres descendentes e mestiços 
destes, envolveram-se nas atividades 
atinentes à navegação pelos rios da província. 
Eram conhecedores dos caminhos, da flora e 
fauna locais. Nas mesmas águas muitos 
recrearam, se banharam e confraternizaram. 
(ALMEIDA, 2010, p. 34) 

 
Percebemos os diversos usos feitos pelos 

moradores da Cidade do Pará das águas dos rios que 
estavam em seu entorno. No trabalho poderiam ser 
realizadas as atividades de navegação assim como a de 
lavagem de roupa. No lazer, os banhos, que poderiam 
ser sozinhos ou acompanhados. Conceição Almeida, no 
entanto, destaca que em meio ao desenvolvimento das 
ideias de progresso, civilização e melhora da cidade 
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para todos os moradores “os governantes legislaram, 
por exemplo, em favor da proibição de banhos nos 
chamados locais públicos, como a frontaria da capital 
provincial” (ALMEIDA, 2010, p. 35) sempre procurando 
manter sobre as águas “o controle considerado 
acertado, embasado na suposta superioridade do 
homem e, por conseguinte, na autoridade do mesmo 
sobre a natureza” (ALMEIDA, 2010, p. 36). 

Ao verificarmos as análises de Conceição 
Almeida, entendemos a forma como a natureza era 
percebida e a maneira como as autoridades da 
província do Pará no século XIX lidavam com as 
questões relativas a mesmas, legislando para limitar e 
disciplinar a natureza e seus usos, de maneira que fosse 
coerente com as ideias de progresso próprias do 
período. Vemos que nas obras de Araújo e Ferreira, o 
olhar sobre a natureza acompanha de certa forma a 
proposta apresentada por Almeida, onde há um busca 
por subjugar a natureza, mediante sua condição de 
inferioridade frente ao homem e de obstáculo que 
atrapalha a instalação da estrada de ferro e, por 
conseguinte o desenvolvimento e a ligação entre a 
capital e região bragantina.  

Na obra de Moura Filho vemos que, carregada 
que está de suas memórias de infância, o autor não 
identifica que existisse na vila de Santa Izabel a 
preocupação em limitar os usos feitos das águas de rios 
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e igarapés, ao contrário, sua obra nos apresenta 
argumentos para percebermos que as relações e os 
sentimentos em relação a natureza eram outros.  

Moura Filho apresenta um grande talento como 
desenhista9 e nesta obra usa-o para retratar essas 
memórias dos igarapés e furos que cortavam a vila 
onde seu personagem, “o menino”, passava seus dias e 
desfrutava de momentos na companhia de outros 
garotos, estando em sua memória que “mergulhava em 
lugares rasos colhendo vegetações aquáticas, costuma 
brincar à margem, moldando miniatura de objetos ou 
animais em argila ou tabatinga” ( MOURA FILHO, 1989, 
p. 20).  

Vemos na figura 4, a memória do autor sobre o 
igarapé Izabelense, hoje chamado rio Izabelense e que já 
fora apontado nas obras de Carlos Araújo e Nestor 
Herculano Ferreira com os nomes de rio da Boca e rio 
Bragantino, sendo mencionado por Ferreira como a 
referência para a instalação do povoado de Santa Izabel 
por Valentim Ferreira e que faz parte da bacia do rio 
Caraparu: 

 

                                                           
9Provavelmente relacionada com a profissão que exerce de professor de 
cartografia na Universidade Federal do Pará sem falar que isso também 
pode ter ajudado a aguçar nas suas memórias essas lembranças 
associadas a paisagem, aos rios, as florestas, ao céu da vila, dentre 
outras. 
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Figura 4: Ilustração do igarapé Izabelense

 
Fonte: FILHO, 1989, p. 23 

 
A narrativa do autor apresenta as relações 

afetivas e de sociabilidade estabelecidas dos moradores 
com os rios e igarapés, destacando que homens e 
mulheres, crianças e velhos “banhavam-se despidos 
naqueles igarapés conhecidos pelo nome ou apelido das 
famílias proprietárias dos terrenos que os mesmos 
atravessavam. Os homens deviam perguntar antes de 
se aproximarem do igarapé se havia mulher no local ou 
vice-versa” (MOURA FILHO, 1989, p. 20). 

Entretanto, podemos inferir que esses igarapés 
não eram a única fonte de abastecimento de água da 
cidade, pois mesmo não havendo ainda água encanada 
nem esgoto sanitário as residências dispunham “de um 
poço construído pelo proprietário para o seu 
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abastecimento, sendo o banheiro e a sentina na maioria 
das residências, construídos em local distante do poço e 
da casa”, sendo então os rios e igarapés utilizados com 
outras finalidades. (MOURA FILHO, 1989, p. 21).  

Cabe ressaltar que “o menino” da obra pertence a 
uma família cujo pai é proprietário de uma mercearia, 
de algumas casas e de uma indústria de beneficiamento 
instalada em sítio próximo a localidade o que nos 
permite compreender que eram abastados frente à 
maior parte das famílias que viviam nesta vila. Daí suas 
relações com os igarapés da vila estejam relacionados 
ao lazer e a momentos de divertimento com amigos e 
visitas.  

Podemos refletir algumas questões a partir desta 
obra: será que todos os moradores que utilizaram esses 
igarapés também se limitavam a tais relações ou 
utilizavam os mesmos com outras finalidades? Indo 
mais além e pensando as demandas do “nosso tempo”, 
como esses igarapés ficaram poluídos e deixaram de ser 
usados pelos moradores com a mesma finalidade dada 
pelo personagem “o menino” da obra de Moura Filho? 
Essas questões podem servir de problemas a serem 
desenvolvidos em atividades educativas com os alunos, 
estimulando um estudo da história mais significativo e 
participativo. 

Vimos até então obras que ao contar a história de 
Santa Izabel do Pará nos permitem conhecer as origens 
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deste município e os elementos que ajudaram a compor 
a sua formação. Todavia, as mesmas apresentam uma 
característica comum que é o fato de não terem como 
foco central de suas análises a natureza, ou melhor, as 
águas dos rios e igarapés existentes. Precisamos 
conhecer outras obras que já apresentam a natureza 
como pontos importantes em suas discussões. 
Passemos a elas. 

Santa Izabel do Pará: Caracterização Sócio-
Histórica e Ambiental obra produzida por Minervina de 
Lourdes Soares de Souza10, em obra do ano de 2012, 
analisa fontes variadas como documentos oficiais, 
fotografias, jornais, sites, fontes orais, caricaturas e 
obras anteriormente produzidas sobre temáticas 
ligadas à história da cidade de Santa Izabel, visando 
produzir uma obra pedagógica que tem por objetivo 
“valorizar e proteger a identidade cultural izabelense, e 
principalmente, contribuir na construção de trabalhos 

                                                           
10É natural da vila de Americano, município de Santa Izabel do Pará. 
Tem formação em Pedagogia com Especialização em Gestão e Educação 
Ambiental e Docência do Ensino Superior. Desenvolve, 
voluntariamente, o projeto de apoio pedagógico e cultural a 
pesquisadores que se interessam pela historiografia izabelense; Sócia da 
ARQUEPEP (Associação dos amigos do Arquivo Público do Pará; 
Correspondente do IHGP (Instituto Histórico e Geográfico do Pará) além 
de ter participado de algumas matérias jornalísticas sobre cultura 
izabelense e publicado os seguintes trabalhos: Farinha de Tapioca – 
Alimento, História e Cultura (1993), Uma janela para a História (2003), 
Dossiê Caraparu não parou (2004) e Lendas Izabelenses (2010). 
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escolares e projetos de pesquisa desenvolvidos neste 
município.” (SOUZA, 2012, p. 13). 

Minervina Souza destaca logo na introdução da 
obra que pretende estabelecer uma análise que leva em 
conta as transformações ocorridas na região e geram o 
surgimento de Santa Izabel do Pará, tanto no aspecto 
social, quanto no político, econômico, cultural, mas 
também ambiental, aproximando esses processos 
locais com as transformações globais também em 
curso. O homem é tido como o agente principal das 
mudanças ocorridas na terra, sendo o responsável por 
todo o processo de transformações, já que age sobre o 
espaço obtendo resultados que o afetam de forma 
negativa ou positiva. Em Santa Izabel e na sua 
formação não fora diferente.  

Todavia, a obra inicia com uma descrição do 
ambiente natural de Santa Izabel do Pará. Aspectos 
como a geologia, geomorfologia, solo, relevo, altitude, 
topografia, temperatura e umidade aparecem 
referenciados. Destacamos para esta pesquisa a 
relevância dada à hidrografia. Minervina Souza 
apresenta as características hidrográficas da região, 
apontando os rios que estão em terras izabelenses, 
como é o caso dos rios Jundiaí, Taiassuí, Cobra, Água 
Preta, Caraparu Mirim e Caraparu - sendo o último 
citado tão importante que a autora segue na obra 
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apresentando sua bacia hidrográfica, já que o mesmo é 
o principal da região – que deságua no Rio Guamá. 

Temos grande interesse nas referências 
apontadas sobre os outros rios e igarapés urbanos por 
estes terem sido significativos na formação do povoado 
e, futuramente, cidade de Santa Izabel do Pará. 
Minervina Souza nos faz uma descrição muito 
relevante para o conhecimento de quais são esses rios. 
Nos conta ela que 

 
[...] o rio izabelense (antigo rio da sexta, 
depois igarapé bragantino), após passar nos 
bairros Jardim das Acácias, é cortado pela BR 
316 e segue em direção ao centro da cidade. 
Foi cortado pela antiga estrada de ferro de 
Bragança de 1885 a 1964, onde teve grande 
importância abastecendo os trens movidos a 
vapor e que atualmente é a av. Antônio 
Lemos (ainda é possível visualizar os pilares 
da caixa d’água que abastecia as máquinas da 
ferrovia sob o piso da casa de eventos 
Paredão), atravessa o bairro Centro, o antigo 
varadouro dos índios da nação Tupinambá 
onde existiu o Porto da Vila, hoje Rua Matta 
Bacellar (conhecido como córrego da 
feirinha) e continua seu curso pelo bairro do 
Jurunas do lado Juruninha, recebe o rio 
Jordão o qual conduz as águas (hoje apenas 
esgotos) dos bairros Juazeiro, Sagrada 
Família, Triângulo, Miraí e São Raimundo, e 
mais os canais de esgotos do Centro, através 
da av. José Malcher (PA 140), ruas Azevedo 
Ribeiro e Mestre Rocha; mais adiante recebe o 
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rio Tatu levando em seu leito o esgoto 
industrial e doméstico dos bairros Novo e 
Florestal e a poucos metros recebe o rio 
Maguari, o qual conduz em seu leito todas as 
águas poluídas e contaminadas da parte oeste 
do município referentes aos bairros Nova 
Divinéia e Novo Horizonte. Em Vitória do 
Caraparu encontra-se, finalmente, com o rio 
Caraparu propriamente dito (SOUZA, 2012, p. 
25-26). 

 
Minervina Souza cita no trecho acima os nomes 

dos rios urbanos de Santa Izabel, como é o caso do Rio 
Izabelense, onde fica evidenciado que durante o 
processo de formação da cidade teve seu nome 
modificado de Rio da Sexta para igarapé Bragantino, e o 
Rio Jordão, destacando que ambos os rios hoje, 
carregam águas contaminadas, que a autora chama de 
esgotos que acabam desaguando no rio que é a grande 
referência turística de Santa Izabel do Pará: o rio 
Caraparu. 

Minervina Souza não se limita a destacar em sua 
obra apenas as ações dos grandes personagens, 
apresentando ao lado destes uma análise que destaca a 
importância da natureza existente na região como 
relevante para a formação deste município e para as 
atividades econômicas e os aspectos culturais 
organizados pelos sujeitos que formam o município de 
Santa Izabel do Pará. 
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A importância das análises que aproximam 
sociedade e natureza se fortalece com os pressupostos 
apontados por José Augusto Pádua (2010) que ao 
propor um rompimento do dualismo entre natureza e 
cultura chama atenção para a necessidade de 
compreensão da dimensão natural e da dimensão 
cultural dentro de uma historicidade, discernindo os 
significados e usos relacionados a tais elementos 
naturais em tempos históricos diversos. 

Worster e Pádua convergem então quanto a seu 
entendimento sobre o campo de análise dos 
historiadores, apontando que a História Ambiental não 
está vinculada a prática de descrever o meio ambiente 
ou afirmar que dele partem todas as explicações para se 
compreender a sua relação com o social, pois seu 
estudo 

 
Não se trata, portanto, de reduzir a análise 
histórica ao biofísico, como se esse aspecto 
fosse capaz de explicar todos os outros, mas 
de incorporá-lo de maneira forte – junto com 
outras dimensões econômicas, culturais, 
sociais e políticas – na busca por uma 
abordagem cada vez mais ampla e inclusiva 
da investigação histórica. (PÁDUA, 2010, p. 
94). 
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Entendemos que a proposta de analisar o 
processo de formação do município de Santa Izabel do 
Pará, feito por Minervina Souza (2012), apesar de ser 
uma tentativa de construir uma compreensão sobre o 
meio ambiente e as mudanças neles empreendidas 
ainda apresenta uma escrita descritiva das 
características da natureza que formam a região, 
inclusive os rios e igarapés, mas que acaba não 
historicizando esse olhar sobre a natureza e as relações 
estabelecidas pelos indivíduos com esse meio através 
dos anos, deixando possibilidades de uso das suas 
contribuições para um estudo que apresente uma 
compreensão sobre as formas de interação 
estabelecidas entre a sociedade izabelense e esses rios. 

O grande desafio então seria o de produzir uma 
história ambiental de Santa Izabel do Pará que possa 
superar a visão dualista entre natureza e sociedade, 
produzindo uma leitura mais aberta e que produza uma 
interação entre as sociedades humanas e os sistemas 
naturais, sem reducionismos causais ou as visões 
estereotipadas sobre construtores/destruidores, mas 
sim que leve em conta os aspectos culturais presentes 
nessas relações, que devem primar pela integração.  

Não podemos deixar de descartar que este olhar 
sobre as questões culturais não deve fundamentar uma 
disjunção entre a história cultura e a natureza, ao 
contrário, para que a História Ambiental cumpra seu 
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papel social ela precisa fazer com que as pessoas 
construam um olhar crítico e de pertencimento a 
natureza, entendendo que as relações estabelecidas 
entre ambos variam de acordo com os vários tempos 
históricos que estão vivenciados.  

Ely Bergo de Carvalho (2012) em artigo onde 
analisa a natureza nas aulas de história a partir das 
memórias de ex-professores da educação básica destaca 
que a partir das demandas próprias do século XX 
surgem a história ambiental e a educação ambiental, 
mas que apesar destas romperem em parte com a 
disjunção história cultura versus natureza, ainda existe 
uma história ambiental de penitência e uma educação 
ambiental que é mais um adestramento11. No tocante a 
produção brasileira sobre história ambiental, Carvalho 
aponta que é preciso superar a “história ecológica”, pois 
esta reforça a ruptura entre cultura e natureza por 
desconsiderar as diversas formas de racionalidade e 

                                                           
11 Carvalho explica que a História Ambiental passa a ter um tom de 
“penitência” quando “enfatiza o processo de destruição da natureza e 
tende a silenciar a respeito das diferentes racionalidades presentes nas 
relações entre seres humanos e ambiente (s).” (p. 113-114). Ao fazer 
referência ao “adestramento ambiental” no ensino, Carvalho aponta que 
a “educação ambiental é entendida, primeiramente, como o repasse de 
informações sobre o funcionamento dos ecossistemas.Compreendida 
dessa forma, não caberia realmente muito espaço para a atuação dos 
professores de História” cabendo a mesma aos professores de Geografia 
e Biologia. (p. 118). 
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identidade cultural que definiriam as relações da 
sociedade com a natureza. 

Precisamos entender que as análises e pesquisas 
ambientais, também devem ser produzidas com 
reflexões que destaquem a variação do tempo histórico, 
ou melhor, que façam a historicização da relação 
sociedade-natureza ou cultura versus natureza, 
reconhecendo que o estudo da história ambiental 
investiga várias questões e que numa mesma 
investigação se entrecruzam natureza, sociedade, 
economia, pensamentos e desejos, tratados como um 
todo, levando-se em conta que “esse todo muda 
conforme mudam a natureza e as pessoas, numa 
dialética que atravessa todo o passado e chega até o 
presente.” (WORSTER, 1991, p. 202). 

Raimundo Franciel Paz em estudo intitulado Nas 
correntezas e contra correntezas do rio Caraparu: 
memória e história em comunidades tradicionais na 
Amazônia Oriental (1912 – 1950) aponta em seus 
estudos sobre o Rio Caraparu e a formação da sua bacia 
que alguns rios e igarapés que a formam transcorrem 
parte do espaço urbano de Santa Izabel do Pará. Aponta 
Franciel Paz que os rios e igarapés neste município 
sempre foram tão significativos para as munícipes que 
a expressão “cidade dos igarapés” passou a ser utilizada 
em Santa Izabel “pois até a década de 1980, ainda era 
possível tomar banho, nadar e lavar roupas nesses 
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riachos”, o que hoje não se pode fazer nos rios 
Izabelense e Jordão que cortam o centro da cidade (PAZ, 
2012, p. 55). Entretanto esses rios só ficam poluídos 
quando adentram o espaço urbano, pois suas nascentes 
ainda se encontrarem em área de mata fechada. O 
crescimento populacional 12  e o desmatamento das 
cabeceiras seriam os responsáveis pela poluição, 
represamento e até desaparecimento de alguns desses 
igarapés.  

Ao nos reportarmos ao ensino de história, é 
preciso despertar nos alunos a percepção sobre a 
natureza existente em seu espaço urbano, para que a 
partir de tal observação, possam construir uma história 
do seu cotidiano e do seu lugar, tendo o meio ambiente, 
nesse caso, as águas dos rios que cortam a cidade de 
Santa Izabel do Pará, como elemento central, 
quebrando com a dicotomia entre sociedade e natureza 
que ainda persiste em existir, sendo o ensino de 
História um mecanismo atuante nessa desconstrução. 
Bruno Capilé nos afirma que  
                                                           
12 Em sua pesquisa Paz aponta dados do IBGE que mostram que a 
população de Santa Izabel do Pará era composta de 60.000 habitantes, 
mais ou menos, no ano de 2010, o que contrasta com a média de 11.000 
habitantes da década de 1980. Apontamos que também segundo os 
dados do IBGE em 2018 a população de Santa Izabel do Pará é de 69.746 
habitantes distribuídos em 717.662 km², o que significa ter 82,86 
hab/km², apontando um aumento em torno de 10.000 habitantes. 
Fonte: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/santa-izabel-do-
para.html?, acessado em 19/04/2019. 
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A cidade é o melhor exemplo de como forças 
antrópicas, de transformar o próprio 
ambiente em que vive, está intrinsecamente 
conectado com as diferentes maneiras do ser 
humano reconstruir a si mesmo, e também 
de como a transformação do ambiente 
urbano gera novos tipos de relações. (CAPILÉ, 
2016, p. 82). 

 
Podemos perceber assim a relevância de um 

estudo que reflita historicamente sobre as diversas 
relações estabelecidas pelos sujeitos que viveram em 
temporalidades pretéritas variadas com os rios que 
cortam Santa Izabel do Pará, haja vista que fica possível 
refletir sobre as experiências que esses sujeitos tiveram 
com essas águas e como hoje essas relações se 
transformaram, onde os rios e igarapés urbanos não 
são vistos por muitos dos alunos envolvidos na 
pesquisa como natureza, resultado das transformações 
empreendidas pelas ações antrópicas ao longo do 
tempo. 

Capilé (2016) nos aponta que as transformações 
sofridas pelos rios nos espaços urbanos do Rio de 
Janeiro tiveram um papel muito importante no 
crescimento desta cidade por serem estes integrantes, 
ativos e dinâmicos dentro da paisagem urbana. 
Podemos então entender que o estudo dos rios que 
cortam a cidade de Santa Izabel poderá permitir que os 
alunos compreendam que as transformações realizadas 
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na paisagem e no espaço dos rios e da cidade 
influenciaram diretamente na forma como essa 
natureza no espaço urbano é percebida hoje. 

Compreendemos que o estudo dos rios de Santa 
Izabel do Pará como elemento norteador para o 
conhecimento da história local, permitirá que os alunos 
dentro do processo de pesquisa passem a identificar os 
rios e igarapés como agentes, que em temporalidades 
diversas, sofreram intervenções e interagiram com os 
sujeitos que com ele se relacionaram, possibilitando 
um estudo que seja tanto do meio ambiente no 
conhecimento dos rios e do seu curso, além das suas 
denominações, mas também social à medida que 
através das entrevistas os alunos percebam a 
racionalidade diversa existente nas histórias e nas 
interações estabelecidas entre os moradores antigos da 
cidade e essas águas, ajudando assim os alunos a 
conhecer mais sobre a história de sua cidade e 
construindo uma identificação maior com o seu lugar, 
além de possibilitar uma aproximação desses jovens 
estudantes com os debates relacionados à natureza 
dentro do ensino de História. 

Por entender que o meio ambiente pode ser o 
objeto de investigação do historiador, Paulo Martinez 
afirma que a História Ambiental é um campo aberto a 
experimentações já que ela pode dialogar de forma 
interdisciplinar com outras ciências para o estudo das 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

198 
 

relações entre ser humano e natureza. No entanto 
chama atenção para a necessidade do historiador se 
apropriar primeiramente da abordagem que pretende 
fazer do passado e da relação entre sociedade e 
natureza, na qual 

 
Esta última concebida como parte do 
processo social, ou seja, a dimensão física e 
material que adquire valor e significado pela 
sua inserção na vida cotidiana dos seres 
humanos, pois o ambiente é, 
necessariamente, uma construção social. 
Uma natureza com face humana. 
(MARTINEZ, 2006, p.21) 

 
Para Paulo Martinez o meio ambiente permite 

uma ampliação no campo de atuação do historiador na 
medida em que as problemáticas ambientais admitem 
o desenvolvimento de “projetos de ação educativa e 
para o ensino de História, ambos requeridos para a 
Educação Ambiental” (MARTINEZ, 2006, p. 23), 
permitindo também um grande leque de possibilidades 
de interrogações sobre as questões do presente e do 
passado. Assim propomos a análise das obras escritas 
sobre a história de Santa Izabel do Pará, para 
entendermos de que maneira a natureza aparece 
representada, ou não, em suas discussões, para 
compreendermos como a história ambiental pode 
ajudar os alunos a entender melhor as relações entre 
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sociedade e natureza e para o conhecimento da história 
do seu lugar por meio das transformações sofridas por 
estes rios. 

Podemos perceber então que os debates da 
História Ambiental são mais do que inovações teórico-
metodológicas, e sim uma modalidade da história 
intimamente ligada a questões e demandas atuais, e 
por que não dizer, presentes. Donald Worster (2004) ao 
refletir sobre a necessidade de se realizar estudos de 
História Ambiental destaca que nas universidades 
existia pouco interesse dos historiadores por essa 
temática. Para o autor, não existem culpados nesse 
processo de ausência, mas é fundamental o papel do 
professor em promover a reflexão sobre tal temática, 
haja vista que a crise ambiental será o problema mais 
relevante do mundo durante o século XXI. Para 
Worster o papel da história é reinventar a si mesma se 
deseja continuar relevante para a humanidade.  

As obras sobre a história de Santa Izabel do Pará 
apresentadas neste artigo nos permitem refletir sobre a 
ausência em boa parte destas de um interesse maior 
sobre o meio ambiente como temática que possa servir 
para o estudo da história deste lugar. Inserir nas aulas a 
temática ambiental, falando sobre os rios e igarapés, 
estimulando os alunos a realizarem entrevistas que 
possam lhes servir de fontes para a construção de uma 
reflexão sobre quais eram os usos e relações que eram 
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vivenciadas por esses sujeitos com essas águas e como 
eles percebem a transformação pela qual esses rios 
passaram ao longo dos últimos anos, que os levaram a 
se tornar apenas córregos de águas poluídas 
mostrassem relevante para a escrita de uma história 
desta cidade mais ampla e que inclua o meio ambiente. 

Podemos compreender que a temática 
ambiental, permite que no ensino da história se 
estabeleça o debate sobre as interações da natureza 
com a sociedade e vice versa ao mesmo tempo em que 
possibilita que os alunos do ensino médio se apropriem 
da história do seu lugar, com as quais se identifique, e a 
partir das reflexões que estabeleçam com tal temática, 
se percebam sujeitos do lugar, com direito a um meio 
ambiente saudável e com deveres de cuidar e propor 
estratégias para uma mudança na realidade do espaço 
de sua cidade. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O CURRÍCULO
DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DO CAMPUS DE
ANANINDEUA – UFPA

Francivaldo Alves Nunes1

1. Contextualizando

Analisar  o  desenho  curricular  do  curso  de
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT), do Campus
Universitário de Ananindeua, da Universidade Federal
do  Pará,  para  identi carmos  a  inserção  da  Educação
Ambiental  (EA)  e  os  temas  que  envolvem  meio
ambiente nas disciplinas do curso é o objeto central de

1 Doutor  em  História  Social  pela  Universidade  Federal
Fluminense (UFF). É professor na Universidade Federal do Pará, atuando
na Faculdade de História  do Campus Universitário de Ananindeua. E-
mail: francivaldonunes@yahoo.com.br.
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registro  deste  trabalho.  Neste  aspecto,  foi  necessário
uma  compreensão  e  registro  da  legislação  sobre  a
temática  ambiental,  contextualizando  a  sua
importância  como  objeto  de  estudo,  principalmente
nas  instituições  de  ensino  superior.  No  caso,  se
observou o texto da Lei de 9.795/99, que adverte que a
EA deve ser abordada em todas as modalidades e níveis
de  ensino,  sendo  desenvolvida  no  âmbito  dos
currículos  das  instituições  de  ensino  públicas  e
privadas.

O escopo deste trabalho foi o de identi car se há
um  processo  de  ambientação  curricular  no  curso  de
BCT, aqui entendida como ação associada à inclusão de
temáticas voltadas para concepção de meio ambiente e
sustentabilidade. Partiu-se do pressuposto que há uma
fragilidade  na  formação  em  EA  nas  instituições  de
Ensino Superior no Brasil, já constatada em pesquisas
anteriores  (Guerra,  2013;  Zuin  e  Freitas,  2007).  No
entanto,  se  observa  um  esforço das universidades  no
sentido  de  atender  esta  demanda,  como  aponta  os
estudos de Carlos Loureiro (2015).

Conforme  Resolução  nº  4.469,  de  12  de
dezembro de 2013, que aprovou a criação do curso de
BCT,  este  deve  possibilitar  a  formação  de  graduação
com  características  pro ssionalizantes,  pautada  na
produção e a inovação cientí co-tecnológica, gestão de
processos de produção de bens e serviços e estão aptos à
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continuidade  de  estudos  em  nível  de  pós-graduação
(BRASIL, 2013a).  De acordo com o Projeto Pedagógico
do Curso (PPC) a sua estrutura estaria construída tendo
como requisito essencial, a possibilidade de o discente
adaptar  o  seu  percurso  formativo  ao  longo  da
graduação, de acordo com os seus interesses.  No caso
deve  optar  pelas  ênfases  de  Tecnologia  Mecânica  e
Tecnologia Mineral (BRASIL, 2013b, p. 6).

Ainda seguindo  orientações  do PPC,  trata-se da
construção  de  um  modelo  formativo  com  forte  base
cientí ca  e  tecnológica,  habilitando  o  estudante  a
aplicar  estes  conhecimentos  por  meio  de  uma  visão
atualizada  da  dinâmica  da  sociedade  moderna.  Isto
permite  ao  discente,  uma  formação  que  valorizasse
uma  postura  ética  e  socialmente  comprometida,  na
realização de atividades e na solução de problemas,  a
partir  de  uma  visão  ampla  que  envolve  o
desenvolvimento  técnico,  mas  que  implica  em  uma
consciência  da  realidade  social  e  ambiental  (BRASIL,
2013b, p. 6).

Considerando  o  per l  pretendido  e  de  acordo
com  as  competências  e  habilidades  a  serem
desenvolvidas,  o  egresso  do  curso  poderá  atuar
especi camente  em  empresas  privadas  e  instituições
do  setor  público  que  atuam  com  pesquisas,  estudos
aplicados  ou  desenvolvimento  de  produtos,  entre
protótipos e aplicativos que dialoguem com as áreas de
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mineração  e  mecânica.  No  dizeres  de  Boaventura  de
Souza  Santos  (1988,  p.  28),  ao  analisar  o  papel  das
ciências  na  transição  para  pós-modernidade,  destaca
que é  imprescindível  que  a  sólida  formação  teórica  e
prática concorra para a constituição de um novo per l
de  pro ssional.  No  caso,  defende  uma  ciência  que
expresse as demandas reais  da sociedade,  associada a
indivíduos comprometidos e engajados, a partir de sua
área de atuação. Trata-se, portanto, de uma ciência que
se  mostra  prudente  para  a  construção  de  uma  vida
decente para todos e transformadora da realidade das
pessoas;  características  que  se  observam  quando  se
analisa o processo de formação dos discentes do curso
de BCT.

Do ponto de vista do método usado para alcançar
os  resultados  aqui  apresentados,  realizou-se,
primeiramente, estudos bibliográ cos sobre a temática
e suas diferentes vertentes com o intuito de apreender
os conceitos e de nições de meio ambiente e natureza.
A partir desta pesquisa inicial foi possível identi car as
legislações e organizações em torno destes temas, o que
nos levou à pesquisa documental, tendo como principal
registro  de  análise  o  PPC  do  curso  e  a  resolução  de
criação do BCT.

Apresentam-se,  neste  artigo,  a  análise  das
ementas  das  disciplinas  do  curso  em  tela,  que  foram
utilizadas como objeto de pesquisa, tendo como base os
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pressupostos  presentes  nas  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  para  Educação  Ambiental  (DCNEA)  e  a
Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Para
a utilização destes documentos como instrumentos de
análise,  fez-se  necessário  estabelecer  categorias,
utilizando-se  a  técnica  de  Análise  de  Conteúdo  de
Bardin (2011) para a  extração e melhor compreensão
dos temas abordados. No caso, não bastou apenas citar
os  dados  apontados  na  documentação,  foi  necessário
perceber  o  seu  processo  constituinte,  os  agentes
envolvidos  e  os  diálogos  possíveis  a  partir  destes
registros.

Constatou-se  que  a  legislação  educacional
brasileira  vem  demonstrando  compromisso  com  os
problemas  ambientais  atuais  e  ameaças  ao  futuro  da
humanidade,  como  principalmente,  os  debates  em
torno  do  aquecimento  global,  que  trazem  discussões
mundiais  sobre  a  inserção  da  temática  do
desenvolvimento  sustentável  nas  diversas  áreas  de
conhecimento  no  ensino  superior,  em  especial  na
formação  pro ssional  técnica.  Se  analisarmos  as
de nições de EA, torna-se claro que a expectativa é bem
mais ampla do que meramente informar ou transmitir
conhecimentos.  Segundo  a  Carta  de  Belgrado  (1975)
trata-se de desenvolver  no processo de formação,  um
pensamento consciente sobre o meio ambiente. No caso
da  atuação  em  empresas,  corresponde  a  um
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pro ssional preocupado com os problemas associados a
esse  ambiente  e  que  tenha  conhecimento,  atitudes,
motivações, envolvimento e habilidades para trabalhar
individual  e  coletivamente  para  resolver  problemas
atuais e prevenir os futuros.

Importante destacar que as mudanças climáticas
estão  no  topo  das  discussões  referentes  às  questões
ambientais,  visto  que  o  aumento  gradual  da
temperatura mundial pode causar impactos ambientais
como,  por  exemplo,  o  derretimento  das  geleiras,  que
causaria o alagamento de algumas cidades litorâneas, o
aumento  das  secas  nas  regiões  mais  quentes,  o
aumento de tufões e furacões, a morte ou até a extinção
de alguns animais de ambientes árticos (GORE, 2006).
Não há dúvidas que tratar desse assunto nos diversos
espaços  sociais,  especialmente  nas  instituições
educacionais,  pode  contribuir  para  a  conscientização
das  consequências  de  nosso  modo  de  produção  e
consumo atual.

2.  A  temática  da  educação  ambiental  e  a  formação
pro ssional

Em um contexto em que a degradação ambiental
do ecossistema, considerado aqui como relações entre
organismos vivos (animais e plantas, por exemplo) e o
meio  com  o  qual  trocam  matéria  e  energia  (PILLAR,

208



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_

2002,  p.  1),  faz-se  necessário  a  formulação  de
estratégias  para  a  promoção  de  um  desenvolvimento
técnico e atuação das empresas de forma inovadora que
pense  o  ambiente  em  que  estão  inseridas  de  forma
assegurar o equilíbrio entre a exploração e os recursos
naturais disponíveis (BRASIL, 2005). Para Pedro Jacobi
(2003),  um  enfoque  que  precisa  ser  buscado  é  a
perspectiva  de  ação  holística  que  relaciona  o  ser
humano,  a  natureza  e  o  universo,  tendo  como
referência que os recursos naturais são escassos, nitos
e  se  esgotam,  e  que  o  principal  responsável  pela  sua
degradação é o ser humano e as empresas, por meio de
suas ações.

Como apontamos, a EA é permeada por marcos
executivos,  legislativos  e  jurídicos.  Além  disso,
resultados  de  debates  e  audiências  públicas  são
transformados da oralidade para documentos escritos e
formais,  e  muitos  conceitos  e  terminologias  são
de nidos visando a um alcance e padronização de ações
a curto,  médio e longo prazo.  Conforme descrito pelo
Ministério  do  Meio  Ambiente  (BRASIL,  2015),  na
Política  Nacional  de  Educação  Ambiental  –  Lei  nº
9.795/1999,  Art.  1º;  nas  Diretrizes  Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2007),
Art.  2º;  durante  a  Conferência  Sub-regional  de
Educação  Ambiental  para  a  Educação  Secundária  –
Chosica  –  Peru,  em  1976;  e  na  Conferência
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Intergovernamental de Tbilisi – Geórgia, em 1977; em
publicações  de  autores,  teóricos,  professores  e
pesquisadores,  muitos  conceitos  acerca  de  educação
ambiental  foram  de nidos  e  são  constantemente
atualizados (BRASIL, 2015). Como expressa a legislação,
entende-se que EA abrange 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,  considerado  bem  de  uso  comum  do  povo,
essencial  à  sadia  qualidade  de  vida  e  sua
sustentabilidade (BRASIL, 1999).

Os  esforços  apontados  nas  legislações
contribuem  para  o  avanço  no  campo  da  EA,  o  que
in uencia  na  formação  de  recursos  humanos,  assim
como possibilita o aprimoramento de políticas públicas
educacionais e ambientais como fortalecimento ao uso
sustentável  e  à  preservação  do  meio  ambiente.  Neste
aspecto, a contínua contribuição para o aprimoramento
da EA no Brasil passa pela ampliação e aprofundamento
dos  debates  e  re exões  destinados  a  esclarecer  quem
somos, onde estamos e para onde queremos caminhar
com  nossas  metas,  ações,  projetos,  indicadores  e
políticas  públicas  na  área,  vinculados  aos
compromissos governamentais, como adverte Philippe
Pomier Layrargues (2004).
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O desa o da educação superior para adotar a EA
está colocado em um cenário de mercado globalizado e
competitivo,  no  qual  o  capitalismo  se  reinventa  por
meio  da  globalização  e  da  competitividade,  exigindo
mais  nível  educacional  dos  trabalhadores  e
competências  que  devem  ir  além  das  puramente
técnicas  (SANTOS;  ANDRIOLI,  2005).  A  educação
superior,  neste  aspecto,  é  muitas  vezes  confundida  e
realizada  como  treinamento  para  o  que  o  mercado
determina.  Entretanto,  o  ensino  superior  é,  muitas
vezes,  a  porta  de  entrada  para  a  vida  adulta  e
pro ssional.  São  nas  Instituições  de  Ensino  Superior
(IES)  que  a  identidade  pro ssional  básica  é
desenvolvida  e,  nesse  aspecto,  a  formação  para
consciência  ambiental,  para  além  das  exigências  de
mercado,  é  algo  fundamental,  no  sentido  de  termos
bons pro ssionais.

Como está instituído na PNEA, Lei Nº 9.795/99,
no artigo 10, a EA seria desenvolvida como uma prática
educativa integrada, contínua e permanente em todos
os  níveis  e  modalidades  do  ensino  formal.  Nesse
aspecto, a EA não deve ser implantada como disciplina
especí ca  no  currículo  de  ensino,  alerta  o  parágrafo
primeiro.  No terceiro parágrafo da  mesma  legislação,
adverte  que  nos  cursos  de  formação  e  especialização
técnico-pro ssional,  em  todos  os  níveis,  deve  ser
incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das
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atividades  pro ssionais  a  serem  desenvolvidas
(BRASIL, 1999).

A Lei nº 9.795/99, citada anteriormente, destaca
também  que  EA  é  uma  temática  transversal,  e  tem
como  principal  nalidade  formar  cidadãos  críticos,
participativos  e  conscientes,  que  sua  disseminação
ocorra  em  todos  os  âmbitos  no  ensino  superior,
abrangendo  todas  as  áreas  de  conhecimento  (as
ciências,  licenciaturas  e  bacharelado,  engenharias,
dentre outros). Apesar de estar assegurado por lei que a
EA  tenha  abordagem  transversal  e  interdisciplinar,
quando não houver essa possibilidade pode ser criada
uma disciplina especí ca, trata-se aqui o caso do curso
de BCT.

Se a problemática ambiental e a EA tornaram-se
temas  importantes  nas  discussões  da  relação  dos
homens com o ambiente na atualidade, nos cursos de
graduação  esses  temas  têm  ocupado  cada  vez  mais
espaço.  De  acordo  com  Marília  Reis  (2001,  p.  34)
estamos formando nesses cursos, mesmo que de forma
assistemática,  pro ssionais  que  atuarão  direta  ou
indiretamente  como  educadores  ambientais,  mesmo
que este tenha que atuar no espaço da indústria, pois a
exigência  do  mercado  atenta  para  a  atuação  de
pro ssionais  conectados  com  a  questão  do  meio
ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais.

Assim, cabe à educação superior proporcionar às
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pessoas conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja,
competências  que  permitam  a  elas  enfrentarem  os
desa os  técnicos  e  socioambientais  por  meio  de
soluções que minimizem os impactos ambientais e as
desigualdades sociais. É por meio da educação superior
que  novos  pro ssionais  passam  a  atuar,  logo,
in uenciam  a  maneira  como  as  gerações  atuais  e  as
futuras  lidam  com  as  questões  sociais,  ambientais  e
econômicas.  Acredita-se  ser  possível  que  a  educação
superior possa estabelecer formações que possibilitem
uma  nova  forma dos  seres humanos se  relacionarem
entre si e com a natureza,  por meio de uma ética que
priorize  a  dimensão  coletiva  (RATTNER,  2002;
TOZONI-REIS, 2011).

No contexto da educação superior, as formações
técnicas e tecnológicas têm uma relação direta com a
produção de conhecimento e tecnologias que impactam
diretamente  a  sociedade  e  o  meio  ambiente.  Dessa
forma, é imprescindível se formarem pro ssionais que
projetem  tecnologias  e  atividades  econômicas  que
sustentem em vez de degradarem o ambiente natural e
melhorem  a saúde  e  o  bem-estar  humano  (SEGALÀS,
2008).  Assim, é necessário um  novo  tipo pro ssional
que  seja  consciente  de  seu  papel  social  além  de  seu
compromisso técnico e que saiba lidar com os aspectos
sociais das tecnologias (BAZZO; PEREIRA; LINSINGEN,
2000; BELLEN, 2004).
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3.  Questões  ambientais  e  o  currículo  de  Ciência  e
Tecnologia

Considerando  as  re exões  de  Louis  D’Hainaut
(1980,  p.  21),  o  currículo  como  um  plano  de  ação
pedagógica é algo muito mais complexo e abrangente,
do  que  um  programa  de  ensino.  Neste  caso,
compreende, em geral, não somente programas para as
diferentes  matérias,  mas  também  uma  de nição  das

nalidades da educação pretendida. Ou seja, o currículo
na  sua  contextualização  preocupa-se  com  vários
elementos determinantes no processo educativo, como
interação  do  aluno,  conteúdo,  metodologia,  material
didático,  avaliação,  agindo  como  ferramenta  no
processo  de  mediatizar  e  organizar  os  conteúdos  e
materiais  aos  contextos  e  práticas,  adverte  Richard
Griggs (2009, p. 86).

A partir  da questão  curricular,  pode-se a rmar
que embora o Conselho Nacional  de Ensino (CNE),  da
Câmara  de  Ensino  Superior  (CES),  em  Parecer  nº
239/2008  direcione  os  cursos  de  bacharelado  com
formação  técnica  e  tecnológica,  no  que  se  refere  ao
componente  curricular,  cada  curso  deve  possuir  um
projeto pedagógico que demonstre claramente como o
conjunto  das  atividades  previstas  garantirá  o  per l
desejado  de  seu  egresso  e  o  desenvolvimento  das
competências e habilidades esperadas (BRASIL, 2001).
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Como  se  observa,  a  ênfase  deve  ser  dada  à
necessidade  de  se  reduzir  o  tempo  em  sala  de  aula,
favorecendo  o  trabalho  individual  e  em  grupo  dos
estudantes. Desse modo, ao construir as suas propostas
pedagógicas  os  cursos  superiores  devem  partir  do
diagnóstico  das  suas  realidades,  promover  o  debate
com  os  estudantes,  técnico-administrativos,
professores  e  a  comunidade  externa,  combinando
assim  os  seus  objetivos  e  os  propósitos  a  serem
alcançados  mediante  um  processo  participativo,
democrático e transparente (SOUZA, 2006, p. 39).

No  parecer  homologado  do  CNE  da  CES  nº
239/2008,  citando  anteriormente,  o  curso  de
graduação no âmbito da formação técnica e tecnologia
deve em seu conjunto buscar atender não só o per l do
formando, como também, desenvolver competências e
habilidades  nos  alunos  e  procurar  garantir  a
coexistência  entre  teoria  e  prática  capacitando  o
pro ssional  a  adaptar-se  às  novas  situações  (BRASIL,
2008).  Os  conteúdos  curriculares  devem  também
revelar  inter-relações  com  a  realidade  nacional  e
internacional,  segundo  perspectiva  histórica  e
contextualizada relacionadas com os aspectos políticos,
econômicos, sociais, ambientais e culturais, utilizando
tecnologias inovadoras.

O curso de BCT, como adverte o PPC, apresenta
uma  carga  horária  mínima  de  2.755  horas,  sendo
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ofertadas  50  vagas  no  período  matutino  e/ou
vespertino, anualmente, o que signi ca que as ofertas
no  processo  seletivo  poderão  ser  feitas  em  turnos
alternados.  Duas  ênfases,  como  já  demonstrado,
Tecnologia Mecânica e Tecnologia Mineral, fazem parte
da  estrutura  de  formação.  Cada  uma  constituindo
domínios  especí cos  de  aprofundamento  de
competências básicas. É válido destacar que ao nal do
3º Bloco,  após a  conclusão  do  Núcleo  Básico,  o  aluno
optará  por  uma,  e  apenas  uma,  das  ênfases  (BRASIL,
2013b, p. 11-12).

No  que  diz  respeito  a  EA,  na  organização  da
matriz curricular do curso de BCT, os eixos norteadores,
que  dão  sustentação  as  políticas  prioritárias  do
currículo,  contemplam  a  EA,  através  da  atividade
curricular  "Introdução  à  Ciência  Ambiental"  e  de
maneira  interdisciplinar,  ao  longo  do  curso  em
algumas outras disciplinas que abordam a temática. No
caso,  o  PPC  prevê  o  desenvolvimento  de  atividades
vinculadas  a  semana  do  meio  ambiente,  seminários,
simpósios,  rodas  de  conversas  e  colóquios  sobre  a
questão  ambiental.  Sendo  assim,  a  EA  no  curso  é
percebida como um processo de aprendizagem sobre as
relações que os homens estabelecem entre si  e  com a
natureza,  e  as  consequências  desses  vínculos,
principalmente, no que se refere ao âmbito tecnológico
(BRASIL, 2013b, p. 12).
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Almeja-se, portanto, ao inserir a EA no curso de
BCT,  sensibilizar  a  comunidade  universitária  no
sentido  de  promover  a  formação  de  uma  sociedade
mais  justa,  solidária  e  participativa.  Há  uma
perspectiva  de  motivar  a  participação  dos  docentes  e
discentes nas discussões a respeito de meio ambiente,
de  realizar  pesquisas  na  área  de  EA,  assim  como  de
formar  agentes  multiplicadores,  fomentando  e
aprimorando  uma  visão  crítica  em  relação  ao  meio
ambiente  e  difundindo  novos  hábitos  e
comportamentos  que  venham  a  contribuir  para  o
desenvolvimento sustentável e melhoria na qualidade
de vida (BRASIL, 2013b, p. 13).

A partir da análise das ementas das disciplinas
podemos  veri car  que  das  45  matérias  obrigatórias
ofertadas no curso de BCT na ênfase Mecânica,  06 ou
13,3%  inserem  de  alguma  maneira  tópicos
relacionados  ao  meio  ambiente.  No  caso  da  ênfase
Mineral,  das  45  matérias  obrigatórias  ofertadas,  10
disciplinas ou 22,2% fazem referência à temática, como
se observa na tabela a seguir.
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Tabela 1 - Representatividade das disciplinas, quanto as dimensões de
meio ambiente.

Descritivos Mecânica Mineral

Número de disciplinas identi cadas 6 10

% em relação ao total de disciplinas do 
curso 

13,3 22,2

% em relação à carga horária ideal do 
curso 

13,1 21,7

Fonte: PPC de Ciência e Tecnologia, 2013.

Importante  destacar  que  em  ambas as  ênfases,
observa-se uma área ou dimensão curricular chamada
de  “Ciência  do  Ambiente”,  formada  pelas  disciplinas
“Ciência  dos  Materiais”  e  “Introdução  à  Ciência
Ambiental”. No caso, trata-se de um eixo de formação
que  apresenta  como  competência  “avaliar  as
consequências ambientais de instalações produtivas e
rejeitos”, assim como “dominar e utilizar tecnologias e
metodologias  reconhecidas  na  área  das  ciências”
(BRASIL, 2013b, p. 17).

É possível observar outro conjunto de disciplinas
em  que  a  temática  ambiental  pode  ser  observada.
Destaque aqui para as disciplinas “Introdução a Ciência
e Tecnologia” e “Economia para Ciência e Tecnologia”.
Em ambas, o debate sobre potencialidades de mercado,
produção e recursos naturais são apresentados, o exige
uma  mediação  com  o  tema  do  meio  ambiente  e  a
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questão  da  sustentabilidade.  Mesmo  na  disciplina
“Metalurgia Extrativa”, especí ca da ênfase Mineral, ou
“Seleção de Materiais”, especí ca da ênfase Mecânica, os
aspectos  econômicos,  a  viabilidade  de  mercado,  os
critérios de escola e seleção, os cuidados e prevenção de
riscos  exigem  uma  discussão  sobre  questões
ambientais e o espaço de exploração desses recursos.

Nos programas dessas disciplinas, predominam
uma abordagem indireta, ou seja, pelo menos uma das
dimensões do meio ambiente são abordadas. Há neste
caso, o predomínio da temática sobre EA trabalhada de
forma interdisciplinar, como recomenda as legislações
vigentes.  Isso  é  observado  em  ambas  as  ênfases.  É  o
caso  das  disciplinas  “Administração  para  Ciências  e
Tecnologias”,  “Tópicos  Especiais  Mineral”  e  “Tópico
Especial  Mecânico”,  que  preveem na sua  estrutura de
estudos  a  abordagem  de  questões  que  envolvem  o
conhecimento  sobre  os  recursos  ambientais,  as
potencialidades  de  exploração  e  a  necessidade  de
prevenção de riscos ambientais.

Do  ponto  de  vista  de  atividades  curriculares
especí cas e com conteúdo direcionado para questão do
meio  ambiente,  destaca-se  a  disciplina  “Introdução  à
Ciência  Ambiental”,  como  registramos.  Ofertadas  no
primeiro  semestre  do  curso,  estabelece  dentre  as
habilidades  e  atitudes  do  BCT,  o  exercício  de
compreender a relação entre a engenharia e formações
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similares, com os temas voltados ao ambiente natural,
a  ecologia  e  o  ecossistema.  A  atuação  do  homem  na
natureza e as possibilidades de impactos e preservação,
os meios terrestres, aquáticos, o uso da água, os efeitos
da tecnologia industrial sobre o equilíbrio ecológico, os
rejeitos  como  fonte  de  materiais  e  de  energia,  a
reciclagem  de  materiais  e  a  legislação  ambiental  são
questões abordadas (BRASIL, 2013b, p. 41).

Outro  caso,  é  o  da  disciplina  “Ciências  dos
Materiais”, ofertada no segundo semestre do curso. Ao
identi car  os  tipos  de  materiais,  sua  estrutura  e
ligações, pode incorporar estudos que possam ajudar a
sociedade  a  alcançar  um  futuro  no  qual  todos  os
produtos tenham ciclos de vida projetados de forma a
haver um encadeamento destes ciclos que não produza
resíduos  não  aproveitados  (BRASIL,  2013b,  p.  24).
Neste aspecto, a maneira de se dar valor aos materiais
será  muito  diferente,  pois  cada  produto  seria  visto
como ingrediente do produto posterior. Para conseguir
controle  sobre  o  ciclo  de  vida  destes  materiais,  seria
necessário  a  compreensão  do  seu  uso  e
reaproveitamento,  a  construção  de  projeto  que
permitam o surgimento de novos materiais que possam
ser inde nidamente reciclados, assim como processos
que  não  impliquem  na  produção  de  rejeitos  danosos
para o meio ambiente. Em outras palavras, a disciplina
“Ciências  dos  Materiais”  teria  uma  nalidade
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primordial  que  seria  permitir  a  apropriação  de
conhecimentos,  de  forma  a  construir  propostas  de
aproveitamentos  de  resíduos  que  possibilitem  gerar
novos materiais, posteriormente aproveitáveis.

As  disciplinas  nas  quais  foram  identi cadas
dimensões  de  temas  que  envolvem  o  meio  ambiente
estão  presentes  em  todos  os  anos  da  graduação,
principalmente  na  ênfase  Mineral,  possuindo  uma
distribuição  homogênea  ao  longo  dos  semestres.
Observa-se  uma  ausência  de  disciplinas  que  re itam
nesta temática, apenas nos 4º e 6º semestres da ênfase
Mecânica,  como  se  observa  no  Quadro  1.  Entretanto,
sobre  a  ênfase  Mineral,  veri ca-se  uma  tendência  de
concentração destas disciplinas no primeiro e segundo
semestres,  quando  se  discute  a  questão  em  matérias
voltadas para o debate do per l de formação no curso
de BCT. Neste caso, associa-se a necessidade de que este
novo  pro ssional  expresse  domínio  de  conhecimento
sobre  os  problemas  ambientais,  suas  causas  e
possibilidades de intervenção.

Quadro 1 - Distribuição das disciplinas, quanto as dimensões de e meio
ambiente, nos semestres.

Ênfase 1 SM 2 SM 3 SM 4 SM 5 SM 6 SM

Mecânica 2D 2D 1D 1D

Mineral 2D 2D 1D 2D 1D 2D

Legenda: SM – semestre; D – disciplinas.
Fonte: PPC de Ciência e Tecnologia, 2013.
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Relacionado ao predomínio de uma abordagem
indireta  sobre  a  temática  de  meio  ambiente  e
sustentabilidade,  as  disciplinas  priorizam  uma
preocupação com os impactos, efeitos e resultados das
ações  antrópicas,  bem  como  acerca  dos  requisitos
ambientais  para  sistemas  produtivos,  projetos  e
produtos, no âmbito da Ciência e Tecnologia. Destaca-
se também uma preocupação maior sobre os impactos
provocados  na  relação  homem  e  meio  ambiente,
tentando  compreender  os  limites  e  vantagens  que
orientam as ações humanas neste processo relacional.
Por outro lado, quando o conceito de meio ambiente é
abordado  diretamente,  seu  emprego  não  está
acompanhado  por  uma  de nição  clara.  Com  efeito,
apenas  na  disciplina  “Introdução  à  Educação
Ambiental” se observa estes conceitos bem de nidos.

Nas  disciplinas  que  se  observou  temáticas
voltadas  ao  meio  ambiente,  conforme  a  descrição  de
suas  ementas,  estas  apresentavam  as  seguintes
dimensões:  legislação,  técnica,  econômica,  ecológica,
social,  política,  cultura  e  ética.  Como  demonstra  o
Quadro  2,  de  acordo  a  característica  proposta  pelas
atividades curriculares uma ou mais dimensões eram
observadas.

222



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_

Quadro 2 - Dimensões do conceito de meio ambiente identi cadas nas
disciplinas de graduação.

Dimensões de meio ambiente

Ênfase Disciplina
s

Legis
lação

Técn
ica

Econô
mica

Ecol
ógica

Socia
l

Políti
ca

Cult
ural

Ética

Mecânica Introduçã
o à

Educação
Ambienta

l

X X X X X X X X

Introduçã
o à

Ciência e
Tecnologi

a

X X X X

Higiene e
Segurança

do
Trabalho

X X

Ciência
dos

Materiais

X X X X

Gerência
de

Projetos

X X X X X

Seleção de
Materiais

X X X X

Mineral Introduçã
o à

Educação
Ambienta

l

X X X X X X X X

Introduçã
o à

X X X X
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Ciência e
Tecnologi

a

Higiene e
Segurança

do
Trabalho

X X

Ciência
dos

Materiais

X X X X

Gerência
de

Projetos

X X X X X

Tratamen
to de

Minérios I

X X X X X X X

Metalurgi
a

Extrativa

X X

Tratamen
to de

Minérios
II

X X

Economia
Mineral

X X X

Caracteriz
ação

Tecnológi
ca de

Minérios

X

Legenda: X – indica a abordagem de uma dimensão do conceito de 
sustentabilidade e meio ambiental pela disciplina.
Fonte: PPC de Ciência e Tecnologia, 2013.
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Embora  o  per l  descrito  na  proposta
pedagógica do curso de BCT apresente, também um viés
técnico,  predominante  em  todas  as  disciplinas  que
abordam  a  questão  ambiental,  identi cam-se  nas
dimensões  das  propostas  das  disciplinas  estudadas,
elementos que contemplam a preocupação econômica
associada  a  ecologia.  Com  efeito,  o  per l  pro ssional
almejado,  prevê  dentre  as  aptidões  a  formação  de
consciência sobre sua condição de agente de evolução
econômica  e  social,  devendo  ter  uma  visão  mais
abrangente do que o domínio das habilidades técnicas.
O curso compartilha, em essência, a descrição do per l
pro ssional,  abrangendo  uma  sólida  formação
cientí ca  para  organizar  e  resolver  problemas  no
âmbito  dos  aspectos  ambientais,  tendo  a
experimentação e  a técnica como espaço de produção
de conhecimento e construção de proposições de ações
que atendam a demanda social.

As  competências  e  habilidades  vinculam,
portanto,  os  conceitos  de  meio  ambiente  ao  impacto
das atividades produtivas. Neste aspecto, o pro ssional
formado no curso de BCT deve ser capaz de construir
conhecimento,  implantar  produtos  e  processos  que
considerem os limites da ação humana, quanto ao uso
de recursos, bem como apresentar como competência a
análise  dos  desdobramentos  ambientais  e  sociais  da
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produção,  desenvolvendo  habilidades  de
responsabilidade social e ambiental.

Imagem 1: Representação grá ca de formação do curso BCT, ênfase
Mecânica.

Imagem 2: Representação grá ca de formação do curso BCT, ênfase
Mineral.

4. Considerações nais

Este  estudo  pode  nos  proporcionar  um
panorama  e  alguns  exemplos  mais  especí cos  da
organização curricular do curso de BCT e sua estrutura,
desde sua divisão por disciplinas até a constituição das
ementas.  Isso  nos  mostrou  que  teoricamente  nos
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títulos das disciplinas e em seu ementário, as questões
ambientais  estão  sendo  abordadas  no  curso  como
previsto na Lei nº 9.795/99 e no parecer homologado
do  CNE/CES  nº  239/2008,  que  advertem  sobre  a
necessidade  da  implantação  de  um  conjunto  de
atividades curriculares que tem como eixo de estudos a
EA.

Através da análise das ementas e da resolução
em torno do curso pode se observar a possibilidade de
ampliar  o  quantitativo  de  disciplinas  que  abordem  o
tema  ambiental,  assim  como  esta  temática  pode  ser
incorporada  em  outras  atividades  curriculares.  Neste
aspecto,  podemos  observara  que  as  questões
ambientais  foram  previstas  em  outras  atividades  do
curso, através do PPC, o que signi ca que potencializa a
ideia que o tema possa ser exercido nas práticas diárias
de ensino de forma interdisciplinar.

A concepção de EA apontada no PPC do curso de
BCT  segue,  portanto,  tanto  as  orientações  do  sistema
educacional  e  pro ssional  destas  áreas,  quanto  às
exigências do mercado de trabalho que determinam o
per l pro ssional desejado para o egresso, ou seja, um
bacharel  capaz  de  compreender  a  realidade  social  e
propor  ações  de  intervenção,  preocupado  com  o
ambiente  (VIEIRA JÚNIOR; FARIA,  2008).  Este campo
de  atuação  adota  uma  concepção  de  racionalidade
ambiental  e  não  deixa  de  incorporar  elementos  que
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denotam  uma  preocupação  com  o  tema  da
sustentabilidade,  priorizando  a  compreensão  do
processo  histórico  e  as  experiências  de  intervenção
humana sob a perspectiva de uma análise dos impactos
ambientais.  Não  há  dúvida,  que  se  trata  de
conhecimentos  que  auxiliem  na  implantação  de
ferramentas  de  gestão  ambiental  e  responsabilidade
social.

Os alunos do curso de BCT devem estar atentos
desde a sua formação inicial, a buscar oportunidades de
estudo  e  de  pesquisas  com  foco  na  temática  meio
ambiente. A oferta de disciplinas com o tema no início
do curso aponta para isso. Neste aspecto, entendemos
que  a  formação  tecnológica  re ete  uma  preocupação
com os impactos e requisitos ambientais, bem como o
papel  humano  na  reparação  destas  práticas
predatórias. Essa constatação indica que, se internaliza
na proposta do curso,  a  concepção de meio ambiente
associada  a  ideia  de  gestão  ambiental  associada  a
responsabilidade social.

Diríamos,  por  m,  que  a  relação  entre  o  uso
racional dos recursos naturais e a atuação dos agentes
econômicos  insere  no  programa  dos  cursos  de  BCT
questões relacionadas à produção limpa, ciclo de vida
do  produto,  e  e ciência  e  sistemas  de  certi cação,
enquanto  embasamento  de  uma  mudança  de
paradigmas produtivos.
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1. INTRODUÇÃO 
 
 A atualização dos debates e discussões científicas 
acerca da temática ambiental, ao lado das lutas dos 
movimentos sociais, tem sinalizado significativas 
transformações, principalmente às mudanças de 
alguns setores da sociedade brasileira nos horizontes 
de apropriação e controle dos recursos naturais 
existentes no Brasil, sobretudo no Arquipélago do 
Marajó, estado do Pará. Contudo, isso não significa que 
há um entendimento geral a respeito dos limites desses 
recursos e da necessidade de sua conservação, já que a 
falta deles afetaria diretamente os seres humanos. Se 
considerarmos os discursos e os projetos 
desenvolvimentistas implementados pelos 
governantes brasileiros para aquela região, observa-se 
que há um afastamento ainda maior das discussões de 
conservação dos recursos naturais. 

Vale ressaltar que os debates acerca de meio 
ambiente, Educação Ambiental (EA) e sustentabilidade 
começaram a fazer parte do currículo de História, 
somente a partir das últimas décadas do século XX e 
início do XXI. Dessa forma, a poluição, a degradação de 
solos, as secas, as queimadas, os resíduos sólidos, a 
preservação de animais e demais problemas 
relacionados ao tema ambiental, que antes eram vistos 
apenas por educadores e cientistas da natureza, 
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passaram a fazer parte dos conteúdos de Ensino de 
História. Isso ocorreu em função do atual cenário do 
mundo contemporâneo em que são, cada vez mais, 
frequente as denúncias de impactos socioambientais, 
motivados por um modelo de Estado 
desenvolvimentista, cuja preocupação maior é o 
acúmulo de capital (SOUZA, 2015). 

Foi nesse contexto que a EA foi 
institucionalizada e passou a fazer parte de temas 
transversais para serem discutidos em salas de aulas da 
Educação Básica. No entanto, a inclusão do meio 
ambiente como tema transversal nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), em 1996, foi apenas 
mais um conjunto de informações que deveriam ser 
transmitidas aos alunos por algumas áreas do 
conhecimento, o qual, muitas vezes, se tornou 
desconectado da realidade dos(as) educandos(as). 
Porém, é ilusão pensar que apenas informações 
descontextualizadas transformem o comportamento 
dos(as) alunos(as). O que significa que a EA deve ser 
trabalhada como um ato político e uma oportunidade 
de construção de novos valores, além de incentivo à 
produção de modos de vida que sejam mais 
sustentáveis (SATO; CARVALHO, 2005).  

Destarte, se alertarmos para o fato de que a EA 
precisa ser trabalhada como um ato político, por que 
deixar de fora o ensino de História desse processo de 
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formação dos indivíduos? Vale destacar que as 
orientações curriculares para Educação Básica e 
Superior propõem que as narrativas históricas estejam 
relacionadas às pautas sociais do tempo presente.  

Desse modo, é necessário recontar nossa história 
de forma que possamos entender a conexão entre os 
seres humanos e o mundo Natural. Um grande esforço 
tem sido feito pelas ciências humanas, na tentativa de 
uma abordagem histórica da relação entre sociedade e 
natureza. No entanto, observa-se que uma grande parte 
dos(as) professores(as) de história ainda encontram 
dificuldades para inserir as discussões ambientais em 
suas aulas (BITTENCOURT, 2003). Assim, acabam 
reproduzindo uma estrutura fragmentada do 
conhecimento voltado para o controle e não para o 
diálogo e conservação dos recursos naturais.  

As dificuldades mencionadas acima nos levaram 
a refletir sobre a necessidade de aulas que permitam 
um diálogo entre os conteúdos presentes nos 
currículos de História da Educação Básica, a temática 
ambiental e de patrimônio natural. Foi nessa 
perspectiva que as aulas de história ministradas aos(às) 
discentes do primeiro ano dos cursos Técnicos 
Integrado ao Ensino Médio em Informática e 
Agropecuária  do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Breves, foram 
pensadas objetivando contribuir para conservação dos 
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animais, rios e florestas fundamentais para a 
subsistência e modo de vida do povo marajoara.  

Durante as aulas de História os(as) discentes 
tiveram a oportunidade de discutir sobre a importância 
da água para diferentes sociedades tanto do passado 
quanto da contemporaneidade e, ao mesmo tempo, 
possibilitou estabelecer relações sobre a necessidade de 
conhecer a relevância dos recursos hídricos para essas 
sociedades, visto que estes dependem das águas dos 
rios existentes no Marajó para se locomoverem, se 
divertirem, conseguirem alimentos, constituírem laços 
afetivos, estabelecerem vínculos culturais e 
identitários.  

Assim, este artigo pode contribuir com a 
literatura existente, ampliando o debate sobre a 
importância das discussões ambientais e de patrimônio 
cultural nas aulas de História, bem como fomentar 
pilares de conservação do meio ambiente, em especial 
dos recursos naturais existentes no Arquipélago do 
Marajó. Portanto, contribui com a formação crítica 
dos(as) discentes para elaboração de estratégias que 
corroborem com práticas de conservação dos recursos 
hídricos, madeireiros, animais e vegetais disponíveis 
nessa região, considerando que esses recursos são 
fundamentais para conservação das relações societais 
estabelecidas ao longo dos anos.  
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Utilizou-se como procedimento metodológico a 
pesquisa bibliográfica e de campo, pois os dados 
empíricos foram fundamentais para o direcionamento 
da pesquisa, sobretudo a compreensão da maneira que 
se manifesta a relação do ator social com o meio a 
partir da oportunidade de estar inserido numa “rede 
complexa de sentidos” que se constroem através do 
estabelecimento de um diálogo com a realidade a ser 
pesquisada. 

O trabalho de campo foi realizado com os(as) 
alunos(as) acima citados em 2018 e 2019, nesse 
período, foi possível estabelecer os vínculos necessários 
para a inserção no campo de pesquisa citada 
anteriormente, além de possibilitar a compreensão de 
algumas atividades cotidianas que influenciam no 
ensino-aprendizagem dos discentes do IFPA Campus 
Breves. É válido destacar que o desenvolvimento do 
trabalho de campo está relacionado com as 
experiências enquanto docente e apreensão do 
cotidiano da realidade, procedimento fundamental 
para a valorização da temática da presente pesquisa. 

A pesquisa é de caráter qualitativo, pois entende-
se que se aplica na análise de estudos históricos, 
representações e crenças, além de caracterizar-se pela 
empiria e sistematização dos dados da pesquisa para 
compreensão da lógica interna de um determinado 
grupo social (MINAYO, 2008). 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

240 
 

Este estudo traz algumas considerações acerca 
do Arquipélago do Marajó, sobretudo do Marajó dos rios 
e florestas, do município de Breves e do IFPA Campus 
Breves, enfatizando a importância desse instituto para 
a valorização da história e dos saberes desses povos. Faz 
também uma reflexão sobre importância da educação 
ambiental para conservação dos patrimônios naturais e 
da sociobiodiversidade existente no Marajó de rios e 
floresta. 

 
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ARQUIPÉLAGO DO 
MARAJÓ E O MUNICÍPIO DE BREVES/PA 

O Arquipélago do Marajó (MAPA 1) ficana foz do 
rio Amazonas, próximo da cidade de Belém, capital do 
estado do Pará.  É um dos maiores arquipélagos fluvio-
marítimo do mundo, com aproximadamente 49.606 
km², é umaregião rica em recursos hídricos e 
biológicos. Configura-se, assim como uma das maiores 
sociobiodiversidade do planeta (COSTA, 2016). 
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Esse arquipélago é dividido em três 

microrregiões geográficas (MRG): Arari, Furos de 
Breves e Portel, e é formado por várias ilhas cortadas 
por inúmeros rios, furos e igarapés, formando um 
imenso labirinto (COSTA, 2016). A parte oriental desse 
território é uma região composta por campos naturais, 
zonas de mata, floresta, praias, rios e mar, a qual é 
denominada de Marajó dos Campos, compreende os 
municípios de Cachoeira do Arari, Chaves, Salvaterra, 
Santa Cruz do Arari, Muaná, Ponta de Pedras e Soure. 
Enquanto a parte ocidental se caracteriza por rios e 
florestas, a qual é denominada de Marajó das Florestas, 

Mapa 1-Localização da Mesorregião do Arquipélago do Marajó e seus Municípios. 

 

Fonte-MS.cEssiaRomão (2019). 
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este compreende os municípios de Afuá, Anajás, 
Breves, Curralinho, Portel, Melgaço, Bagre, Gurupá e 
São Sebastião da Boa Vista (COSTA, 2016). 
 Essa divisão não é tão rígida, visto que existem 
municípios que apresentam características tanto de 
floresta quanto de campos. Assim, é importante olhar o 
Arquipélago do Marajó no plural, pois só assim é 
possível perceber suas singularidades sociais, culturais, 
políticas e naturais, ele também apresenta uma vasta 
riqueza e ao mesmo tempo muita pobreza (AMARAL, 
2012). 

Segundo os(as) alunos(as) do primeiro ano do 
curso de Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do 
IFPA, Campus Breves, nessa região a pesca artisanal 
representa um importante papel social e econômico 
para os ribeirinhos que possuem pouco poder 
aquisitivo, gerando renda e garantindo o sustento de 
milhares de famílias, especialmente aos povos 
tradicionais que vivem no meio rural.  

Essa realidade está presente no cotidiano de 
Breves, este faz parte dos dezesseis municípios do 
arquipélago marajoara é cortado por rios, furos e 
igarapés (MAPA 2), está localizado na microrregião 
geográfica chamada de estreitos de Breves (AMARAL, 
2012). Possui uma população, segundo as pesquisas do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
2009, de aproximadamente 100.000 (cem mil) 
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habitantes, das quais uma grande parte vive na sede do 
município e outra vive na área rural.  

 
 

Localização do Município de Breves. 
 

 
                              Fonte-MS.cEssiaRomão (2019). 

 
 
As localidades rurais, na grande maioria, são 

bastante distantes da sede do município e cortadas por 
rios e igarapés. Desse modo, as pessoas que vivem 
nessas áreas utilizam apenas transportes fluviais como 
barco, lancha, canoa e rabeta2 (imagem 1, 2) para ter 
acesso à cidade de Breves ou a outras localidades. As 

                                                           
2Canoa movida por motor. 
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áreas rurais mais distantes da sede do município, a 
viagem de barco dura em média de 48 (quarenta e oito) 
horas. 

 
Imagem 01: Rabeta, um dos meios de transporte utilizado pelos 

ribeirinhos do Marajó da   Floresta, Pará, Brasil. 
 

 
Fonte: Ana Célia Guedes (2019). 
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Imagem 02: Rabeta, um dos meios de transporte utilizado pelos 
ribeirinhos do Marajó, Pará, Brasil. 

 

 
Fonte: Ana Célia Guedes (2019). 

 
A distância de Belém a Breves é de 269 km, 

aparentemente pequena, mas não quando se descobre 
que se leva cerca de 12 a 16 horas de barco ou balsa 
para percorrer o percurso, pois o acesso àquela capital 
se dá por via fluvial. 

A história da cidade Breves é marcada por 
rupturas e permanências percebidas nas paisagens 
modificadas, prédios modernos que coexistem com 
antigas construções e novos sujeitos sociais, são alguns 
dos elementos identificadores do movimento dialético 
pelo qual vive a cidade (PACHECO, 2010). 

A maioria das pessoas que vivem no município 
de Breves, assim como em outros municípios do Marajó 
das Florestas, vivem sob o regime das águas, numa 
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relação direta com os rios e igarapé, assim conhecem o 
regime das marés e a força natural que elas impõem, 
uma vez que é pelas águas que homens e mulheres 
organizam suas vidas e suas atividades econômicas. 
Dessa forma, como precisam dos rios e igarapés para 
ter acesso aos recursos florestais, haja vista que muitas 
famílias que vivem nesse município retiram seu 
sustento a partir do extrativismo vegetal e animal 
(AMARAL, 2012). 

Segundo Pacheco (2010), na Amazônia o 
extrativismo é o principal meio de produção e 
reprodução da vida. Essa atividade é realizada tanto por 
mulheres quanto por homens, na região há uma grande 
variedade de atividades, as quais se destacam o látex, 
castanha do Pará, cipó, coleta frutas, plantas, raízes, 
pesca de peixe e camarão. 

Vale ressaltar que Breves é uma importante e 
influente cidade ribeirinha do Marajó das Florestas, 
onde o centro da vida urbana, com sua dinâmica social, 
está incrustado em sua orla e nos portos, pois estes nos 
revelam as relações sociais e diversificadas formas de 
trabalho (PACHECO, 2010). Ela é uma das cidades 
marajoara com maior número de habitantes e serviços, 
pois conta com um hospital regional, um campus da 
Universidade Federal do Pará (UFPA) e do Instituto 
Federal de Educação do Pará (IFPA), além de algumas 
faculdades privadas, por isso as pessoas que moram 
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nos municípios próximos como Portel, Curralinho, 
entre outros se deslocam para aquela cidade para ter 
acesso a tais serviços. 

O IFPA Campus Breves foi inaugurado em 2015, 
no momento da expansão das políticas educacionais do 
governo federal, e ao longo de sua história tem lutado 
para contribuir com conservação da 
sociobiodiversidade presente na região. 

O Instituto tem uma ampla área de abrangência, 
considerando as dificuldades de acesso de um local 
para outro, envolve o município de Afuá, Anajás, Bagre, 
Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel. 
Ofertando educação Básica de nível médio, técnica 
profissional e tecnológica e de nível superior por meio 
do ensino, pesquisa e extensão, valorizando a história, 
memória e saberes dos povos tradicionais, bem como 
diversidade sociocultural fundamental para o bem 
estar dos povos que vivem no Marajó. 

 
3. REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 
PATRIMÔNIO CULTURAL E RECURSOS HIDRICOS EM 
AMBINTE ESCOLAR EM BREVES/PA 
 

Ao longo dos anos, a disciplina de História foi 
questionada tanto por alunos(as) quanto por 
pesquisadores(as) de outras áreas do conhecimento 
sobre sua utilidade para vida prática, pois conseguiam 
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perceber utilidade em outras disciplinas, como por 
exemplo, a importância da disciplina de Língua 
Portuguesa para desenvolvimento da leitura, escrita e 
interpretação de diferentes textos; da Matemática para 
realização das relações que envolvem o sistema de 
medidas, comprimento e peso; da Geografia para 
localização no espaço geográfico e das Línguas 
Estrangeiras para estabelecerem diálogos com pessoas 
de outros países. Mas, para que serve a História, ou 
melhor, o ensino de História?  

Essa disciplina vem sofrendo ataques 
revisionistas que procuram desqualificá-la como uma 
forma legítima de se produzir ciência, por isso os 
profissionais desse campo de saber fazem reflexões 
sobre a melhor forma de ministrar suas aulas, e ao 
mesmo tempo procuraram conectá-la com o cotidiano 
dos(as) educando(as), buscando,  assim, um sentido 
prático para suas vidas.  

Na atualidade, o ensino de História, como campo 
específico do saber, busca realizar uma transposição 
didática como algo que permite transformar um 
conhecimento acadêmico historiográfico em um 
diálogo com a realidade do(a) educando(a). Para tanto, 
os(as) professores(as) devem ser os 
transportadores(as), tradutores(as) e encarregados(as) 
de fornecer aos alunos(as) os produtos científicos 
(RÜSEN, 2007).  
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Diante da intensa informatização que as 
sociedades humanas vêm passando os(as) docentes 
têm buscado utilizar recursos metodológicos mais 
dinâmicos em suas aulas, tais como apresentação de 
slides, filmes, documentos escritos e fotográficos, para 
atrair a atenção dos(as) educandos(as). No entanto, 
nem sempre é feito uma relação entre o conteúdo 
ministrado e a vida cotidiana daqueles(as), o que torna 
os conteúdos expostos vazios de significados. 

O historiador norte americano Keith Erekson 
(2011) mostra que o ensino de História não precisa ser 
uma compilação de fatos e datas, pois o lugar para se 
fazer a História é a sala de aula, e este pode e deve ser 
um espaço de produção e experimentação. Quando 
os(as) discentes utilizam a sala de aula como um 
laboratório e fazem dela um local para a 
experimentação eles(as) deixam de ser meros 
espetadores e sim produtores de conhecimentos, 
construindo assim uma aprendizagem significativa 
(EREKSON, 2011). 

Diante desse contexto, buscou-se realizar com 
os(as) discentes do primeiro ano dos cursos de 
Informática e Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 
do IFPA Campus Breves, uma sequência didática 
utilizando um tema integrante ao conteúdo 
substantivo do desenho curricular do primeiro ano do 
Ensino Médio. O conteúdo escolhido foi as Civilizações 
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Antigas, especificamente “O Egito Antigo”, na ocasião 
procurou-se mostrar a importância do rio Nilo para os 
egípcios e, ao mesmo tempo, foi feito uma analogia 
com rios marajoara, mostrando a importância dos rios 
para os povos que vivem no Arquipélago do Marajó. 
Além da necessidade de conservação das águas dos rios 
e igarapés dessa região, pois são fundamentais para a 
sobrevivência dos povos que ali vivem. 

É importante ressaltar que nos últimos anos 
houve uma intensificação do desmatamento da região 
Amazônica, o que afeta significativamente o volume de 
água dos rios e igarapés dessa região. Nesse sentido, a 
EA deve fazer parte de diversas disciplinas, 
principalmente de História, pois ela precisa ser 
trabalhada como um ato político no qual os(as) 
educandos(as) possam ser tornar sujeitos críticos de 
sua realidade. 

O mundo Moderno é marcado pelo mecanicismo 
levando a sociedade a se pautar em uma racionalidade 
sustentada na centralização, na especialização e na 
hierarquia, em uma modelo de racionalidade 
burocrático-técnica, formando uma visão de mundo 
voltada para lógica da máquina artificial (CARVALHO, 
2012).  

Em meio a esse processo de racionalização a 
natureza foi transformada em um depósito de recursos 
que deveriam ser explorados de forma ilimitada, haja 
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vista que o paradigma moderno foi pautado na 
disjunção entre natureza e cultura (CARVALHO, 2012).  

No entanto, nem todos os povos fazem aquela 
disjunção, a exemplo os povos tradicionais que vivem 
na Amazônia, sobretudo no Arquipélago do Marajó, 
pois, para eles, a natureza e a cultura estão 
intimamente ligadas. Assim, não existe uma separação 
rígida entre os seres humanos e a natureza, pois esses 
povos pensam, experimentam e se relacionam com o 
biológico e o natural de maneiras diferentes dos povos 
ocidentais (ESCOBAR, 2000).  

Durante a pesquisa de campo, um aluno do 
primeiro ano do curso de Agropecuária foi indagado 
sobre o que significava os rios marajoaras, no mesmo 
momento, ele respondeu que “Os rios são como minhas 
veias onde corre meu sangue e se ele secar morremos”, 
o que significa que esses povos se veem como parte da 
natureza por isso ela não é meramente um espaço de 
exploração dos recursos naturais, e sim um lugar de 
conservação da cultura e mitos. Dessa forma, não existe 
a dicotomia natureza/sociedade, diferente das 
sociedades ocidentais modernas que fazem uma estrita 
separação entre o mundo biofísico, humano e 
sobrenatural (ESCOBAR, 2000).  

Considerando a sala de aula como um laboratório 
de experimentações, é de fundamental importância a 
inserção de temas ligados ao meio ambiente, 
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principalmente quando se observa que ainda são 
pequenas as discussões nas aulas de História 
relacionadas às questões ambientais.  

No IFPA Campus Breves, observa-se que a relação 
estabelecida pelos(as) alunos(as) e os rios é muito 
estreita, já que a forma de identificação que eles(as) 
estabelecem com as localidades onde moram se dá por 
meios dos rios. Ao serem indagados sobre seu local de 
origem, a resposta sempre é relacionada ao nome de 
um rio marajoara tais como Parauau, Macacos, 
Jujuteua, Mamanjo, Tauau, Miarin, Jipuuba, entre 
outros, pois estes fazem partes da produção e 
reprodução de suas vidas. 

Assim, durante as aulas de História sobre o Egito 
antigo, no momento das discussões a respeito da 
importância das atividades realizadas no rio Nilo, 
houve uma identificação imediata dos(as) discentes 
dos cursos citado em páginas anteriores com essa 
temática, pois logo começaram a relacionar com as 
atividades realizadas nos rios marajoaras. Eles 
buscaram mostrar, através de ilustrações, as diferentes 
atividades realizadas tanto no rio Nilo quanto nos rios 
marajoaras (imagem 3 e 4). 
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Imagem 03: Ilustrações dos/as discentes do curso de curso de 
Agropecuária IFPA-Campus Breves, 2019. 

 

 
                       Fonte: Ana Célia Guedes (2019). 
 

Imagem 04: Ilustrações dos/as discentes do curso de curso de  
Agropecuária, IFPA- Campus- Breves, 2019. 
 

 
                        Fonte: Ana Célia Guedes (2019). 
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As ilustrações acima revelam que os(as) discentes 
reconhecem a importância dos rios em diferentes 
espaços e tempos, e sabem localizar onde são realizadas 
as atividades nos rios marajoaras, haja vista que são 
deles que retiram parte de seu sustento e ainda tem 
acesso as localidades vizinhas. 

De acordo com Furtado (2006), a vida material e 
social dos povos que viveram e vivem no Arquipélago 
do Marajó apresenta especificidades sociais e 
ambientais, norteada pela convivência com o mundo 
das águas, sejam dos rios, lagos, igarapés, igapós ou 
furos como fonte de reprodução social. 

É importante destacar que foi a partir da 
emergência da história ambiental que os historiadores 
elaboram novas perguntas para o passado sobre a 
relação sociedade-natureza. A discussão que levou os 
historiadores a reivindicar a inserção nos livros 
didáticos da relação das sociedades humanas com o 
meio ambiente e seus aspectos materiais e simbólicos 
em diferentes épocas, se iniciou no Brasil a partir da 
década de 1980, caberia aos professores(as) 
desenvolver uma história em que a natureza não 
estivesse muda (CARVALHO, 2012). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais se 
apresentam como um esforço em propor que os(as) 
professores(as) de História possam desenvolver e 
fomentar práticas preservacionistas. No caso específico 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

255 
 

das aulas ministradas para os(as) alunos(as) do 
primeiro ano dos cursos de Informática e Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio do IFPA Campus Breves, 
trabalhou-se a relação desses/as alunos/as com o rio 
dentro do conceito de patrimônio natural.  

Ao mesmo tempo, procurou-se mostrar a eles/as 
que os debates sobre a noção de patrimônio cultural 
tiveram relevantes modificações nas últimas décadas 
do século XX, pois incluíram as experiências, o 
conhecimento e os feitos dos grupos excluídos de uma 
determinada sociedade. E, ainda, o Estado brasileiro 
passou a reconhecer como patrimônio cultural todo 
conjunto de bens culturais referentes às identidades 
coletivas. Essas atitudes contrastam com os períodos 
anteriores no qual aquele Estado só reconhecia como 
patrimônio os grandes monumentos artísticos do 
passado que evocava a grandeza de uma sociedade 
(ZANIRATO; RIBEIRO 2006). 

Mesmo diante das mudanças ocorridas nos 
últimos anos, acerca dos critérios que elegem o 
patrimônio cultural, ainda são pertinentes os discursos 
construídos para legitimar o poder de determinados 
grupos sociais, além daqueles serem considerados por 
muitas pessoas como algo sacralizado, intocável e 
compreendido como espaços longe da apreciação da 
maioria da sociedade. 
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Muitos brasileiros não reconhecem o patrimônio 
cultural existente em seu próprio país, sobretudo 
quando se fala em um patrimônio natural. Esse 
patrimônio se refere aos ecossistemas, biomas, 
conjunto de paisagens, de plantas, de animais, recursos 
genéticos, da água que perfazem uma herança comum 
recebida dos nossos ancestrais (ZANIRATO, 2010). Essa 
riqueza é a base de nossa existência e um legado a ser 
entregue às próximas gerações (ZANIRATO, 2010). 

Conservar o patrimônio é uma forma de garantir 
o testemunho e referencial, não apenas de seu valor 
arquitetônico e histórico, mas dos valores culturais, 
simbólicos, de sua representatividade técnica e social 
(ZANIRATO, 2010). A proteção se efetiva no 
envolvimento das comunidades que os detém, num 
processo que inclui a identificação, a conservação, o 
estudo e a difusão dos bens patrimoniais (ZANIRATO, 
2010). 

Assim, foi pensando em uma educação ambiental 
que proporcionasse uma valorização e auto 
identificação dos(as) alunos(as) com o patrimônio 
natural existente no Marajó, sobretudo os diferentes 
rios, que as aulas de história relacionadas ao Egito 
Antigo foram organizadas. Porém, buscou-se discutir a 
temática Ambiental e de Patrimônio Cultural sem 
suspender o conteúdo sobre o Egito Antigo, visto que o 
objetivo era mostrar a importância dos rios para povos 
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que vivem em diferentes espaços e tempos. Além da 
necessidade de refletir sobre as diferentes maneiras de 
conservação desse recurso. 

Pensando em conservação dos rios marajoaras, 
os(as) discentes acima citados(as) criaram algumas 
paródias (imagens 5, 6 e 7), nas quais mostravam as 
necessidades de conservar esses rios, pois aprenderam 
com seus ancestrais os saberes, simbologias e os locais 
apropriados para retirarem os recursos dos ambientes 
aquáticos para sua subsistência, logo sua conservação é 
de sua importância para manutenção de seu bem estar 
e de modo de vida. 
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             Imagem 05: Paródia sobre os rios marajoara, Pará, Brasil. 

 
Discentes do curso de curso de Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 

do IFPA Campus Breves, 2019. 
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                  Imagem 06: Paródia sobre os rios marajoara, Pará, Brasil. 

 
Discentes do curso de curso de Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 

do IFPA Campus Breves, 2019. 
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                     Imagem 07: Paródia sobre os rios marajoara, Pará, Brasil. 

 
Fonte: Ana Célia Guedes (2019). 

 
Através das paródias os(as) alunas expressaram de 

forma lúdica o quanto o rio Parauau é importante para 
eles(as), este rio passa na frente da cidade de Breves, e é 
através dele que os(as) discentes têm acesso a outras 
cidades e até mesmo ao IFPA Campus Breves, já que 
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alguns moram do outro lado do rio ou em comunidades 
distantes e precisam pegar embarcações como rabeta 
ou pequenos barcos para chegarem ao Campus. 

Eles(as) também mostram sua preocupação com 
os rios poluídos, que prejudicará as gerações futuras e 
ao mesmo tempo a necessidade de uma consciência 
ambiental que conserve esse recurso hídrico 
fundamental para todos que vivem no Marajó. Além de 
mostrarem a atual realidade de muitos navegantes que 
jogam seus lixos como caixas, garrafa pet, etc., direto 
nos rios, isso é uma das preocupações para os povos 
locais, pois causa vários impactos socioambientais 
como poluição, morte de peixes, diminuição da 
quantidade de camarão, falta de açaí, cupuaçu, 
elementos fundamentais à subsistência e manutenção 
do modo de vida marajoara. 

As questões ambientais afetam diretamente a vida 
de sociedades humanas, principalmente dos povos 
tradicionais que vivem do extrativismo animal e 
vegetal. Nesse sentido, aquelas compõem um elenco de 
problemas socioambientais para compreensão crítica 
de nossa sociedade. Assim, a relação das atividades 
desenvolvidas nas instituições de ensino existentes no 
país pode se transformar em fontes de fomento para as 
discussões que atendam as demandas socioambientais 
e de conservação dos patrimônios naturais 
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fundamentais para assegurar o bem estar de vários 
povos tradicionais e a democracia do país. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do aumento dos problemas 
socioambientais causados por poluição dos rios, 
queimadas, dentre outros fatores, é possível 
depreender a necessidade da inserção de debates e 
discussões sobre temática Ambiental e de Patrimônio 
Cultural nas aulas de História tanto nas escolas de 
Educação Básica quanto nos institutos federais e 
universidades públicas brasileiras. Isso porque a 
disseminação desse conhecimento entre os(as) alunos 
de diferente faixa etária contribui para o entendimento 
sobre o assunto, além de poder auxiliar nas tomadas de 
decisão e na reflexão sobre a possibilidade atitudes de 
conservação ambiental e dos Patrimônios Culturais 
existentes no Brasil. 
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Anexo 
 
Todas as atividades relacionadas a essa temática 

foram realizadas a partir de uma sequência didática, a 
qual foi trabalhada em quatro aulas com os objetivos de 
inserir nas aulas de História o debate ambiental e 
patrimônio cultural, propor discussões relacionadas à 
possiblidade de fomentar pilares de conservação 
ambiental entre os(as) discentes do IFPA Campus 
Breves, em especial dos recursos naturais existentes no 
arquipélago do Marajó e mostrar a importância dos 
saberes transmitidos de geração em geração e do modo 
de vida do povo tradicional que vive nessa região para a 
preservação desses recursos. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
PLANO DE AULA  

 

TEMA: A importância dos recursos hídricos para a 
formação e expansão das civilizações Antigas  

BNCC:  

A 
importância 
dos rios 
para 
formação e 
manutenção 
da 
sociedade 
egípcia e 
marajoaras. 

Localização 
do Egito 
Antigo 

A formação 
da 
sociedade 
egípcia 

Atividades 
realizadas 
no rio Nilo  

Localização 
do Marajó  

 Atividades 
realizadas 
nos rios 
marajoaras. 

(EM13CHS306) 
Contextualizar, comparar 
e avaliar os impactos de 
diferentes modelos 
socioeconômicos no uso 
dos recursos naturais e na 
promoção da 
sustentabilidade 
econômica e 
socioambiental do planeta 
(com adoção dos sistemas 
da agrobiodiversidade e 
agroflorestal por 
diferentes comunidades, 
entre outros).  

 

PÚBLICO ALVO: Alunos/as do primeiro ano dos cursos 
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de Informática e Agropecuária Integrado ao Ensino 
Médio. 
(Faixa etária aproximada: 14 – 16 anos). 

QUANTIDADE DE AULAS: 4 AULAS 

DURAÇÃO DE CADA AULA: 50 minutos 
OBJETIVOS 

GERAL: Analisar e compreender a relação do homem e 
o mundo natural em diferentes espaços e tempos. 

ESPECÍFICOS:  

1. Historicizar as relações do homem e o mundo 
natural em diferentes épocas; 

2. Analisar a importância dos recursos hídricos na 
formação, manutenção e expansão da sociedade 
egípcia;  

3. Compreender sobre a dependência das diferentes 
sociedades sobre os recursos hídricos; 

4.  Refletir criticamente sobre a necessidade de 
políticas de conservação dos patrimônios 
naturais, sobretudo os rios; 

5. Reconhecer a importância dos rios marajoaras 
para os povos que vivem no Arquipélago do 
Marajó; 

6. Fomentar pilares de conservação dos recursos 
naturais entre os discentes do IFPA-Campus 
Breves. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Sabe-se da existência e da importância de várias 
sociedades Antigas como a Grega, romana, entre 
outras, no entanto optou-se desenvolver as discussões 
enfatizando os egípcios por considerar de suma 
importância a relação desses povos com o rio Nilo e as 
semelhanças entre eles e os povos marajoaras, no que 
diz respeito a dependência e a relação que possuem 
com os rios. 

Para tanto, a discussão iniciará questionando os/as 
discentes acerca dos seus conhecimentos prévios sobre 
o Egito Antigo e o Continente africano, considerando 
oportuno destacar que os egípcios eram africanos, 
povos que povoam o imaginário ocidental de forma 
pejorativa, resultado do racismo e da dominação 
Ocidental que construiu um imaginário negativo sobre 
os povos negros que vivem na África ou em outros 
continentes.  

Os discentes receberão a letra da música “Faraó 
divindade do Egito” da cantora Margarete Meneses, em 
seguida assistirão ao clip dessa cantora, após assistirem 
serão instigados a destacar os elementos presentes na 
música que fazem parte do seu cotidiano e a origem 
desses elementos, problematizando e relacionando com 
o tema da unidade “O Egito Antigo”.  



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

270 
 

Depois será discutido a localização, sociedade e os 
aspectos políticos e culturais do Egito Antigo, bem 
como as atividades realizadas no Rio Nilo. Em seguida 
será proposto que os/as educandos formem oito grupos 
de cinco pessoas em cada para discutirem e 
organizarem ilustrações relacionadas às atividades 
desenvolvidas pelos egípcios no Rio Nilo e pelos povos 
Marajoaras nos rios do Marajó. Quatro grupos se 
encarregarão pelas atividades desenvolvidas no Rio 
Nilo e os outros pelas atividades nos rios marajoaras. 

Cada grupo também criará uma paródia com apelo 
ambiental e depois socializará com seus colegas de 
classe, no momento da socialização os grupos poderão 
se dividir entre aqueles que sabem tocar violão e outros 
instrumentos e os/as que sabem cantar. A socialização 
ocorrerá na sala de aula durante a aula de história e 
será um momento de muita interação, descontração e 
aprendizagem entre os/as discentes e a docente. 

ATIVIDADES – AVALIAÇÃO 

Considerando a importância do rio Nilo para os 
egípcios e dos rios existentes no Arquipélago do Marajó 
para os povos marajoaras. Será proposto que os/as 
alunos/as façam ilustrações mostrando as atividades 
desenvolvidas nesses rios e criem paródias de apelo 
ambiental e depois socializem. A atividade será em 
grupo e a apresentação oral, os grupos poderão levar 
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alguns instrumentos e outros materiais audiovisuais. 

Ordem didático-pedagógica 

1- A pesquisa-ação dos/as alunos/as, 
organizados/as em grupos de oito pessoas, 
deverá ter como resultado um produto, capaz de 
sintetizar o conhecimento auferido e refletir 
sobre a temática ambiental e de patrimônio 
natural. 

ATIVIDADE 01: Leitura da letra da música “Faraó 
divindade do Egito” 

Link da música: 
https://www.letras.mus.br/olodum/86952/ 

Sugestão de perguntas: 

a) Os(as) discentes conhecem a música? 

b) A letra da música apresenta características da 
sociedade egípcia? 

c) Existe alguma semelhança entre a cultura 
egípcia e da sociedade marajoara? 

 

ATIVIDADE 02: Construção de ilustrações e paródia 

Após a leitura da letra da música acima, será 
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proposto para os/as discentes elaborem ilustrações 
sobre as atividades realizadas no rio Nilo e nos rios 
do Marajó e paródia com apelo ambiental. 

Ordem do conhecimento histórico 

1- Os (a)s discentes conseguiram compreender os 
signos do contexto histórico estudado? 

2 - Conseguiram problematizar, levantar hipóteses e 
articulando os saberes estudados? 

3- Os(as) alunos/as conseguiram fazer uma relação 
entre passado e presente? 
 
4- Eles(as) conseguiram refletir sobre a necessidade de 
conservação dos recursos hídricos existentes no 
Arquipélago? 
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TECNOLOGIAS E CONSCIÊNCIA 
AMBIENTAL NA AMAZÔNIA 

 
Danielle Costa Carrara Couto1 

 
 

1. Introdução 
 
É de grande importância desenvolver pesquisas 

em volta da educação ambiental, uma vez que este 
tema se torna imprescindível para a conservação do 
bioma amazônico. Ferreira (2010) destaca que a 
educação ambiental busca promover transformações 
na sociedade, tratando de questões críticas, buscando 
descobrir suas causas e relações, para assim minimizar 
o impacto do homem sobre o meio ambiente e atingir 
um equilíbrio sustentável. Ainda segundo Ferreira 
(2010) a educação ambiental passou a ser um tema 

                                                           
1 Laboratório Interdisciplinar em Tecnologias, Educação e Computação 
(LITEC) - Campus Ananindeua, Universidade Federal do Pará (UFPA), 
Brasil. danifc@ufpa.br 
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discutido por organizações no mundo inteiro, pois não 
é mais um problema individual e sim de todos. 

No Brasil, o Governo Federal, por meio do 
Ministério do Meio Ambiente e através de uma consulta 
pública com educadores ambientais de 22 unidades 
federativas, criou o Programa Nacional de Educação 
Ambiental (ProNEA), segundo o documento base seu 
objetivo é:  
 

[...] promover a articulação das ações 
educativas voltadas às atividades de 
proteção, recuperação e melhoria 
socioambiental, e de potencializar a função 
da educação para as mudanças culturais e 
sociais, que se insere a educação ambiental no 
planejamento estratégico do governo federal 
do país. (BRASIL, 2005, p. 21).  

 
Hoje em dia os computadores estão cada vez 

mais presentes no mundo das crianças e adolescentes. 
Faz-se necessária uma educação motivadora propondo 
o aperfeiçoamento de habilidades para a aquisição e 
utilização das informações, justificando a introdução 
do computador na escola através do argumento de que 
este é um instrumento eficaz, possibilitando o aumento 
do interesse dos aprendizes e criando atividades que 
gerem oportunidades para aprender e resolver 
problemas. Portanto, é preciso que sejam criados 
programas adequados ao ensino e, principalmente, que 
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os professores sejam capazes de usar as tecnologias em 
favor do aprendizado. Uma forma para se cumprir essa 
prática é o uso de jogos, uma vez que eles já fazem parte 
da história educacional. 

Os jogos estão presentes na humanidade ao 
longo de sua existência, com vários formatos, 
situações, com objetivos simplesmente lúdicos e até 
abordando assuntos mais sérios ou de poder (FILHO, 
2013). Nos tempos atuais eles também estão presentes 
em seus vários formatos, inclusive aplicados à 
computação. 

Adotamos como jogos educacionais todas 
aquelas aplicações que pode ser utilizada para algum 
objetivo educacional ou estiver pedagogicamente 
embasada. Todavia, é importante ressaltar a ideia de 
que o uso de recursos tecnológicos não pode ser feito 
sem conhecimento preliminar do mesmo e que esse 
conhecimento deve sempre estar atrelado a elementos 
teórico-metodológicos bem claros e fundamentados. 
Assim sendo, os professores precisam dominar as 
tecnologias e realizar uma análise cuidadosa dos 
materiais a serem utilizados. 

Através dos jogos educativos os jovens aprendem 
e reforçam conceitos sem notarem que estão sendo 
ensinados, podem ser utilizados como instrumento de 
ensino e incentivo para aprendizes de todas as faixas 
etárias, desde que adequados a elas. Essas ferramentas 
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computadorizadas podem auxiliar na construção da 
autoconfiança, oferece uma maior motivação para um 
jovem aprender e ajudam o professor a avaliar o 
desempenho dos educandos em um momento em que 
estes não estão apreensivos em mostrar o que 
aprenderam, como nas provas e testes realizados nas 
Escolas. 

A Professora Danielle Costa C. Couto começou a 
desenvolver jogos educativos desde seu Mestrado em 
2009 e até os dias de hoje ainda se envolve com projetos 
onde os jogos são aliados da educação, principalmente 
da educação ambiental na Amazônia. O presente artigo 
relata as experiências mais importantes no 
desenvolvimento de jogos educacionais vivenciadas 
por ela. 
 

2. Jogo Baiuka (2009) 
 
O jogo BAIUKA enfatizou a aprendizagem da 

Língua Portuguesa com elementos do cotidiano oral 
paraense, propondo jogos baseados nas Inteligências 
Múltiplas, para crianças de 7 a 10 anos. Os jogos 
BAIUKA valorizavam a cultura amazônica, enfatizando 
a aprendizagem da Língua Portuguesa com elementos 
do cotidiano oral paraense. 

Na internet, Baiuka (sem acento e com "k") é 
sinônimo de fantasia, sonhos e diversão, o site 
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(www.baiuka.com.br) era uma viagem ao mundo 
infantil, com direito a personagens saídos direto da 
Floresta Amazônica para a tela do computador (COSTA 
et al 2009).  

Toda a ideia do Baiuka foi ambientada na 
"Floresta dos Baiuka", uma Amazônia Pré-Histórica e 
imaginária. De acordo com o autor Wendell Pimenta, o 
propósito era sempre trabalhar com temas que 
despertassem a consciência ecológica e social. Os 
personagens, o cenário e as histórias infanto-juvenis do 
Baiuka trazem consigo o compromisso de fazer com 
que a consciência ecológica e sociocultural sejam as 
principais protagonistas de enredos em que as lendas 
amazônicas são reinventadas e reinterpretadas. 

Erê é o nome do protagonista e foram escolhidas 
quatro lendas que foram cenários dos jogos 
desenvolvidos: Lenda do Boto, da Matinta, do Miriti e da 
Yara. Foram desenvolvidos quatro jogos: Depressinha 
(Figura 1), Dominó Especial (Figura 2), Memória (Figura 
3) e Trocando Sons (Figura 4); sobre assuntos que 
juntamente com as histórias em quadrinhos tentavam 
despertar a consciência ecológica. Os Jogos foram 
implementados utilizando padrões como JAVA e 
ferramentas como MySQL, Áudio Max e Flash MX, 
buscando uma implementação mais rápida e 
simplificada. 
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Figura 1: Jogo Depressinha 

 

Figura 2: Dominó Especial 

 

Figura 3: Memória 

 

Figura 4: Trocando Sons 
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Através da experiência de desenvolvimento do 
jogo BAIUKA foi reconhecido que os jogos 
computadorizados podem ser considerados o estado da 
arte para o desenvolvimento de ambientes de 
aprendizagem motivadores. E que a produção desta 
nova geração de jogos didáticos requer times 
interdisciplinares, criativos e capazes de trabalharem 
cooperativamente. 

 
3. Jogo Urihi (2011) 

 
Ele foi contextualizado no Bioma amazônico 

tendo a educação ambiental como tema central e 
visando reprodução do cotidiano desse ambiente, 
possibilitando aos utilizadores do jogo vivenciar de 
maneira virtual situações difíceis de serem desfrutadas 
na vida real. Seu objetivo principal era sensibilizar as 
crianças da faixa etária de 9 a 13 anos sobre as questões 
ambientais, abordando conceitos como meio ambiente, 
preservação e proteção da natureza de acordo com as 
normas brasileiras vigente na legislação, visando 
contribuir com a construção de uma consciência 
ambiental, para auxiliar o professor em sala de aula no 
ensino de conceitos da educação ambiental. 

A estrutura do jogo foi composta por três níveis 
dispostos em três cenários, sendo que cada nível faz 
uso de todos os cenários. Os níveis são denominados de 
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Recuperação, Proteção e Sustentabilidade. No jogo 
existe um sistema de pontuação que controla o 
desempenho do usuário.  

 
3.1. Nível de Recuperação 
 
Estágio inicial do jogo (Figura 5a) onde deve ser 

feita a recuperação de toda uma área degradada 
cumprindo missões ambientais, foram definidas para 
esse nível 5 missões (as 3 primeiras realizam a coleta 
seletiva de lixo (Figura 5b), a 4ª missão é a recuperação 
da Mata Ciliar e a 5ª a restauração de uma área 
desmatada). 

 
3.2. Nível de Proteção 
 

Baseado em três premissas: a 1ª combater a ocorrência 
de desastres ambientais (queimada, a poluição dos rios, 
o assoreamento dos rios, o desmatamento, a extinção 
de animais, etc.), a 2ª é minimizar os danos de um 
desastre ambiental (Figura 6), e a 3ª é a recuperação da 
área atingida a fim de manter o equilíbrio ecológico.  
 

3.3. Nível de Sustentabilidade 
 
Objetivo central é conseguir utilizar os recursos 

naturais sem prejudicar o meio ambiente, mantendo 
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um equilíbrio que proporcione o desenvolvimento 
sustentável (manejo florestal, o manejo de pastagem, 
extrativismo sustentável de frutas nativas, óleos, etc.). 

 

 

Figura 5: a) Menu principal do jogo Urihi b) Primeira missão do jogo 

Figura 6: Missão para Evitar Incêndio 

 
O jogo Urihi foi desenvolvido inicialmente para 

uma versão desktop e possui estilo de gráficos em duas 
dimensões (2D), com uma visão top-down. A 
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implementação do jogo foi realizada na engine Game 
Maker 8.1 Lite (GM81).  

O jogo trabalhou a educação ambiental para 
crianças do Ensino Fundamental que moram na região 
do sul do Pará e constantemente vivenciam os debates 
sobre o desmatamento e a preservação da região 
amazônica. No jogo Urihi foram retratadas algumas 
questões ambientais onde os usuários devem decidir 
como solucionar estes problemas, desta forma o 
jogador é estimulado a tomar as decisões corretas para 
preservar o meio ambiente, tendo a possibilidade de 
construir com essa atividade um aprendizado 
tangencial. Nos testes realizados em algumas escolas de 
Marabá verificou-se a qualidade produtiva e necessária 
do jogo Urihi como ferramenta de auxílio e motivação 
ao processo de ensino aprendizagem. 

 
4. Jogo do Boto (2015)  

 
Pesquisas (RODRIGUES, 2008; RODRIGUES, 

2015) evidenciam a importância de estudar os 
conhecimentos que as pessoas têm sobre a natureza 
para propor métodos de conservação da mesma. Este 
estudo é reconhecido como uma ciência, a etnobiologia.  

Posey (1997) define a etnobiologia como o 
estudo dos conhecimentos e conceituações 
desenvolvidos por qualquer sociedade a respeito da 
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biologia. Dentro da etnobiologia há o ramo da 
etnozoologia, que segundo Alves e Souto (2010) 
estudam os conhecimentos, significados e uso dos 
animais nas sociedades.  

Além do estudo etnozoológico é necessário 
também propor métodos pedagógicos para abordar a 
conservação ambiental de forma eficaz, surge então a 
proposta dos Serious Games, que são jogos definidos 
por Arvers (2009) com o objetivo de instruir, educar, 
entreter o jogador com algum tema ou conceito sério. 
Como uma categoria dos Serious Games há ainda, os 
jogos digitais voltados para aprendizagem, conhecidos 
como Digital Game-Based Learning (DGBL). 

A proposta do jogo do Boto foi desenvolver um 
DGBL para sensibilização de crianças das escolas de 
regiões paraenses onde ocorre a presença de golfinhos 
de rio (botos), segundo Rodrigues (2015) em tais 
regiões existem lendas que atribuem a estes animais o 
papel de uma entidade negativa e sobrenatural, 
configurando, dessa forma uma relação negativa entre 
os animais e a população ribeirinha, o que pode gerar 
uma ameaça aos botos. 

O personagem principal, o boto-vermelho 
(Figura 7), interage com o jogador através de 
comentários e perguntas na forma de balões (Figura 8) 
e o jogador responde através de ações com o mouse 
(cliques e/ou arraste), portanto, o jogo baseia-se em 
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uma conversa entre o jogador e o boto. O gameplay 
composto por três cenários, sendo eles o de atividades, 
beira do rio (Figura 9) e fundo do rio; há também 
quatro missões (Figura 10) que acontecem nos cenários 
de atividades e no fundo do rio. 

Figura 7: Menu inicial do jogo do 
Boto. 

Figura 8: Tela de boas-vindas. 

Figura 9: Pergunta sobre habitat do 
Boto. 

Figura 10: Primeira missão do 
jogo. 
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A implementação do jogo foi realizada em duas 
etapas, gerando duas versões. Na primeira etapa, o jogo 
foi implementado na engine Game Maker 8.1 Lite 
(GM81). Na segunda etapa foi obtida a licença da versão 
atualizada da enigne GM81, o Game Maker Studio 
PofesssionalEdition for Education (GMSE), que inclui a 
possibilidade de exportação do jogo para plataforma 
Linux e Web.  

Com a aplicação do jogo do Boto nas escolas da 
região pode-se perceber a escassez desse tipo de recurso 
para tratar de temas tão complexos como os de 
sustentabilidade. O jogo mostrou-se uma ferramenta 
pedagógica poderosa para introduzir o boto no ensino 
escolar como um animal pertencente à fauna local, 
visto que antes era inviável para alguns professores 
falar de tal assunto, devido às lendas e crenças que 
decorrem na região ribeirinha paraense, como 
identificou Rodrigues (2015) em sua pesquisa. A 
capacidade do jogo em tratar desse assunto, que se 
evidencia muito complexo pelos aspectos culturais, 
confirmou ainda mais seu caráter sério. 

Interessante ressaltar, que após as ações de 
educação ambiental desenvolvidas (palestras, oficinas 
e testes do jogo), os alunos passaram a indicar como 
fonte de conhecimento a "Universidade e Escola". Além 
disso, passaram, a saber, que existem fatores que 
ameaçam as espécies de boto, ainda que os alunos 
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apresentem dificuldades em apontar as situações. As 
ações de educação ambiental evidenciam a importância 
e funcionalidade da metodologia proposta e aplicada 
para o ensino e conservação de mamíferos aquáticos no 
contexto escolar amazônico. 

 
5. Considerações Finais 

 
Toda criança tem o direito de usufruir os 

benefícios emocionais, intelectuais e culturais que as 
atividades lúdicas podem proporcionar, mas 
infelizmente, nem todas têm essa oportunidade, ou 
porque precisam fazer vários cursos (como natação, 
judô, etc.) ou muito pior, porque precisam trabalhar. 
Ideal seria que todas as crianças tivessem uma infância 
cercada pelo lúdico. 

Os jogos educativos são hoje o tipo básico de 
software educacional mais apreciado e que melhor 
utiliza as potencialidades do computador. Deve-se 
salientar que os jogos educativos são apenas 
instrumentos, não mestres, ou seja, estes são úteis 
somente acompanhados por alguém que analise o jogo 
e os jogadores, de modo diligente e crítico. 

Pode-se destacar também a grande demanda e 
escassez do jogo educativo de boa qualidade no 
mercado. A produção de bons jogos pode contribuir 
para a utilização do potencial pedagógico das novas 
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tecnologias da informação e comunicação em sala de 
aula cada vez mais. 

Hoje a professora Danielle Costa C. Couto lidera o 
Grupo de Pesquisa Laboratório Interdisciplinar de 
Tecnologias, Educação e Computação (LITEC) no 
campus de Ananindeua (UFPA) com o seguinte projeto 
de pesquisa sendo realizado “Desenvolvimento de um 
Sistema Epidemiológico para controle da Dengue: 
APOENA um Jogo aplicado à Saúde”, além de outros 
projetos de extensão que envolvem pesquisas com 
Tecnologias Educacionais. 

Acreditando que podemos fazer mudanças 
progressivas na direção da personalização, colaboração 
e autonomia no processo de ensino e aprendizagem. Os 
ajustes necessários são do foco: aluno ativo e não 
passivo, envolvimento profundo e não burocrático, 
professor orientador e não transmissor. 

Não temos dúvidas que uma abordagem 
diferente para o ensino e uma melhor utilização da 
tecnologia pode ajudar professores a aumentar a sua 
eficácia com um corpo discente diversificado. Inclusive 
sendo aliada na promoção da Educação Ambiental na 
Amazônia. 
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TERRITORIALIDADE E A FABRICAÇÃO DAS 
COISAS: A CAPTURA DO CARANGUEJO EM 

BRAGANÇA (1970-2010)1 
 

Marcus Vinicius Cunha Oliveira2 
 

A captura do Caranguejo-uçá no litoral norte da 
Amazônia, mais precisamente nas longas faixas de 
manguezais que pertencem à cidade de Bragança, 
município do nordeste paraense, demonstra formas 
peculiares de apropriação e transformação da natureza 
e a criação de um espaço social em diferentes 
temporalidades, possibilitando uma análise da 
dimensão geográfica na interpretação da história 

                                                           
1 O presente texto é resultado de parte da minha pesquisa de mestrado 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História Social da 
Amazônia (UFPA), com dissertação defendida em junho de 2015 com o 
título “A estrada para o “progresso”: política, cultura e natureza em 
Bragança, Pará (1970-1996)”. 
2 Mestre em História Social da Amazônia (UFPA), doutorando do 
Programa de Pós-graduação em História Social da Amazônia (PPHIST-
UFPA) e professor da rede estadual de ensino básico (SEDUC). 
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humana (MORAES, 2005). O uso de todo lugar, 
incluindo o manguezal, é marcado por construções 
culturais nas quais atribuem a ele significados e valores 
específicos e que se modificam com o tempo e com as 
alterações no ambiente, num fluxo contínuo de 
materiais e de pessoas.  

O uso frequente do ecossistema por sujeitos que 
retiram dele o seu sustento e a própria dinâmica da 
materialidade, produzem uma valoração e emergem 
significados inerentes à sua situação conjuntural, 
conjugando saberes passados de geração a geração com 
os conhecimentos adquiridos cotidianamente através 
da experiência do contato com seus pares ou com o 
próprio ambiente geográfico. Assim, “[...] não há espaço 
produzido que não o seja através da cultura dos grupos 
que o constituem [...]” (HAESBAERT, 2008, p. 396). 

Nesse sentido, podemos pensar que a 
territorialidade é relativa não apenas à posse política, 
mas diz respeito às relações econômicas e culturais, ou 
melhor, como as pessoas utilizam a terra, como elas se 
organizam no espaço e os signos que dão ao lugar 
(HAESBAERT, 2007). Essa íntima relação é observada 
na relação dos tiradores de caranguejo com a natureza, 
seus saberes, seu manejo e suas táticas para lhe dar com 
as peculiaridades do meio.   

Tenho dito que “entrar no mangue” não é uma 
ação qualquer, depende de um conjunto de condições 
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ditadas pela experiência e por conhecimentos 
proferidos por linguagem peculiar que varia de região 
para região e em temporalidades distintas. Determinar 
como e onde se deve entrar para iniciar a coleta, se 
localizar na floresta de mangue, determinar onde há 
tocas para enfiar o braço e capturar o crustáceo, voltar 
ao local onde iniciou a coleta e onde o carro ou a canoa 
aguarda para retornar para casa, ou mesmo, superar as 
adversidades impostas pelo ambiente geográfico 
requer habilidades e conhecimentos adquiridos nas 
lides de anos de manguezal (OLIVEIRA, 2015). 

     Tais saberes em interação com o “lugar 
praticado”, ou seja, que remete a formas específicas de 
operações e a uma outra espacialidade, uma 
experiência “antropológica”, mítica e poética do espaço 
criando uma memória do lugar (CERTEAU, 2014), 
condiciona a confecção de materiais indispensáveis 
para a atividade de coleta do animal. Mesmo dispondo 
de poucos recursos o trabalhador “fabrica” 
instrumentos e cria “táticas” para se proteger e 
amenizar as dificuldades.  

Anos de experiências levaram os mariscadores a 
alterar alguns costumes em sua atividade, sobretudo 
no que se refere à vestimenta e aos instrumentos que 
passaram a utilizar em seu trabalho. Muitos 
caranguejeiros relataram que era comum ir “nu” ao 
manguezal, contudo, de uns tempos para cá passaram a 
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utilizar roupas específicas, a fim de proteger-se contra 
os “perigos” e “pragas” do mangue. Uma estratégia 
comum contra insetos, além do óleo diesel e das roupas 
que possam cobrir seus corpos, é o consumo de cigarros 
de “porronca”, como chamam o cigarro artesanal feito 
de tabaco. Quanto a essas estratégias de vivência contra 
as agruras do mangue, Benedito Faustino Alves (2010) 
afirmou: 

 
É eu acho assim, das várias experiências que a 
gente têm, muito tempo né, conhecimento 
que a gente tem dos colegas que trabalham 
nessa vida, a gente vai alegre, vai 
conversando, leva um duelozinho 3 , vai 
contando aquelas prosas e lá no igarapé a 
gente seca, se que a gente vai merendar, é, 
remendar a luva, é remendar sapato, é fica 
tudo só pra má hora lá dentro do mangar e aí 
a gente tira a roupa, a roupa da gente que a 
gente vai limpa, bota a do mangal que é. Hoje 
a gente ta trabalhando de calça comprida, 
camisa manga comprida, sapato e a luva, aí a 
gente tira a roupa limpa veste a suja, a do 
mangal, é calça o sapato, bota a luva no braço 
é aí que a gente vai tirar caranguejo, tens uns 
cigarros, é 95% dos tirador de caranguejo 
tudo  fuma um porroncão, a diária de um 
tirador de caranguejo é 4 cigarros grandes, ele 

                                                           
3 Ao usar a expressão “duelozinho”, se referiam a uma marca de cachaça 
(Duelo), bebida alcóolica de baixo valor e comumente consumida por 
mariscadores durante a atividade. 
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faz aquele porroncão, ele fumando e vai tirar 
caranguejo. (ALVES, 2010). 

 
A fabricação dos cigarros de “porronca” ocorre 

geralmente poucos minutos antes de entrar no 
manguezal e é um ritual obrigatório para todos os 
tiradores de caranguejo. Ao acompanhar um dia de 
atividade observei a concentração, habilidade e rapidez 
com que realizavam a tarefa. Durante o tempo em que 
se ocupavam dessa atividade, aproveitavam para trocar 
ideias, contar histórias, zombar um do outro ou falar de 
futebol, mas sem tirar os olhos do cigarro. Os materiais 
foram adquiridos a crédito em um comércio nas 
margens do rio em que alugavam a embarcação que os 
levava até o local de captura. Quando retornavam, ao 
repassarem seu produto para o atravessador, e este os 
pagava, quitavam a dívida, do contrário, o crédito 
ficava anotado em um caderno guardado pelo 
comerciante até que pudessem saná-la. 
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Figura 1: Mariscador fabricando seu cigarro de “porronca”. 

Oliveira, 2014 (Arquivo pessoal) 

 
Para Campos “essas ferramentas devem ser 

compreendidas como lógicas que forjam a conquista do 
quadro geográfico apresentado aos homens. São nessas 
trincheiras que se vislumbram como a história é 
elaborada” (CAMPOS, 2012, p. 391). Seus equipamentos 
improvisados são fabricados artesanalmente, nos 
moldes de uma “arte de fazer” (CERTEAU, 2014), como 
“bricolagens”, com retalhos de tecido reaproveitado, 
pedaços de pneus de carro, camisas de manga 
comprida, calças jeans usadas, geralmente doadas; 
papéis de embrulho, óleo diesel, luvas, feitas à mão, 
conforme se pode observar abaixo. 
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Figura 2: Sapato do mariscador Reinaldo da Silva. Fonte: 

Oliveira, 2014 (Arquivo pessoal). 
 
 

 
Figura 3: Luva do mariscador Reinaldo da Silva. Fonte: Oliveira, 

2014 (Arquivo pessoal). 
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Estudos recentes sobre a cultura material têm 
demonstrado a importância de conhecer o fluxo desses 
materiais, segui-lo e traçar os caminhos através dos 
quais a forma é gerada. Não importa o objeto final, mas 
o procedimento que lhe dá forma. Relembrando o 
pintor Paul Klee (1973), Tim Ingold anotou “forma é 
morte; dá forma é vida” (INGOLD, 2012, p.26). A 
produção dessas “coisas” está diretamente relacionada 
com a transformação contínua de suas substâncias, 
considerando esse fluxo, a vida, ou seja, o constante 
“dar forma”, homens se apropriam e são adaptadas às 
suas necessidades até que sofram outras modificações, 
o artesão é um itinerante, ler as coisas “para frente”, 
pois elas nem sempre podem ser contidas, no máximo 
podem ser seguidas, o enfoque é na improvisação 
(INGOLD, 2012). 

Assim, é imperativo considerar os mecanismos 
materiais que permitiram a emergência de sentidos aos 
observadores, uma análise menos antropocêntrica, 
porém livre de determinismos uma vez que a cultura 
pode ser entendida como uma realidade constituída 
por objetos e acoplagens entre sistemas. Esse 
entendimento perpassa pela compreensão do conceito 
de “produção de presença”, apresentado por Erick 
Felinto e Vinícios Andrade (2005, p.81), a partir das 
observações de Gumbrecht, no qual todo fenômeno, 
antes da constituição de seu sentido, um objeto, um 
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“meio”, um efeito de tangibilidade irão tocar e afetar o 
corpo de uma pessoa.     

Não é indispensável destacar neste curso as 
experiências e observações de pescadores, sua 
curiosidade e ânsia de conhecimento que delineiam o 
processo de confecção de materiais para suas lides 
cotidianas a fim de superar as dificuldades geográficas. 
Uma verdadeira “ciência do concreto”, uma vez que seu 
objeto primeiro não é de ordem prática, tais materiais 
não são conhecidos porque são úteis; eles são 
considerados úteis ou interessantes porque são 
primeiro conhecidos (LÉVI-STRAUSS, 2012). 

   O “gancho” 4  (Figuras 4 e 5), ferramenta 
utilizada para capturar o caranguejo “no tempo que ele 
tá fundo demais” e o braço do tirador não o alcança, é 
mais um instrumento “fabricado” pelos mariscadores 
com objetos reaproveitados. 

Além desse método, há outras estratégias de 
captura nessa atividade, a mais comum em Bragança é 
a mais tradicional, “o braço” (Figura 4), que consiste em 
enfiar o braço no buraco e capturar o caranguejo com 
as mãos, porém sempre com luvas feitas pelo próprio 
tirador. Apesar de aparentemente simples, a estratégia 
requer muita habilidade para não ser ferido por uma 
                                                           
4 Ferramenta para capturar o caranguejo em buracos mais fundos, é 
feita com uma vara de madeira e um gancho de ferro amarrado na 
ponta. 
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das patas cortantes do caranguejo ou para não destruí-
lo antes de chegar à superfície arrancando-lhes as 
patas. Maneschy (1993) identificou outros métodos de 
captura em São Caetano de Odivelas, como a “tapa”, o 
“gancho” e o “laço”5, porém, em Bragança, não é 
comum a utilização do “laço” e da “tapa”. José da Silva 
(2014) relatou uma experiência pessoal que teve ao ir 
durante sua juventude no interior do Ceará, quando lhe 
apresentaram o laço. Segundo ele foi lá que conheceu 
esse método, mas que não o adotaria, pois o mesmo iria 
acabar com o caranguejo, tendo em vista que a grande 
quantidade de laços usados seria prejudicial à 
preservação da espécie.  

 

                                                           
5 De acordo com Maneschy (1993) a técnica da “Tapa” consistia em um 
método dividido em duas etapas: primeiro se tapavam as “tocas” dos 
caranguejos, assim eles iriam até a superfície em busca de ar e aí se 
iniciava a segunda etapa, quando os mariscadores aproveitavam a ida 
dos caranguejos até a superfície para capturá-los. O “laço” consistia em 
prender barbantes na entrada das “tocas” e esperar os caranguejos 
ficarem presos a eles para finalmente capturá-los.  
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Figura 4: Reinaldo Tavares utilizando o método do “braço” para capturar 
o caranguejo. Fonte: Oliveira, 2014 (Arquivo pessoal). 

 
André Gama e José Silva fizeram questão de 

mostrar seus antigos instrumentos de trabalho (Figura 
5 e Figura 6, respectivamente). O primeiro, mesmo sem 
condições físicas de trabalhar, guarda com muito 
cuidado seu instrumento. Ficou claro em seu 
semblante o saudosismo ao me mostrar o objeto, 
inclusive fazendo questão de ser fotografado portando 
o gancho “igual como carregava quando ia ao mangue”. 
O saudosismo foi o mesmo quando José Silva pediu 
para mostrar seu instrumento de trabalho que, mesmo 
não exercendo mais a atividade, é guardado com 
cuidado. Ele me explicou que, sempre que possível, vai 
ao manguezal tirar caranguejo para se alimentar, 
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contudo, não o faz periodicamente, por não ter mais 
condição física para isso. 

 
Figura 5: André Tavares da Gama com o seu gancho. Fonte: Oliveira, 

2013 (Arquivo pessoal). 

 
Figura 6: José da Silva com o gancho. Fonte: Oliveira, 2013 (Arquivo 

pessoal) 
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As estratégias para enfrentar as mazelas 
inerentes ao manguezal são elaboradas e reelaboradas 
de acordo com as necessidades, interesses, desejos, por 
isso há infinitas formas; o sujeito que atua em seu local 
de trabalho pontua códigos de uso do espaço em que se 
relacionam inventando e reinventando o que Campos 
(2012, p. 391) categoriza como “dinâmicas 
socioculturais na natureza”. Essa dinâmica é 
profundamente marcada pelo fluxo dos materiais, 
assim como pela “produção da presença” sob o sujeito 
que habita o espaço e elabora estratégias 
cotidianamente produzindo, em sua interação com as 
coisas e com outros sujeitos, a sua territorialidade.   
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A MARGINALIDADE DA MEMÓRIA 
 

Lucas Macedo Nojosa 
Josué Pamplona da Silva  

Maria Juliana Silva Sousa  
 

 
 Ananindeua, no Estado do Pará, é um município 
localizado na grande Belém, zona de intensa expansão 
demográfica e econômica, concentra atualmente 
516.057 habitantes, segundo dados do IBGE de 2017. 
As margens desse processo de expansão e “progresso”, 
encontram-se quase 700 Ananindeuenses (ALMEIDA, 
2008). Ávidos pela calmaria e pelo reconhecimento de 
sua memória e suas demandas. 
 Numa manhã chuvosa, sob o rio Maguari, 
deslocaram-se 3 estudantes rumo a vida campestre das 
ilhas do município de Ananindeua. A tranquilidade e a 
harmonia, parecem fazer partes daquele ambiente, 
como se a própria paisagem quisesse falar. Isso nos 
remete a análise de Le Goff sobre a expansão do termo 
documento na década de 60, a história não se esmara 
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mais somente nos grandes acontecimentos ou nos 
homens importantes (LE GOFF, 2003, p.286). 
 

A história faz-se com documentos escritos, 
sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode 
fazer-se, deve fazer-se sem documentos 
escritos, quando não existem. Com tudo o que 
a habilidade do historiador lhe permite 
utilizar para fabricar o seu mel, na falta das 
flores habituais. Logo, com palavras. Signos, 
Paisagens e telhas. Com as formas do campo e 
das ervas daninhas como os eclipses da lua e a 
atrelagem dos cavalos a tiro. Com os exames 
de pedras feitos pelos geólogos e com as 
análises de metais feitas pelos químicos. 
Numa palavra, como tudo o que, pertencendo 
ao homem, depende do homem, serve o 
homem, exprime o homem, demonstra a 
presença, a atividade, os gostos e as maneiras 
de ser homem. (FEBVE apud LE GOFF, 2003, 
p.286). 

 
Neste sentido, submetido ao crivo crítico da 

pesquisa acadêmica, os moradores da Ilha de João 
Pilatos, dissertam sua memória sobre o lugar e de certa 
forma falam de si mesmo. Sente-se desvalorizados pela 
cientificidade da memória coletiva.  

 
De fato, o que sobrevive não é o conjunto 
daquilo que existiu o passado, mas uma 
escolha efetuada quer pelas forças que 
operam no desenvolvimento temporal do 
mundo e da humanidade, quer pelos que se 
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dedicam à ciência do passado e do tempo que 
passa, os historiadores”. (LE GOFF, 2003, 
p.284). 

 
Porventura, explica-se o desconhecimento pela 

sociedade civil. As paisagens mais nobres e belas a 
prova documental ausenta-se, nos direcionando a ideia 
de isolamento desse patrimônio, bem como: 

 
O historiador francês ChistopheProchasson 
(2008) argumenta que estaríamos sob um 
nome regime de escrita. Segundo Ele, ao 
historiador de oficio seria exigida cada vez 
mais uma escrita submetida aos ditames dos 
afetos, sejam eles derivativos de 
engajamentos políticos específicos, de 
crenças particulares, ou mesmo derivados de 
um convite à individualidade”. (GUIMARÃES, 
2011, p.94). 

 
 De certa forma, refletir sobre o patrimônio desta 
maneira, nos ajuda a pensar em como os usos do 
passado vem se habituando a ser solicito as demandas 
coletivas, originando distintas narrativas a serem 
consumidas por essa mesma sociedade requisitória. 
(GUIMARÃES, 2011, p.97). 

Sob essa conjunta, o patrimônio assumir valor 
primordial, é de interesse público, transparecer a sua 
legitimidade ou dialogar com a perspectiva retratada 
para um determinando fim. “Com isso, queremos 
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deixar claro que o estudo do patrimônio só pode ser 
compreendido a partir de sua vinculação com as 
problemáticas atuais que definem interesses 
específicos com relação ao passado.” (GUIMARÃES, 
2011, p.97). 

 Narra-se, os estudantes, da vida pacata e serena, 
que levam os moradores da comunidade “Nova 
Esperança”. Desparecidos, intrinsecamente nos dizem, 
que o patrimônio deles não se remete somente pelas 
construções concretas. Embora, a imagem que se pense 
quando se fala de patrimônio artístico e cultural, 
proposta pelo estado, seja o conjunto um conjunto 
antiquário de edificações, obras de arte e ou 
acontecimentos considerados importantes para a 
história. (FONSECA, 2006, p.56). 

O historiador da arquitetura e filósofo estético 
Quatremérede Quincy sustenta a ideia parecida sobre o 
Roma. Segundo ele o verdadeiro patrimônio de Roma é 
o céu de Roma, sua paisagem, a mentalidade de seus 
habitantes. (QUINCY apud POULOT, 2011, p.474).5 
Diante disso, pode-se associar esse discurso, com o dos 
moradores da ilha de Pilatos, correlativamente 
concordam com Quincy, já que segundo os moradores 
da ilha, o que mais os atraem a sua ínsula, seria a sua 
paisagem, a forme de se viver naquele povoado. De 
outra forma, esse discurso da comunidade seria uma 
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forma de valorização do seu patrimônio e apresentar a 
glória do lugar em que vivem. 

Considerando isso, Guimarães (2011, p.97) nos 
diz: “Não se trata de pensar numa evolução das formas 
de escrita patrimonial, mas antes de pensar nas 
maneiras sob as quais esses restos do passado vieram 
ser tratados sob a forma de patrimônio histórico”. 
Segundo ele, a percepção patrimonial que está em 
questão, delimita, o empenho ou o descaso do 
reconhecimento público e administrativo. 
(GUIMARÃES, 2011, p.98). Constituído de sentimentos, 
valores, tradições e essas características abstratas - que 
advém da memória - é que fornecem o valor real do 
monumento. É claro que tal valor não é perpetuo.  Os 
sentimentos e visões de uma sociedade sobre um 
monumento histórico variam de acordo com a época e 
com o pensamento vigente. E é essa dinamicidade que 
atribui a importância do monumento. Se ele for da 
mesma forma para sempre não há justificativa para ter 
um cuidado especial com esse movimento dinâmico, 
assemelhamo-nos ao pensamento de que as atribuições 
do instituto do tombamento não contemplam de 
maneira correta e segundo nossa visão e da 
comunidade. 

Segundo Fonseca:  
 

Voltadas para monumentos e visando à 
conservação de sua integridade física, as 
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políticas de patrimônio centradas no instituo 
do tombamento certamente contribuíram 
para preservar edificações e obras de arte, 
cuja perda irreparável. Com tudo esse 
entendimento de pratica de preservação 
terminou por associá-la às ideias de 
conservação e de imutabilidade, 
contrapondo-a, portanto, a noção de 
mudança ou transformação (...). (FONSECA, 
2006, p.64). 

 
A vivência dessa população confere ao lugar um 

valor abstrato e mais significativo do que a área e o 
valor financeiro da terra. Seus modos de viver, 
conversar, pescar, comer, dançar, se divertir, a sua 
ligação com o lugar em que vivem tem origem, 
também, da memória. Como disse Santo Agostinho, 
“Tudo isto realizo no imenso palácio da memória. (...) É 
lá que me encontro a mim mesmo, se recordo as ações 
que fiz, o seu tempo, lugar. (...) É lá que estão também 
todos os conhecimentos que recordo, aprendidos ou 
pela experiência própria ou pela crença no 
testemunho”. (AGOSTINHO, 1973, p.201). 6 

Problematizar essa questão, deve ser oficio do 
nato dos historiadores. Talvez, essa questão nos 
qualifique a enxergar que no encher e secar do Rio 
Maguari, há mais do que vimos na superficialidade 
natural aos olhos desatentos, ainda que estes, também 
se fazem presente na ciência do passado. No entanto, 
naquelas ruas, sob aqueles caminhos, procuramos 
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enxergar além do preto e do cinza, da vida cotidiana e 
dinâmica da cidade dita avançada. Nós não estamos 
criando a sombra da vida ribeirinha de Ananindeua, 
estamos tentando chegar mais próximo de redigir essa 
vida cultural em sua essência seja material ou imaterial 
e os ditames que levaram ao desenvolvimento do seu 
patrimônio. 

A título de exemplo, para as pessoas que residem 
na ilha de João Pilatos, valor do local não é atribuído por 
hectare ou por arrendamento. Asseguram-se que é a 
memória do seu povo que, passado de geração em 
geração, por meio dos valores e tradições, 
proporcionaram a sua respectiva identidade enquanto 
ser daquela comunidade. Nos endereçando a educação 
patrimonial e ambiental que entende como: 

 
O ensino e a aprendizagem na esfera do 
patrimônio devem tratar a população como 
agentes histórico-sociais e como produtores 
de cultura. Para isso deve valorizar os 
artesanatos locais, os costumes tradicionais, 
as expressões de linguagem regional, a 
gastronomia, as festas, os modos de viver e 
sentir das diversas etnias latino-americanas. 
(PELEGRINI, 2006, p.126). 

 
Assim sendo, a educação de cunho patrimonial e 

ambiental ganham enormes referencias excepcionais, 
pois, sem dúvida nenhuma elas podem pontuar a 
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transformação temporal da cultura, dos hábitos sociais 
e ambientais, sem esconder as lutas do discurso, em 
tese. (PELEGRINI, 2006, p.126). 

O monumento é, segundo Le Goff (2003, p.284) 
“um legado à memória coletiva”. É ele que expressa o 
testemunho das pessoas. Os açaizeiros, o rio Maguari, a 
igrejinha, o festival do camarão, na ilha de Sorocaba 
tudo isso é um monumento que reflete a cultura 
daquela população. E essa cultura não está enraizada 
somente nas edificações em seu sentido de construção 
civil. É uma cultura ligada a relação do homem com o 
meio que, neste caso, é a própria natureza. 

O patrimônio cultural se funde ao ambiental 
quando este passa a ser modificado pelas pessoas e 
adquire um significado para a sociedade. Como 
expressa Sandra Pelegrini, a esfera temática do 
patrimônio natural é importante para a identidade de 
um povo “uma vez que ela incorpora as relações do 
homem com o meio, e ainda sugere que os “modos” ou 
“gêneros” do viver humano produzem “paisagens 
culturais” (PELEGRINI, 2006, p.119). Além disso, o 
“patrimônio ambiental adquire dimensões sociais”. 
(PELEGRINI, 2006, p.119). No transcorrer da história e 
na sua dinamicidade, esse sentimento, fomenta o 
pertencimento ao local e cria a responsabilidade de 
todos com o espaço. 
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A geografia das ilhas faz parte do cotidiano das 
pessoas e de sua cultura. O rio que fornece peixe para o 
consumo e comércio, o modo de pescar de seu José, a 
forma como ele prepara o pescado, o “pô pô pô” que 
navega as águas marrons dos igarapés de João Pilatos e 
de Curuçambá transportando pessoas de todos os tipos, 
as árvores que provém os frutos para o sustento das 
vilas, como o açaí. Tudo isso é natureza e cultura em 
um só. É monumento por espelhar a memória. 

Comunica, dona Maria do Carmo. 60 Anos. 
Moradora da comunidade Nova Esperança a 18 anos. “A 
vida aqui começou num pequeno caminho. Aqui no 
mato. Na lamparina Braba. (...). Eu vim pra cá há muito 
tempo com meu marido. Ele sempre quis um sitio. Um 
lugar na mata sossegado e seguro. Permaneci aqui 
porque tenho as memorias de quando minha família 
vinha pra cá e a gente passava dois, três dias aqui.” 
Posto que, a partir da década de 1960, a cultura 
enquanto definição, se expandiu a outras práticas 
patrimonialistas, no entanto, essa reconstrução de 
sentido ainda está relevada com de importância 
selecionar ou preterir seletas memórias. (POULOT, 
2011, p.475). Independentemente da transitoriedade 
da paisagem material ou imaterial da coletividade 
publica que está a margem dessas lembranças 
voluntarias. Bem como os demais patrimônios que 
encarnam a memória destas figuras. 
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 No entanto, a problemática ambiental, data de 
bastante tempo. Compreende-se que o que dona Maria 
do Carmo realizou, alheada, o encadear de sua vista 
cultural a o espaço paisagístico de João Pilatos. Espaço 
desconforme a vista das demais ilhas segundo a 
pluralidade da cultura geográfica trouxe para aquele 
lugar. 
 

Sob esse enfoque o conceito de patrimônio 
ambiental adquire dimensões sociais, cujo 
significado aponta a materialização dos 
sentidos atribuídos no decorrer do processo 
histórico e lhe imprime uma perspectiva 
dinâmica, uma conotação que fomenta a 
consciência do uso comum do meio e, 
principalmente, a responsabilidade coletiva 
pelo espaço. (PELEGRINI, 2006, p.119). 

 
Aliás, a natureza não raro referendou 

representações de memórias coletivas. (PELEGRINI, 
2006, p.119). Consequentemente, recai preservar a 
natureza. Dado que, é uma das maneiras mais 
apropriadas de cuidar da fisionomia das comunidades e 
nações. Interesses lembrados dentro dos Estados 
modernos. 

Mas o "progresso" da cientificidade histórica 
parece chegar aos poucos nesse lugar. Desconhecido 
por grande parte da população. O Estado não imprime 
interesse em dá o mínimo de infraestrutura para o 
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lugar - o que pode acontecer quando finalmente for 
explorado a grande diversidade ecológica e cultural que 
as ilhas possuem, para interesses econômicos, como já 
existem. A busca pela modernização é buscada 
fervorosamente pela elite, "não por acaso um dos dois 
termos na bandeira nacional surgida na Proclamação 
da República, em 1889, "ordem e progresso." 
(CARVALHO; FUNARI, 2005, p.39). 

Neste cenário, o patrimônio de nossas ilhas, 
surge como uma maneira peculiar frente ao discurso 
oficial de se narrar esse passado ananindeuense, no 
qual, argumenta-se, que deve se conjecturar de 
maneira particular também. Bem como a massa 
documental escrita sobre o passado requisita uma 
organização para se transformar em fonte para esse 
passado, o patrimônio também requer a transformação 
dos objetos do passado em patrimônio cultura para 
uma sociedade. (GUIMARÃES, 2011, p.100). 

Somos a rede que prende, a memória que 
esquece, a mão que desaponta e que não cuida do bom 
filho de Ananindeua. Talvez então nos reste moldar 
planos de vida da vida ideal e perfeita ribeirinha. “O 
museu de história pretende, então, servir de oficina aos 
historiadores e de espelho de um mundo desaparecido 
que é necessário reivindicar e também encanar de 
maneira convincente.” (POULOT, 2011 p.471). 
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Entretanto, é fugaz que pensamos, é necessário 
incluir na paisagem não há bicicleta ou somente uma 
pessoa que a conduz. Mas o movimento mais denso. 
Material e Imaterial. Emaranharemos a imagem ideal e 
perfeita desse lugar que é nosso e não é, é do outro. 
Falemos de suas dificuldades e de seus anseios: Falta de 
água potável, manejo irregular de lixo, inexistência de 
sua preventiva imediata, etc. Mas do que isso, essas 
pessoas estão a margem de qualquer benfeitoria que a 
memória oficial os traga a partir da legitimação dos 
seus monumentos. “Apenas um monumento histórico 
não é capaz de conferir identidade (...) Só um conjunto 
de monumentos evocados nos discursos oficiais 
legitimarão a cidade”. (ALVES; KETTLE, 2008). 

Portanto, é necessário redigir as ações de 
valorização do patrimônio insular de Ananindeua, 
legitimar a memória, os costumes e as belezas naturais 
de uma parcela da cidade de Ananindeua que se sente 
excluída dos discursos oficias de preservação. 
Em constante transformação esse ambiente nos 
apresentou mais que a superficialidade de suas belezas 
naturais. Nos acrescentou narrativas de fora do 
comum. Estruturou símbolos. Sem dúvidas, dialogou e 
transitou com enumeras particularidades que a 
história trabalha. Nos fez entender, que existem os 
diferentes discursos da memória na pratica e que existe 
um confronto de memorias legitimados ou não. Detém 
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a nós, historiadores, uma das qualidades capaz de se 
verificar esses aspectos que levaram a formação da 
memória e ou esquecimento da vida dos ribeirinhos de 
Ananindeua. Bem como o que está em sua volta que de 
alguma forma dialoga com os diferentes discursos. 
Maleável, essa natureza, se torna menos natural do que 
natural a vista de quem disserta com profundidade as 
margens da memória do rio Maguari. Menos 
sacralizada ela dita a vida, no encher e secar de águas. 
Precisamos, tornar isso parte da história cientifica e 
mais do que isso reverter as narrativas que se impões 
como universais. 
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A HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA E A 
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

AMAZÔNICA: DEBATES E TENSÕES 
  

Wesley Oliveira Kettle 
 
 

Nos primeiros anos do século XX, o jornalista e 
escritor fluminense Euclides da Cunha se deparou pela 
primeira vez com o bioma amazônico, fato que marcou 
profundamente suas percepções sobre o mundo. O 
norte do Brasil foi interpretado por ele como um 
paraíso perdido, que lembrava o jardim edênico 
descrito nas páginas da Bíblia. Isso o levou a formular 
trabalhos de referência para a historiografia brasileira, 
contribuindo fortemente para a ideia da ausência de 
história na região amazônica. 

Ainda hoje, muitos estudos sobre a Amazônia 
continuam usando como referência a ideia de ‘paraíso 
perdido’, diretamente influenciada pelas obras de 
Euclides da Cunha sobre a região. A historiografia 
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brasileira reconhece o passado amazônico de maneira 
secundária em suas páginas, reforçando descrições 
sobre o exotismo da fauna e flora amazônicas, tema de 
folclore, à espera da civilização. 

Os resultados das pesquisas arqueológicas e 
históricas demonstram um equívoco continuar 
repetindo a ideia de Amazônia como um “mundo em 
gestação”, em que não há ordem. Os documentos 
coloniais atestam a complexidade e organização dos 
grupos indígenas com os quais interagiram os agentes 
da Coroa portuguesa. Além disso, inúmeros viajantes 
que percorreram os rios dessa região deixaram 
registradas impressões que contradizem a ideia de um 
território sem história. 

Diários de viagem, álbuns, materiais 
cartográficos e outros documentos produzidos por 
clérigos, homens de ciência, etnógrafos e outros 
personagens que percorreram a Amazônia e se 
utilizaram dos conhecimentos indígenas para contar 
sobre a experiência na floresta nos permitem 
reconhecer a existência de história mesmo antes da 
chegada dos europeus. Euclídes da Cunha teve acesso a 
todo esse material, entretanto, diante da natureza 
exuberante, construiu seu discurso caracterizando a 
Amazônia como um lugar de desordem e revoltas. 

Esse tipo de compreensão ainda influencia os 
estudos de história sobre a Amazônia. Muitos 
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professores do Ensino Básico continuam apresentando 
os rios, a fauna e a flora dessa região como indícios de 
um ‘paraíso perdido’, exótico e em um estágio primário 
de evolução, ainda por trilhar o desenvolvimento, 
progresso e a civilização. Os personagens históricos que 
compõem a historiografia sobre o norte do Brasil 
estariam sempre em conflito com o meio ambiente, 
buscando ultrapassar as barreiras impostas pela 
Natureza em direção à Modernidade. 

Dessa maneira, a paisagem amazônica ainda 
continua sendo considerada como o ‘inferno verde’ não 
apenas pelo senso comum, como também por 
importantes pesquisadores das ciências sociais. Isso 
interfere diretamente na manutenção de uma série de 
estereótipos que em nada contribuem para uma leitura 
ampla do processo histórico dessa região. Reforça 
preconceitos sobre os habitantes da Amazônia, aqueles 
do passado e do presente, influenciando a construção 
da identidade da região. 

Nesse ponto podemos perceber como a produção 
historiográfica foi importante para construção da 
identidade amazônica. O ensino escolar muitas vezes 
repete análises muito próximas daqueles presentes nos 
discursos de Euclides da Cunha, por exemplo ao tratar 
da chegada dos trabalhadores cearenses nos seringais. 
O jornalista e historiador fluminense persistiu em 
afirmar que os nordestinos se transformavam em 
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indivíduos apáticos diante do contato com a Natureza 
(CUNHA, 1994). 

A historiografia brasileira muitas vezes é 
condescendente com esse tipo de narrativa, reforçando 
a ideia de um povo amazônida preguiçoso, enquanto 
que os nordestinos seriam afeitos ao trabalho. Notamos 
que esse equívoco está relacionado com a teoria 
ultrapassada do determinismo geográfico, biológico e 
climático, influenciando negativamente não apenas a 
narrativa sobre a história da Amazônia, mas a própria 
construção da identidade de seus habitantes. 

Identificamos, portanto, um problema para os 
habitantes da Amazônia se reconhecerem como 
herdeiros de um passado bárbaro.  Euclides da Cunha 
não estava sozinho ao desenvolver esse tipo de 
interpretação cientificista, ligada ao evolucionismo 
propagado ao longo do século XIX e concebido pela elite 
imperial brasileira (OLIVEIRA, 2000). Assim, a 
Amazônia é compreendida de forma pejorativa, 
desqualificando não apenas os grupos humanos, como 
também todo ecossistema que compões a região, 
percebendo dificuldades para alcançar o referencial 
civilizatório da Modernidade. 

É perceptível como essa compreensão histórica 
contribuiu com a construção da identidade amazônica 
quando discutimos a exploração dos recursos naturais 
da floresta. Qualquer preocupação com os impactos ao 
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meio ambiente gerado pela ação dos exploradores é 
encarada como um entrave ao progresso. Temas como 
demarcações das terras indígenas, construção de 
hidrelétricas e agricultura sustentável facilmente 
estabelecem relações com a discussão sobre a história 
do desenvolvimento da Amazônia. 

Mesmo os discursos sutis que consideram a 
Amazônia um ‘paraíso perdido’ habitado por agora ou 
no passado por bárbaros precisam ser criticados para 
que o preconceito não seja naturalizado. Os estudos 
históricos cumprem um desserviço ao não enfrentarem 
com vigor esse tipo de interpretação nociva. Essa deve 
ser uma preocupação no âmbito acadêmico e também 
nos espaços escolares, pois, como temos ditos aqui, 
ambos influenciam a dinâmica da construção da 
identidade amazônica.  

O fato de a historiografia brasileira ter sido 
influenciada pelas teorias do determinismo biológico e 
pelas teses racialistas do século XIX nos ajuda a 
entender a construção da identidade amazônica no 
contexto das discussões sobre as características vistas 
como positivas do brasileiro no início do século XX.  
Com cuidado, podemos identificar como permanências 
dessas ideias alimentam uma série de atitudes 
preconceituosas dos pesquisadores e da população em 
geral. 
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É importante também considerarmos que o 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 
entidade responsável pela construção de uma narrativa 
histórica oficial no século XIX, compartilhou dessa 
leitura sobre a Amazônia, dedicando à essa região um 
papel secundário na composição da História do Brasil. 
O historiador Manoel Luís Salgado Guimarães nos 
revela a forma centralizadora e elitista como o IHGB 
formulou sua tese sobre o Estado Nacional Brasileiro 
(1988). 

O IHGB tinha o desafio de equacionar a 
diversidade dos povos indígenas na Amazônia e a 
construção de uma identidade nacional brasileira. 
Tarefa difícil que trouxe uma série de interpretações 
equivocadas sobre os habitantes da floresta e que ainda 
influenciam o conhecimento histórico escolar e 
consequentemente fundamentam o senso comum. 

A identidade Amazônica foi construída sob a 
influência de uma historiografia brasileira que leu o 
norte do Brasil como um espaço sem a presença 
humana, sem história e sem civilização, considerando o 
centro-sul do país como local produtor de cultural 
capaz de iluminar as demais regiões. Ainda no início do 
século XX, essa compreensão dificultou a escrita de 
uma história mais ampla que contasse com a 
diversidade das experiências dos diferentes grupos 
sociais que habitaram o Brasil. 
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Apesar do número considerável de estudos sobre 
a história da Amazônia, o conhecimento escolar muitas 
vezes continua preso em ideias nascidas no século XIX, 
pouco úteis a construção de identidades amazônicas 
que considerem a pluralidade cultural. Os materiais 
didáticos são informados por uma historiografia 
brasileira que concentra sua atenção em modelos 
oitocentistas propostos pelo IHGB, os quais exaltam 
personagens da elite como heróis nacionais, homens à 
frente de seu tempo, protagonistas da história. 

O historiador Geraldo Mártires Coelho chama a 
atenção para a importância da construção de uma 
historiografia sobre a Amazônia conectada com o 
contexto de outras regiões da América do Sul (1994), 
evitando narrativas incompletas e extremamente 
regionalizadas. Outro problema é a não inclusão de 
personagens históricos à margem dos círculos 
intelectuais da elite como os negros e indígenas como 
sujeitos ativos da trama histórica. 

Reconhecemos a profundidade dessa temática e 
estamos cientes de que não esgotamos aqui essa 
discussão. No entanto, esta reflexão procurou apontar 
algumas conexões entre a historiografia brasileira e a 
construção da identidade Amazônica. Essa discussão 
envolve não apenas o âmbito acadêmico, mas também 
o ensino de história nos espaços escolares onde se 
molda de forma dinâmica as identidades amazônicas.  
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Passamos a nos referir à“identidades”, no plural, 
pelo fato de acreditarmos que os estudos históricos 
devam ser úteis para a percepção da pluralidade 
cultural não apenas dos habitantes da Amazônia, mas 
da humanidade como um todo. Esse movimento 
enriquece o debate, amplia o olhar sobre o passado e 
combate em alguma medida os preconceitos que ainda 
persistem em nossa sociedade, mostrando-nos a 
importância do trabalho do historiador para o 
enfrentamento dessas questões. 
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A HISTÓRIA E O MEIO AMBIENTE EM 
CORPOS INTERPRETATIVOS 

 

Felipe Araújo de Melo 
 
1. Uma história do meio 
 

Ao iniciar os debates deste trabalho, se toma as 
contribuições de Donald Worster (1991;2004), Marcos 
Martins (2008) e de duas pesquisas que abordaram a 
esfera de meio ambiente e o ensino de história, com o 
intuito, anteriormente exposto, de problematizar a 
importância de se debater o tema de meio ambiente. 
Ressaltasse que a área de conhecimento da disciplina 
história possui um olhar para tal tema, o que pode ser 
um caminho para abordar a problemática do meio 
ambiente. 

 
A história ambiental nasceu, portanto, de um 
objetivo moral, tendo por trás fortes 
compromissos políticos, mas, à medida que 
amadureceu, transformou-se também num 
empreendimento acadêmico que não tinira 
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uma simples ou única agenda moral ou 
política para promover. Seu objetivo principal 
se tornou aprofundar o nosso entendimento 
de como os seres humanos foram, através dos 
tempos, afetados pelo seu ambiente natural e, 
inversamente, como eles afetaram esse 
ambiente e com que resultados. 
(WORSTER,1991, p.199). 

 
Sendo assim, com base em Worster (1991), a 

história ambiental é uma área cuja finalidade se 
expressa nos estudos acerca da relação entre seres 
humanos e a natureza. O autor discorre sobre tal área, 
expondo a necessidade de diálogos com outras áreas de 
saberes. Também é exposto que o historiador ao 
ignorar o meio natural em sua escrita acaba por 
incentivar outros sujeitos a fazerem o mesmo no 
presente e no futuro, o que é preocupante tendo em 
vista o modelo capitalista em que estamos imersos. Os 
problemas ambientais são complexos e merecem 
estudos detalhistas, pois, a sociedade é singular e 
influência ou gera questões ambientais, frutos de seus 
ideais políticos, econômicos, culturais, afirma Donald 
(2004). A história ambiental é fundamental para 
entendermos mais profundamente tais apontamentos, 
segundo o autor. Conforme as reflexões breves acerca 
da história ambiental de Donald Worster (1991), se 
pode concluir que o estudo da história dos seres 
humanos e o meio ambiente é uma peça fundamental 
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na construção de cidadãos. Marcos Martins (2008) 
ressalta a importância de percebermos que os seres 
humanos não se desenvolveram isoladamente dos 
elementos naturais. Não cabe apenas despertar a 
simples tarefa de plantar árvores ou poluir os rios, é 
preciso entender a complexidade do meio social. 
Conflitos por recursos naturais, ideais de consumo, a 
cultura dos grupos de indivíduos, o natural como 
demarcação implícita de poder das classes mais altas da 
sociedade. Desta maneira a história ambiental busca o 
estudo sobrea interação entre humanos e a natureza 
levando em consideração a totalidade de fatores que 
atravessam tal temática. O papel do professor de 
história como agente catalisador desta 
problematização se torna altamente necessário. A 
respeito deste papel foram consultados projetos que 
questionam como a temática da história ambiental é 
abordada em sala de aula pelos professores de história. 

O primeiro projeto consultado foi “História e 
educação ambiental nas escolas de Ananindeua” 
coordenado pelo Prof. Dr. Wesley Oliveira Kettle 
docente da faculdade de história da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), do campus de Ananindeua. 
Esta pesquisa foi desenvolvida em diversas escolas do 
município de Ananindeua, consistindo em 
questionários impressos e entrevistas, abordando 
como os professores de história estavam trabalhando o 
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tema da história ambiental em suas aulas. Segundo os 
autores: 
 

Com a temática ambiental o docente adquire 
uma ferramenta capaz de aproximá-lo mais 
intimamente da realidade do aluno em 
medida que possibilita um diálogo com a 
realidade local. Dessa forma pode-se fazer 
com que os alunos se interessem e se 
identifiquem com a disciplina de história. 
Isso é uma boa solução para o grande 
problema que a disciplina de história 
enfrenta no ensino básico, ser vista como 
muito ou totalmente distante da realidade 
dos discentes. (KETTLE, et al , 2018, p.124) 

 
Em síntese, o projeto permitiu perceber o quanto 

a discussão do meio ambiente está em um plano de 
fundo nas aulas de história. Algumas dificuldades 
foram relatadas pelos professores entrevistados na 
pesquisa, como o material didático e a formação que 
recebem no ensino superior. Contudo, os autores 
ressaltam a importância de se trabalhar tal perspectiva 
na sala de aula, por propiciar uma visão mais presente 
ou cotidiana do processo histórico e também as 
relações entre seres humanos e natureza. 

Outro projeto a qual para esta simples pesquisa 
se teve acesso foi “História e Meio Ambiente: estudo das 
formas de viver, sentir e pensar o mundo natural na 
América portuguesa e no Império do Brasil (1500-
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1889)”, desenvolvido em 2002, em Assis/SP. O seguinte 
projeto abordou a formação continuada de docentes do 
ensino básico, junto com a elaboração de materiais 
didáticos para escola da rede pública de ensino, 
abordando a temática do meio ambiente. Dando ênfase 
aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), o 
projeto se atentou as relações entre o ser humano e a 
natureza no período colonial até o império, nos ciclos 
econômicos desde a extração do pau-brasil, o ouro e 
economia açucareira. Percebendo assim, uma maneira 
de se trabalhar a temática ambiental com a história 
econômica. É possível desta forma, utilizar tal tema na 
sala de aula e assim abordar as relações entre os seres 
humanos e a natureza. O projeto também frisou a 
interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade nas 
abordagens da temática ambiental, como uma 
ferramenta que propicia um debate mais diversificado. 
Com base em tudo que foi dito pensar, refletir e acima 
de tudo sentir a história ambiental se tornou 
imprescindível para realidade em que vivemos. O 
professor como fomentador de conhecimento deve 
estar preparado para trabalhar as problemáticas que 
giram em torna do tema de meio ambiente. 
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2. O corpo e o elo com o natural 
 

Tendo exposto brevemente as reflexões da 
importância do debate do meio ambiente, se propõem 
agora proposições acerca das relações que o corpo 
estabelece com o meio ambiente. Tal tópico traz em 
diferentes temporalidades, não apenas a interação, mas 
também os moldes/ideais do social em que está 
mergulhado e que interferem no olhar a respeito da 
natureza. “O combate aos pântanos era considerado 
importante para moradores que acreditavam que 
aqueles eram espaços propícios ao desenvolvimento de 
enfermidades, ou ainda, obstáculos a serem 
superados.” (ALMEIDA, 2010, p.110). Segundo Almeida 
(2010), a relação que a população da cidade de Belém 
estabelece com as águas no século XIX, influencia na 
própria modificação que o meio sofre. As águas eram 
consideradas “más”, pois, veiculavam doenças e odores 
ruins. Nesta questão é possível perceber as 
sensibilidades do corpo pelos sentidos, ver a água 
parada, sentir seu cheiro, e cuja ação posterior em 
relação a este elemento é tomada com base em ideais de 
uma mentalidade europeia de civilidade. O corpo 
precisa ser civilizado, e para isto existe uma forma de se 
relacionar com a natureza.  

Os animais também entram nesta relação. 
Segundo Vieira (2014), o código de posturas de 1890 
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não proíbe os maus tratos a animais de tração 
aleatoriamente, existe um molde de vida que estabelece 
como o corpo dos indivíduos sociais deve se relacionar 
com esses animais. Molde de vida este, que cabe 
ressaltar, advindo das classes altas da sociedade. Ao 
mesmo tempo em que na rua animais são poupados, 
nas touradas outros são mortos em um espetáculo. 
Neste local é possível perceber outros ideais de corpo, o 
heroico, que enfrenta a besta na arena demonstra força 
e coragem, e o civilizado. 
 

As touradas eram expressões da civilidade 
moderna, ainda que realizassem ‘maus tratos’ 
e morte de animais. Para parte da elite 
política e econômica de Belém, frequenta-las 
era uma forma de estar conectada com os 
costumes da burguesia francesa, e de outros 
países por onde as touradas se 
espalhavam.(VIEIRA, 2014, p. 164) 

 
O gesto não é apenas o único definidor do corpo 

em sua temporalidade, as sensibilidades perante a 
natureza e seus elementos, como os animais que 
habitam o espaço ou que são usados para alguma 
finalidade e também os locais que esse corpo visita, 
molda de alguma forma o vestir, a fala e o gestual. O 
simples fato de o corpo estar em certo ambiente já 
possibilita uma série de informações que caracterizam 
períodos ou temporalidades de sociedades. Ou seja, o 
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corpo se relaciona com o meio ambiente de uma forma 
e esta forma sofre influência do social, assim as regras 
de comportamento e mentalidade podem ser 
problematizadas. Também vale ressaltar as concepções 
de Denise Sant´Anna (2002), que por sua vez se 
relacionam com o corpo e sua ligação com a natureza e 
como essa ligação diverge e reforça a diferenças das 
classes sociais do corpo. 

 
O frequente uso de baldes para recolher a 
água dos rios e dos chafarizes implementava 
a assiduidade de certos gestos no cotidiano de 
São Paulo. Entre eles, os gestos necessários 
para suspender esses recipientes e colocá-los 
sobre a cabeça, bastante comuns durante boa 
parte do século XIX, marcando, sobretudo, a 
postura e as atitudes físicas das mulheres 
pobres e dos escravos. (SANT´ANNA, 2002, 
p. 106) 

 
 Por fim, com as breves considerações acerca do 
corpo na história, o que se conclui é que ele está em 
constante influência de normas que dirigem seus 
gestos e olhares em sua relação com a natureza. Sendo 
assim pode-se afirmar que existe um corpo especifico 
para cada momento história, singular em como se 
relaciona com a natureza. Seria este um ponto a ser 
trabalhado a fim de abordar o tema de meio ambiente? 
Porém, como levar ou incentivar tal discussão? Tais 
interrogações são necessárias, principalmente, quando 
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se retoma ao ponto em que tudo refletido até aqui, de 
alguma forma, terá que ser exposto no ambiente 
escolar. Este espaço como será trabalhado adiante, 
apresenta fatores próprios que ao se interligarem 
geram a necessidade de problematizar a pratica do 
professor. 
 
3. Ensinar e Aprender  
 

Juntamente de saber o que e como desenvolver 
determinado tema com os alunos em sala de aula, é 
importante levar em consideração as singularidades do 
espaço escolar. O singular são as esferas que se 
interligam no fazer da relação de ensino-aprendizagem. 
É o aluno, a escola, a família, o meio social em que a 
escola está inserida. Estas esferas não poderiam ser 
esquecidas neste trabalho, principalmente se tratando 
de uma proposta para ensinar.Sabendo que a escola é 
um espaço permeado de controles e produtor de uma 
cultura própria, que interferem na ação do professor, é 
necessárias “lentes” para perceber tais relações. A 
importância de problematizar tais elementos é que 
assim o professor observa seu trabalho, seu fazer e 
como fazer percebendo a necessidade de inovar suas 
práticas. Em busca da construção de uma visão sobre a 
ação docente e consequentemente a formulação do 
saber, autores como Selva Fonseca (2003), Paulo Freire 
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(1987), Foucault (1987), Gadoti (1981), Bourke (2010), 
Diana Vidal (2006;2009), Cândida Maria (2006), foram 
convocados para serem os filtros pelos quais o olhar a 
respeito do corpo na escola e do futuro professor em 
sua prática, atravessa. Refletir sobre o ensino de 
história ou a formação docente pela escola, exige 
problematizar o corpo, pois nele se fazem os controles 
de conduta, de disciplina e também de aprendizagem. 
Se estabelece um corpo para aprender e para ensinar. 
Para absorver ou memorizar os conteúdos. Alunos são 
colocados em fileiras, olhando atentos para o professor, 
que por sua vez é colocado em um nível acima de forma 
inquestionável. Para isso vale atribuir as reflexões, 
considerações de Selva Guimarães (1991;2003). 
Segundo a autora o caráter estratégico da escola se dá 
por ser mediadora das esferas sociais como o estado, a 
família, sendo permeada por seus interesses na 
formação de um tipo específico de sujeito. Tal 
problemática é abordada em outra obra, onde 
Guimarães aponta os ideais morais e cívicos da 
ditadura militar no Brasil e o papel da disciplina 
história para instituir tais mentalidades.Com isso se 
entende a falta de mobilidade dos corpos, os ideais, as 
normas, as prisões em forma de carteiras, o silêncio, a 
memorização mecânica. Existe um projeto de educação 
que atende a classes sociais específicas. Outra 
contribuição para esta análise é posta por Gadoti (1981, 
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p. 13) quando aponta que “a educação sempre foi 
política. O que precisa é ter clareza do projeto que ela 
defende, politizando-a". Vieira et al (2007, p. 8), 
também expressa que:  

 
O poder e a dominação não se localizam 
apenas no aparelho de estado ou no nível do 
econômico, mas existe todo um processo de 
disciplinarização necessária da população, 
que permeia toda a atividade social, desde o 
trabalho, escola, família, até as formas 
aparentemente mais ingênuas de lazer. 
(VIEIRA et al, 2007, p. 8) 
 

Desta maneira a prática do professor precisa 
refletir sobre os corpos de seus alunos. A aula quebra 
ou fortalece essas normas. Bourke (2010) comenta que 
“o corpo é apresentado como totalmente construído 
por regimes culturais de poder, deixando o indivíduo 
escravizado a discursos e instituições disciplinadoras" 
(p.306).  Observar o corpo na escola se torna primordial 
para promover rupturas. 

 
Entretanto, um olhar cuidadoso para o 
cotidiano escolar nos mostra que estes 
educandos dentro da complexidade humana 
têm suas próprias características. Amam, 
pensam, criam, odeiam, têm sonhos, sofrem e 
fazem sofrer, têm aparência física e 
pertencimento étnico-racial, posturas, 
memórias, conflitos, afetos e saberes 
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inscritos no seu corpo e em sua 
personalidade. (AMORIM, 2007, p.218) 
 

Conforme Amorim (2007) explica acima, em seu 
trabalho sobre relações étnico-raciais e o cotidiano da 
escola, nos faz refletir sobre o ato de ensinar. Apesar de 
ser uma temática diferente, tais considerações são 
validas, pois trabalham o ensino conforme o cognitivo 
das diferentes turmas. É necessário pensar e respeitar o 
estado cognitivo dos alunos. Nem todos aprendem da 
mesma forma e no mesmo tempo, isso é devido a 
individualidade de cada ser humano. Portanto, o que se 
problematiza é a relação das respectivas esferas do 
meio escolar: aluno, professor e o método de ensino que 
o mesmo utiliza em sua aula. Circe Bittencourt (2008) 
cita Jaime cordeiro nos estabelecendo um conceito do 
que ele chama de “método tradicional”, uma prática 
onde o saber é hierarquizado do professor para aluno e 
este último se torna um mero receptor. Segundo Paulo 
Freire (1970), a simples narração gera a mecanização 
da memória colocando o aluno como sujeito que apenas 
absorve, ou seja, uma “educação bancária”. Freire desta 
forma instiga a refletir sobre a postura do professor e 
como isso influencia a aprendizagem do aluno. Uma 
“educação problematizadora” assim pode contribuir 
para a quebra desta relação professor-aluno que 
Cordeiro explana.  
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Desta forma cabe ao professor refletir sobre 
como expõem os conteúdos da história aos indivíduos e 
se sua postura em sala de aula permite que o aluno 
desenvolva sua capacidade intelectual ou se prende 
este mesmo aluno a figura de um mero receptáculo de 
conhecimento, como aponta Paulo Freire (1987). É 
preciso, portanto, se atentar para aquilo que Circe 
Bittencourt (2008) estabelece como “currículo oculto”, 
que se resume às ações mais pessoais que são 
estabelecidas no ambiente da escola e que possuem seu 
grau de interferência no ensino-aprendizagem dos 
alunos. Também vale ressaltar que a escola por si já um 
ambiente hierárquico, como aponta Foucault (1987), o 
corpo do aluno está regrado a ficar sentado em fileiras, 
cuja direção aponta para o professor como imagem 
superior. Isso já estabelece a ideia de uma educação ou 
conhecimento que vem sentido professor- aluno e que 
não é construído pelos dois. 
 No entanto, também é possível perceber formas 
impares de transpor tais controles por parte não apenas 
do professor, mas do próprio aluno. Seja pelas 
conversas paralelas, pelas ressignificações dos 
materiais escolares ou pelo simples ato de sair da 
cadeira e sentarem-se no chão os alunos 
inconscientemente quebram normas instituídas para 
aprender. Cândida Maria (2006) aponta que essas ações 
são vistas como maus comportamentos, pois existe um 
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ideal de aluno a ser seguido, criado pelos próprios 
professores. Em outras palavras a conhecida 
indisciplina. A cultura escolar conforme Diana 
Gonçalves (2006;2009), precisa ser levada em 
consideração quando se pensa em novas estratégias de 
ensino. É preciso entender os poderes que permeiam o 
ambiente escolar, que por sua vez modelam o corpo do 
professor e do aluno. Todos estes pontos são 
necessários para entendermos que quaisquer propostas 
de ensino enfrentarão estas problemáticas. Se tratando 
de uma forma de ensinar e abordar um determinado 
assunto, tendo como agravante a interdisciplinaridade, 
as considerações feitas neste tópico se fazem 
indispensáveis. 
 
4. O corpo que se movimenta 
 

Para concluir as abordagens deste trabalho, serão 
expostas considerações advindas de experiências 
desenvolvidas no minicurso intitulado “Ensino de 
História e Artes Cênicas: Estratégias Metodológicas”, 
que por sua vez é desmembramento do projeto de 
extensão “Processos de Formação Docente: ações de 
ensino-aprendizagem em história”, executado entre 
2018 a 2019. O projeto possuía como objetivo 
ministrar aulas de reforço da disciplina história usando 
novos recursos para a aprendizagem. A dança e o teatro 
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foram escolhidos não apenas por trazerem uma nova 
forma de abordar os conteúdos programáticos, mas 
também por permitirem confrontar controles do 
ambiente escolar. Seja o corpo do aluno ou do professor, 
ambos se encontram imersos em moldes de aprender e 
ensinar. Tal questão é apontada por Strazzacappa 
(2001) e Scarpato (1999), ambas são pontos iniciais no 
desenvolvimento desta pesquisa. Isso se dá por 
destacarem a importância da dança e do teatro no 
ensino para combater uma educação do não-
movimento e para construção do conhecimento pelo 
corpo.  Segundo Strazzacappa (2001, p. 79), “toda 
educação é educação do corpo".  Como já se abordou 
anteriormente tal educação possui finalidades 
políticas. Outro ponto além dos moldes de ensino-
aprendizagem, que esta pesquisa problematiza é a 
formação do professor de história para o uso das artes 
cênicas em sala de aula. Segundo Gilmar Arruda 
(1995), a má formação docente possui consequências a 
longo prazo no meio social. O uso de diferentes 
metodologias e recursos exige do professor 
competência técnica, conforme Ubiratan Rocha (2001). 
Partindo deste pressuposto, como pode o professor de 
história trabalhar com dança ou teatro sem ter tido, em 
sua formação, contato com teorias de criação ou de 
preparação corporal? Vale ressaltar que a linguagem da 
dança é complexa, com nomenclaturas especificas, que 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

349 
 

para um professor que por ventura for trabalhar 
sentirá certa dificuldade. A falta do domínio sobre 
essas técnicas põe em risco a própria integridade do 
aluno, que por sua vez pode ter lesões corporais caso 
não seja preparado corretamente. É preciso saber sobre 
as novas metodologias para reinventar o ensino de 
história confrontando os moldes mecanizados 
impostos no ambiente escolar.  

Desta forma as contribuições do minicurso 
trazem a visão de futuros professores de história e 
atuantes sobre laboratórios de dança e teatro que 
visavam permitir a eles a construção de repertório de 
movimentos e técnicas para o uso das artes cênicas no 
ensino de história particularmente no que se trata de 
abordar o meio ambiente. O minicurso foi divido em 
duas tardes, na primeira houve discussão teórica e 
pratica na segunda apenas pratica. A teoria se deteve as 
problemáticas sobre corpo, aluno, escola e formação 
docente. As teorias  que embasaram as atividades 
práticas  e que posteriormente serão  explanadas 
melhor foram Lenora Lobo (2007) com laboratórios de 
sensibilidade do corpo, Viola Spolin (2006) com 
exercícios  de percepção corporal do teatro, Isabel 
Marques (2010) com o conceito de “textos de dança”,  
Ana Costas (2010) com as perspectivas da 
propriocepção e dos “objetos relacionais" de Lygia 
Clark, por fim para aquecimento  e alongamento  do 
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corpo foi usado exercícios  de Blandine Calais-Germain. 
Outros exercícios e experiências foram usados, 
contudo, são aprendizados adquiridos na prática 
artística do ministrante e que serão expostos também.  

A estrutura do minicurso se deu da seguinte 
forma: aquecimento, alongamento, exercícios com 
qualidades de movimento, laboratório de sensibilidade 
do corpo mesclando Lenora Lobo/Lygia Clark e 
produção de “textos de dança”.  O aquecimento se deu 
pelo uso de pequenas corridas no espaço, polichinelos e 
exercício denominado de “esqueleto” de Viola Spolin 
(2006) que visa perceber o corpo e as partes que são 
ativadas quando este se locomove pelo espaço 
lentamente. Se altera os níveis ora baixo, ora alto ou 
médio. Em seguida o alongamento consistiu em 
torções, abdominais, alongamento da coluna, variação 
de alongamentos em posições de decúbito lateral, 
dorsal e ventral. 

O laboratório de qualidades de movimento teve 
base em Lobo (2007) com o uso de Laban. Dentre as 
qualidades estavam o deslizar, o socar, o flutuar, o 
chicotear. Qualidades de movimento são importantes 
pois, despertam o corpo para novas configurações de 
movimentos ou repertórios de movimentos que 
posteriormente podem ser usados para a criação. Vale 
ressaltar que o objetivo desses exercícios é despertar o 
potencial dos participantes na criação, permitir que 
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eles criem seus movimentos, ou seus “textos de dança” 
como aponta Isabel Marques (2010).  A sensibilidade do 
corpo foi despertada a partir do contato do corpo com 
elemento da natureza, industrializados e sons. Tal 
processo de criação é fundamentado em Lobo (2007), 
segundo a autora o corpo pode ser estimulado a criar 
através dos sentidos. Assim o que se vê, sente ou 
escutar pode gerar movimento. Como o tema de criação 
era o meio ambiente foram utilizadas folhas de árvores, 
papel, saco plástico, som de papel sendo amassado e 
esfregado no chão. As folhas foram dispostas sobre os 
corpos dos participantes  e logo depois foram 
recolhidos relatos da experiência. Em seguida os 
participantes  criaram  com a folha natural, 
procurando  variar entre movimentos  estancados, 
lentos e rápidos. Por fim, os movimentos  originados 
das experiências  foram compartilhados entre os 
participantes  originando uma coreográfia  em 
conjunto. A escolha dos laboratórios  não  foi aleatória, 
eles permitem  e exigem o contato  corpo e natureza. 
Desta forma se procurou usar a corrente naturalista e 
bioregionalista da educação ambiental  nas 
experiências. Segundo LucieSauvé (2008) a primeira 
corrente preza pelo contato com os elementos naturais, 
já a segunda defende os problemas regionais buscando 
a identificação e até mesmo um impacto maior no 
sujeito por estar na realidade do mesmo. Sendo assim, a 
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criação se deu a partir do contato com a natureza local. 
O contato com elementos naturais é  importante para 
que o debate de meio ambiente não  se torne obsoleto e 
desinteressante ao aluno. Entendendo os poderes que 
geram passividade no aluno, problematizados no 
tópico anterior. 
                           

Figura 1: Exercícios de alongamento e percepção corporal. 

 
                                               Fonte: Acervo Pessoal do Autor. 
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Figura 2: Exercício de percepção corporal. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 
Figura 3: Laboratório com base em Lygia Clark e Propriocepção. 

 
                                                Fonte: Acervo Pessoal do Autor. 
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Figura 4: Laboratório de criação com base em Lenora Lobo/Isabel Marques 

.  
Fonte: Acervo Pessoal do Autor. 

 
Dentre os relatos recolhidos após as experiências  

vale expor:  
Participante A:  “Sensação  de leveza, equilíbrio e 

expressividade. Nos faz pensar e refletir sobre fatos 
relacionados a nosso meio ambiente, nos ajuda a 
trabalhar e movimentar partes do corpo como um todo. 
Podemos ter vários olhares  com essa experiência não  
só  a respeito do mundo mas também  no nosso dia- a- 
dia.” 

Participante B: “Uma oficina que trouxe-me 
experiência.  Foi enriquecedora. O trabalho com os 
elementos folhas, papel, saco plástico, remete o 
cuidado, a gratidão  pelo meio ambiente. A separação 
do lixo. A leveza, a inspiração  que a natureza nos 
envolve para criar, refletir e compor personagens, 
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movimentos de flexibilidade e desenvoltura  
pretendida.” 

Participante C: “ O pensar do movimento me deu 
uma sensação  e a observação do corpo, no qual nos da 
um sentimento de leveza das folhas tanto a folha 
natural como a de papel. A dinâmica nos faz refletir 
sobre a leveza de uma folha e a leveza que podemos dar 
ao nosso corpo, com um simples gesto bem (...) um 
simples movimento que fazemos no dia- dia.” 

Em conclusão, o minicurso foi muito proveitoso 
o tema de meio ambiente não  foi central tendo em 
vista que foi debatido  também  o de relações étnico-
raciais. Por conta do tempo a imersão nos laboratórios e 
atividades ficou comprometida contudo, foi possível  
perceber o desenvolvimento  dos participantes  no que 
tange a criação. O que se pode definir é que a dança e o 
teatro possibilitam novas formas de debater o tema de 
meio ambiente na disciplina  história. Procurando 
construir um conhecimento  pelo corpo, permitindo 
que o indivíduo  entre em contato com o natural e se 
sensibilize com as problemáticas  ambientais. Tais 
caminhos quebram uma série de controles corporais 
impostos pela escola. Contudo exige conhecimento  do 
professor  em manejar tais técnicas e laboratórios. 
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1. Introdução 
 

As relações entre abelhas e seres humanos 
têm uma longa história. Desde povos Guarani na Mata 
Atlântica até grupos da China e do Egito Antigos ou aos 
Kayapós da Amazônia e apicultores urbanos na Paris do 
século XXI, as interações desses pequeninos insetos 
com mulheres e homens vêm proporcionando 
experiências as mais diversas no decorrer do tempo e 
em diferentes lugares. Muito além da produção famosa 
de saborosos tipos de mel, a imensa variedade de 
abelhas vem sendo importante historicamente para 
inúmeras práticas, como, por exemplo, no campo da 
medicina, da gastronomia ou em ritos religiosos 
(LOPES et al. 2005, 9; RODRIGUES, 2005; SILVA; PAZ, 
2012).  

Porém, um dos elementos mais marcantes 
desses insetos é que eles são os principais agentes 
polinizadores para a grande maioria dos vegetais que 
produzem frutos (ROUBIK, 1989, 110). Boa parte 
dessas plantas depende essencialmente da polinização 
realizada pelas abelhas tanto para a sua reprodução 
como também para a geração de frutos com maior 
valor nutritivo, melhor sabor e formação, 
fundamentais para a alimentação de inúmeras 
espécies, inclusive a humana. No Brasil, por exemplo, 
estima-se que até 90% da polinização de suas árvores 
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nativas se deve à atuação especificamente de abelhas 
nativas, como as abelhas sem ferrão, as melíponas 
(KERR et al. 1996, 13; IMPERATRIZ-FONSECA et al. 
2012; GARIBALDI et al. 2016). Em suma, as abelhas são 
fundamentais para a vida e a manutenção da 
biodiversidade no planeta (FREITAS; NUNES-SILVA, 
2012; POTTS et al. 2010; RICKETTS et al. 2008).  

Nesse sentido, o desaparecimento crescente 
de abelhas nos últimos anos tem ganhado cada vez 
mais destaque nas discussões sobre o meio ambiente. O 
cenário atual de emergência climática, crescente 
poluição, uso de agrotóxicos e desmatamento tem 
afetado diretamente as condições de vida das abelhas e 
mesmo levado a uma diminuição considerável da 
incidência de várias de suas espécies (GIANNINI et al. 
2017; SANTOS, 2010, 105). 

Todavia, tanto esse pensamento ecológico 
quanto os cuidados mais específicos relativos às 
abelhas não são fenômenos recentes, muito pelo 
contrário. Levar em consideração também essa 
perspectiva histórica é extremamente necessário para 
ampliar os debates atuais sobre a questão ambiental 
(GROVE, 1995). No caso mais específico do Brasil, onde 
as políticas públicas sobre a situação das abelhas ainda 
hoje precisam aprofundar-se bastante, um momento 
muito interessante e peculiar de interesse sobre esse 
tema foi ao longo do século XIX. Naquela época, frente 
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ao desafio da construção do governo monárquico 
brasileiro em um território tropical de dimensões 
continentais, aqueles pequenos insetos produtores de 
mel e os saberes locais a seu respeito mereceram em 
alguns momentos a atenção de homens de ciência e 
estadistas como um dos meios para valorizar e 
engrandecer o Estado nacional que se formava.  

Neste artigo, analisaremos esses debates 
sobre as abelhas no processo de formação do Estado 
imperial brasileiro com base na análise de duas 
memórias sobre abelhas nativas do Brasil publicadas 
na revista O Auxiliador da Indústria Nacional entre as 
décadas de 1830 e 1840. Fosse no sentido de 
incrementar a economia ou de gerar uma identidade 
nacional associada a uma natureza exuberante e 
suntuosa, as abelhas despontaram em determinados 
momentos como um dos possíveis símbolos de um 
Império que queria afirmar-se como grandioso e 
moderno.  

Isso não significa que se esteja buscando 
supostas origens dos cuidados com aqueles insetos ou 
mesmo uma tentativa de encontrar soluções 
hipotéticas no passado para os problemas do presente. 
Em vez disso, trata-se de pensar, em diálogo com 
parâmetros da história ambiental (PÁDUA, 2010), a 
historicidade das interações entre abelhas e seres 
humanos, de modo a possibilitar novos olhares e 
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aprofundar tanto os debates mais gerais sobre a 
questão ambiental quanto sobre a matéria mais 
específica das abelhas. Além de áreas já consagradas 
sobre o tema como a biologia, a agronomia ou mesmo a 
geografia, também a perspectiva historiográfica tem, 
afinal, muito a oferecer nessa questão. 

 
2. As abelhas do Império do Brasil 
 

Com a independência do Brasil frente ao 
Reino de Portugal em 1822, surgiu o grande desafio de 
forjar uma identidade nacional, uma nacionalidade 
original, um autêntico ser brasileiro. A questão era que 
esse novo Estado do Brasil, que continuava sob regime 
monárquico como antes e sob a autoridade de um 
membro da família real portuguesa, vinha de um 
passado colonial de profunda fragmentação não só 
entre suas regiões, mas também entre suas gentes, 
formadas por grupos que iam desde as várias nações 
indígenas, povos vindos da África, escravos, pessoas 
pobres, livres, de cor até senhores de escravos e de 
terras, estadistas, gentes ditas brancas e finas por 
supostamente seguirem os padrões europeus 
(HOLANDA, 1962; MATTOS, 2009).  

Diante de uma sociedade tão heterogênea, as 
tentativas para criar uma unidade nacional capaz de 
abarcar as mais diversas províncias e grupos sociais em 
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um território de dimensões continentais foram um 
processo difícil e custoso, por vezes extremamente 
dramático e violento, com guerras civis e revoltas. Sem 
poder recorrer a uma suposta e distante coesão entre as 
gentes, a um ser brasileiro homogêneo, a natureza foi 
um mecanismo importante na construção da 
experiência do que se denomina hoje de Brasil 
(MATTOS, 2004). A grande diversidade e exuberância 
da flora e fauna no território do Império poderiam, 
então, tornar-se uma marca do país, o elemento a 
distinguir o Brasil das outras nações e a afirmar a sua 
grandiosidade. 

Todavia, a imagem de ambiente tropical, 
predominante no território monárquico, aparecia 
ainda naqueles anos como algo negativo, um espaço 
impróprio ao desenvolvimento de civilizações como as 
da Europa, de clima temperado. Conforme Lorelai 
Kury, houve debates intensos sobretudo no início do 
século XIX “acerca da possibilidade de construção de 
uma sociedade considerada civilizada em um lugar 
tropical” (KURY, 2016, p. 13). A alternativa ao Estado 
brasileiro desenhou-se especialmente no sentido de 
defender a possibilidade do uso moderno, com base na 
racionalidade científica, de todo o potencial natural do 
país, de modo a domar os perigos da natureza dos 
trópicos ao mesmo tempo em que lhe aproveitaria as 
inúmeras riquezas. Nas palavras de Manoel Salgado 
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Guimarães, a ideia era a de que a “gênese da Nação 
brasileira” deveria fincar-se em uma “tradição de 
civilização e progresso”, aparecendo “como o 
desdobramento, nos trópicos, de uma civilização 
branca e europeia” (GUIMARÃES, 1988, p. 8).  

Foi justamente em meio a essas questões que 
se inseriram dois artigos sobre abelhas publicados pela 
revista O Auxiliador da Indústria Nacional nas décadas 
de 1830 e 1840. Essa revista foi o principal meio de 
divulgação da Sociedade Auxiliadora da Indústria 
Nacional (SAIN), fundada em 1827 sob apoio do 
governo monárquico e inspirada em uma similar de 
origem francesa. Com a proposta de levar o país ao que 
seriam os rumos do progresso, essa sociedade foi peça 
de grande importância ao projeto de construir um 
Império sob a marca do moderno (BARRETO, 2009). A 
revista O Auxiliador, por exemplo, voltou-se 
fundamentalmente ao incremento da produção 
agrícola, que era também naquela época a principal 
base econômica do país, especialmente por meio da 
cultura cafeeira. Houve várias vezes o teor de instrução 
junto aos agricultores de técnicas e saberes modernos 
por meio da revista, além da divulgação de máquinas e 
de elementos para melhorar a experiência agrícola.  

Nesse sentido, a publicação de textos sobre 
abelhas em O Auxiliador foi bastante expressiva desse 
processo de afirmação da ordem imperial em um 
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território enorme, de defesa de um Estado que seguisse 
os ditames do progresso, capaz de aproveitar e 
controlar suas riquezas naturais com base no 
conhecimento científico. Muito além de atividades 
como a produção de mel ou cera, as abelhas apareceram 
também como parte dos debates sobre a modernização 
do Império. 

 
3. As abelhas nativas pelo olhar de Vicente Coelho de 
Seabra 
 

O artigo “Memoria em que se dá notícia de 
diversas espécies de Abelhas, que dão mel, próprias do 
Brasil, e desconhecidas na Europa” foi escrito 
originalmente em 1799 por Vicente Coelho de Seabra 
Silva Telles (1764-1804). Nascido em Minas Gerais, 
Vicente Coelho formou-se em 1787 em Filosofia 
Natural na Universidade de Coimbra. Ali, o jovem 
estudante se notabilizou por estudos na área da 
química, escrevendo sua obra principal, o compêndio 
Elementos de Chimica.  

Entretanto, Vicente Coelho também se 
lançou em outras áreas, como medicina, metalurgia ou 
botânica, além, é claro, de ter escrito sobre abelhas. Sua 
memória acerca de tais insetos teve profunda relação 
com a sua formação em Coimbra com naturalistas 
como Domenico Vandelli (1735-1816). Esse cientista 
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italiano de Pádua tornou-se famoso pela defesa da 
natureza como sistema interdependente entre as mais 
variadas espécies e, especialmente, pela crítica à 
“destruição ambiental que estava ocorrendo em 
Portugal e nas suas colônias”, como a América 
portuguesa, onde “o enorme potencial agrícola estava 
sendo erodido pelo domínio das técnicas predatórias” 
(PÁDUA, 2004, p. 15).  

Não surpreende que o objetivo da Memória 
de Vicente Coelho sobre as abelhas do Brasil tenha sido 
o de “dar uma ideia das suas diferentes espécies, e da 
utilidade que se pode tirar de cada uma” (COELHO, 
1833, p. 27). Para ele, havia ainda uma grande falta de 
interesse sobre esses insetos, que costumavam 
aparecer como questão “insignificante, inútil, e mesmo 
supérflua” (TELLES, 1833, p. 26). Assim, por meio da 
divulgação das possibilidades de produção sobretudo 
de mel e cera por abelhas nativas, além de descrições 
morfológicas delas, Vicente Coelho buscou demonstrar 
as possibilidades e, especialmente, a necessidade da 
exploração dessa que seria uma grande riqueza 
proporcionada pela natureza dita brasileira. 

Do mesmo modo, o conhecimento sobre as 
abelhas no Brasil tinha muito a crescer segundo 
Vicente Coelho. Para ele, a diversidade desses insetos 
era tamanha que a grande maioria das abelhas da 
Europa, “por não dizer todas, são desconhecidas no 
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Brasil”. Em terras brasílicas, não havia sequer a própria 
“abelha vulgar Apis mellifera de Lineu”, então presente 
em Portugal e quase todo o continente europeu e 
atualmente predominante em várias partes do Brasil. 
Contudo, Vicente Coelho fez questão de ressaltar que 
havia nessa parte da América “muitas outras diferentes 
espécies de abelhas, que dão mel, e a maior parte 
também dão cera, ainda que diferente entre si e 
diferente da cera da abelha vulgar da Europa” 
(COELHO, 1833, p. 27). Com o intuito de analisar a 
diversidade anatômica e comportamental de diversas 
abelhas, além de seus potenciais benefícios, ele 
classificou algumas espécies nativas, conforme a tabela 
abaixo.  
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Tabela 1: Classificação das abelhas por Vicente Coelho.  
Características Abelhas 
 
 
 
 
Desarmadas: destituídas de acúleo 
e humor cáustico e não mordem 

Urussu abelha grande;         
Mumbuca 
Mandasaia 
Jatai 
Mendorim 
Bate-Chapéu 

 
Abelha sem acúleo, mas que 
lançam pelo ânus (segundo 
parece), um humor cáustico e não 
mordem 

Caga-fogo 
Jandaíra 
Tubiba 

 
Abelhas com acúleo venenoso no 
ânus, que ofendem à maneira da 
vespa. Não mordem e não tem cera 

 
Marimbondo vulgar 
Marimbondo inchu 

 
Abelhas que mordem 

 
Arapuá grande 

Fonte: TELLES, Vicente Coelho de Seabra Silva. Memoria em que se dá 
notícia de diversas especies de Abelhas, que dão mel, proprias do Brazil, 
e desconhecidas na Europa. 

 
Ao falar das espécies nativas, Vicente Coelho, 

conforme ele mesmo admitiu, serviu-se “dos seus 
nomes mais vulgares” (1833, 28), bem distintos dos 
padrões do dito conhecimento científico na época. 
Inclusive, algumas das espécies indicadas pelo 
estudioso hoje nem são consideradas abelhas, como é o 
caso dos marimbondos “vulgar” e “inchu”. Tudo isso 
indica também as muitas dificuldades para o trabalho 
de comparar as abelhas do Brasil com outras espécies já 
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catalogadas, a exemplo da famosa Apismellifera 
(KURY, 2004, 115; DOMINGUES, 1995, 1996; 
SILVEIRA, 2002). As equiparações com essa espécie 
europeia seriam uma maneira de dar um parâmetro 
para mostrar o potencial das abelhas “próprias do 
Brasil”. Daí a defesa de Vicente Coelho de que entre 
esses insetos do Brasil “o mel de algumas é superior ao 
mel português” (COELHO, 1833, p. 27). Inclusive, 
vários estudos do fim do século XX e início do XXI 
destacam características bastante peculiares do mel 
produzido por abelhas nativas do Brasil, como a textura 
fina, o sabor um pouco ácido, as propriedades 
medicinais e o fato de não conter sacarose, enquanto o 
mel de abelha europeia possui até 10% desse chamado 
açúcar (FABICHAK, 1989; SANTOS, 2010) 

Além disso, é curioso também perceber a 
presença de alguns termos como “humor cáustico” 
para retratar a agressividade de algumas abelhas, bem 
como de conhecimentos botânicos para auxiliar na sua 
classificação. A Botânica estava cada vez mais 
difundida naquele mundo de expansão colonial e de 
maiores contatos de europeus com a imensa 
diversidade da flora tropical (GROVE, 1995). Não era 
estranho, portanto, que muitas partes do corpo das 
abelhas ganhassem forma nos textos científicos por 
meio da alusão a particularidades dos vegetais, como 
foi o caso do uso da ideia de acúleo. Nos estudos 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

373 
 

botânicos, esse termo se refere a uma extremidade 
pontiaguda na superfície da planta, mas que na 
caracterização das abelhas de Vicente Coelho assumia, 
de acordo com a nomenclatura mais recorrente hoje em 
dia, o papel de ferrão (SILVEIRA, 2002).  

Porém, toda essa riqueza, com espécies 
únicas, permanecia oculta às próprias gentes do Brasil e 
distante da ciência, sem ser aproveitada. De acordo com 
Vicente Coelho, era justamente por conta desses fatores 
que começavam os problemas relativos às abelhas 
nativas, na medida em que: 

 
Sendo o Brasil tão fértil destes úteis insetos, 
os seus habitantes não cuidam na sua 
cultura. As colmeias são ali desconhecidas; e 
quando a necessidade os obriga, servem-se 
das colmeias que as mesmas abelhas fazem 
dispersamente aonde a natureza lhes oferece 
lugar cômodo. A cera é muito abundante em 
algumas, porém antes querem comprar um 
preço caríssimo a que da Europa, e da África 
lhes vai, do que cultivar a que a natureza tão 
liberalmente lhes dá. Tanto pode o ócio! E tal 
é a desgraça de um país abundante, onde a 
indústria é desconhecida! (TELLES, 1833, p. 
27). 

 
Ao protestar contra o descuido dos 

brasileiros em relação às abelhas, Vicente Coelho 
demonstrava ou a sua total desconsideração das 
interações e saberes relativos a esses insetos por parte 
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de vários grupos sociais, especialmente povos 
indígenas e gentes espalhadas pelos sertões, ou 
demonstrava a sua noção de que tais grupos não faziam 
parte da mesma comunidade a qual ele pertencia. Sua 
ideia, então, era que imprevidência e o atraso das 
gentes brasileiras impediriam o aproveitamento das 
benesses e da prosperidade oferecidas pela natureza 
tropical. Em vez do conhecimento científico, as pessoas 
do Brasil ainda seriam, inclusive, submissas no trato 
com as abelhas, incapazes de fazer algo além da 
organização de colmeias feita pelos próprios insetos. 
Diante dessa suposta incompetência, a consequência 
era o custo bem maior de precisar comprar produtos do 
exterior. Com base no ideal iluminista de progresso e 
controle da natureza, todo esse pretenso desperdício da 
riqueza das abelhas aparecia na época para os homens 
de ciência como um “signo de atraso, ignorância e falta 
de cuidado”, conforme José Augusto Pádua (PÁDUA, 
2004, p. 28). A saída seria justamente o projeto de 
modernização, de difusão da ciência no Brasil.  

Esse conjunto de aspectos presente no texto 
de Vicente Coelho certamente foi decisivo para que sua 
Memória de variadas espécies de abelhas próprias do 
Brasil fosse republicada em 1833 pela revista O 
Auxiliador. Naquele momento de grande fragilidade do 
regime monárquico, em meio a um governo regencial 
repleto de rebeliões nas mais diversas partes do 
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Império,os trabalhos científicos ganharam muita 
importância como meio para tentar afirmar o Império 
(LOPES, 1997). Além do fato de a relação entre as ditas 
“gentes do Brasil” e as abelhas provavelmente não ter 
passado por muitas mudanças entre a produção da 
Memória de Vicente Coelho em 1799 e os anos 1830, a 
republicação do texto do estudioso de Minas Gerais 
ganhou enorme sentido para O Auxiliador como parte 
do projeto de valorização da natureza nacional e de 
defesa do seu aproveitamento moderno.  
 
4. As abelhas do Piauí segundo Leonardo Castello 
Branco 
 

A “Memoria á cerca das abelhas da provincia 
do Piauhy no Imperio do Brasil” foi escrita em Lisboa 
no ano de 1842 por Leonardo da Senhora das Dores 
Castello Branco e oferecida para o Enviado 
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário do Brasil em 
Portugal, Antonio de Menezes Vasconcellos de 
Drumond. Leonardo Castello Branco, que nasceu no fim 
do século XVIII no Piauí, não teve formação em 
universidades, como o autor do artigo anterior, Vicente 
Coelho, mas possuía apenas os estudos primários e foi 
agricultor. É importante destacar também que o 
piauiense, além do grande interesse pela poesia e pela 
ciência, teve atuação importante na luta pela 
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independência do Brasil diante de Portugal e pouco 
depois também em favor da Confederação do Equador, 
sendo preso nesses dois momentos (BLAKE, 1899, p. 
298). 

De modo muito semelhante ao texto de 
Vicente Coelho visto há pouco, a “Memoria”de Castello 
Branco possuía o intuito de descrever “histórica e 
sucintamente o tamanho, cor; natureza, costumes e 
produtos de cada espécie, e suas variedades, declarando 
os nomes por que são aí conhecidas” (BRANCO, 1845, p. 
49). Ele analisou o potencial de algumas abelhas 
especialmente quanto à produção de mel e cera, 
falando também dos cuidados necessários, os modos de 
criar e as características físicas e sociais. Assim como o 
texto de Vicente Coelho, essa investigação de Castello 
Branco foi, algum tempo depois de sua produção, 
publicada pela revista O Auxiliador, em meio ao desejo 
do poder imperial de dar a conhecer a riqueza da 
natureza brasileira e de defender o seu aproveitamento 
moderno. 

Todavia, a análise de Castello Branco é bem 
mais minuciosa, além de abordar mais espécies de 
abelhas que a “Memoria” de Vicente Coelho. E isso se 
deve certamente ao caráter da formação dos dois 
estudiosos. Embora nenhum tivesse as abelhas como o 
grande tema de especialidade, ambos analisaram os 
himenópteros da região onde nasceram. A diferença 
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era que, enquanto Vicente Coelho deixou muito cedo a 
capitania das Minas Gerais para formar-se em Filosofia 
Natural em Coimbra, Castello Branco foi agricultor e 
teve os estudos primários realizados na própria casa no 
Piauí. Isso significa que o piauiense possuía mais 
vivência e trato com as dinâmicas peculiares das 
abelhas. 

A análise da espécie Tiúba por parte de 
Castello Branco é bastante sintomática dessa maior 
familiaridade com as abelhas e com os conhecimentos 
locais sobre elas. Nas palavras daquele estudioso, “estes 
pequenos insetos voláteis têm uma inteligência e 
memória que admira”. A Tiúba, em específico, era 
“reputada a melhor das nossas abelhas; o seu mel é 
claro e doce, principalmente o das domésticas, cujas 
casas são de madeiro seco”. Elas formariam enxames 
“zelosos e espertos”, que “saem a trabalhar logo de 
manhã cedo se o dia está desnevoado” e “cessam o seu 
trabalho externo e recolhem-se todas assim que 
começa a escurecer”. Castello Branco reportou ainda ser 
mais frequente o uso de “caixões, em lugar dos cortiços 
da Europa”. Todavia, era importante ter alguns 
cuidados, pois esses cortiços ou caixões deveriam ser 
“postos bastantemente elevados da superfície da terra, 
pelo menos de nove a dez palmos, e ainda mais, 
porquanto este é o gosto delas, como se observa nos 
bosques e matas, onde suas moradas nos ocos das 
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árvores jamais são de menos desta altura” (CASTELLO 
BRANCO, 1845, p. 50-55). A vivência de Castello Branco 
no Piauí permitia, assim, uma interação bem mais 
profunda com as experiências das abelhas daquela 
província, proporcionando relatos e análises mais 
esmiuçadas. 

As outras espécies também analisadas por 
Castello Branco foram a Tiúba Pequena ou Merim; 
Uruçu Amarelo; Uruçu Boi ou Uruçu Preto; Preguiçoso; 
Uruçuí ou pé de pau; Mijuí ou Bijuí; Tubi ou Tubiba ou 
Canudo; Tubi bravo ou Boca Rasa; Borá; Moça Branca; 
Miguel d’Abreu ou Manoel d’Abreu; Limão; Tataíra 
Amarela; Tataíra Preta; Mosquito Grande; Mosquito 
Pequeno; Cupira ou abelha de cupim; Sanharó; Boca de 
Barro; Feiticeira ou Vamo-nos embora; Xupé Grande ou 
Mangangá; Xupé Pequeno; Arapuá. Todas em seus 
chamados “nomes vulgares”. 

Dentre estas, é bastante interessante o caso 
da “abelha Limão”. Ao contrário de todas as demais, ela 
seria a única que indicada na Memória como não 
adequada para criação. Aliás, Castello Branco foi ainda 
mais além e defendeu até mesmo o fim dessa espécie. 
Em suas palavras, “é escusado dizer que se não deve ter 
colmeias desta abelha, e que antes pelo contrário 
convém muito fazer toda a diligência para extingui-las” 
(1845, 64). Ainda segundo Castello Branco, havia 
“também grande multidão de variedade de Vespas, a 
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que em geral chamamos marimbondo”, mas que não 
era o objeto de análise dele na referida memória 
(CASTELLO BRANCO, 1845, p. 71). 

Um outro aspecto também da maior 
relevância no texto de Castello Branco diz respeito ao 
alerta quanto ao desaparecimento das abelhas, 
evidenciando seu diálogo com a crítica ambiental que 
se fortalecia naqueles meados do século XIX (PÁDUA, 
2004). Tratava-se de uma preocupação profundamente 
conectada a questões políticas e sociais da época, como 
na sua opinião sobre os camponeses e escravos do 
Piauí, que saberiam muito bem os locais das moradas 
das abelhas. Nas palavras do Castello Branco, “havendo 
muitas em tempos anteriores, já hoje são bem raras, 
porque esta gente lhes tira o mel, e deixa os filhos 
espalhados pelo chão, expostos ao Sol e à chuva, como 
também às lagartixas e ao Papa-mel,” que eram 
predadores de abelhas. Segundo o estudioso piauiense, 
“este bárbaro e estragador comportamento dos tais 
camponeses (que são os Índios e a gente de cor, com 
pouca exceção), e dos escravos é entre eles prática geral 
para com todas as abelhas”. Diante desse quadro, “a 
abundância primitiva das abelhas vai a diminuir 
aceleradamente, e tempo virá em que serão raríssimas, 
para o que contribui muito também o descuido dos 
homens ricos em terem suas colméias, de onde sairiam 
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todos os anos muitos enxames que supririam esses 
estragos” (CASTELLO BRANCO, 1845, p. 58-59). 

Embora muito dos conhecimentos de 
Leonardo Castello Branco sobre as abelhas fosse 
advindo dos chamados saberes das mais diversas 
gentes dos sertões do Piauí, o ideal de modernidade e 
progresso tinha justamente esses grupos como sua 
grande antítese. Não era de estranhar, assim, a ideia do 
estudioso piauiense de que o atraso e a imprevidência 
dessas gentes de cor, povos indígenas, pobres e 
escravos, seria a causa principal da escassez crescente 
de abelhas no Piauí oitocentista. Ao mesmo tempo, ele 
ressaltou que mesmo as gentes de posses e brancas da 
província não colaboravam para melhorar a situação 
das abelhas. Além dos descuidos, permaneciam inertes, 
sem ajudar a proporcionar grandes enxames. 

Mesmo sem ter uma formação em centros da 
ciência ilustrada europeia, tal como a teve Vicente 
Coelho, o piauiense Leonardo Castello Branco também 
se fundamentou bastante na perspectiva iluminista de 
progresso por meio do controle humano do restante da 
natureza. Conforme José Augusto Pádua, esse 
pensamento que cresceu no Brasil do século XIX 
elogiava a natureza pelo seu potencial econômico e 
mesmo político. Não havia uma defesa do “ambiente 
natural com base em sentimentos de simpatia por seu 
valor intrínseco”. Em vez disso, a ideia era que “os 
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recursos naturais constituíam o grande trunfo para o 
progresso futuro do país”, devendo ser utilizados e 
conservados com base nesse ideal de progresso. A 
destruição e o desperdício, assim, apareciam como um 
grande sinal de atraso e falta de civilização (PÁDUA, 
2004, p. 13, 28). O modo como Leonardo Castello 
Branco encerrou sua Memória é também muito claro 
nesse sentido. Para ele,  

 
é pena que tendo os Brasileiros tantas 
riquezas naturais, não tirem delas o proveito 
que poderiam tirar, e só tratem material e 
indiscretamente de gozar o presente, sem 
olhar para o futuro; e por isso em todos os 
ramos de riquezas públicas naturais não se vê 
senão uma estúpida e cruel devastação. 
(CASTELLO BRANCO, 1845, p.72). 

 
O problema era a falta de progresso e 

civilização, algo bastante generalizado na província 
piauiense. A solução, claro, seria o projeto de 
modernizar o Piauí e mesmo o Brasil de modo geral, 
fazendo-lhe chegar o conhecimento e as técnicas da 
ciência moderna europeia. Somente assim seria 
possível um uso racional da riqueza exuberante de um 
Império tropical. 
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5. Conclusão 
 

A construção do Estado Imperial brasileiro 
foi muito além de supostos aspectos puramente 
políticos ou restritos a discussões parlamentares, falas 
do Imperador, atuações de ministérios do regime 
monárquico. A publicação das memórias de Vicente 
Coelho de Seabra e de Leonardo Castello Branco na 
revista O Auxiliador mostram o quanto o tema das 
abelhas foi também parte desse processo. Além dos 
benefícios vitais relacionados à polinização e de 
produtos como o mel e cera, as supostas abelhas 
nacionais integraram, de certa forma, os debates sobre 
a modernização do país.  

Naquele momento, como disse Pádua, “a 
destruição do ambiente natural não era entendida 
como um ‘preço do progresso’, como na visão hoje 
dominante, mas sim como um ‘preço do atraso’” 
(PÁDUA, 2004, p. 13). Assim, as abelhas eram motivo 
de cuidado não exatamente por conta de valores e 
preceitos ecológicos, mas sobretudo devido ao seu 
desperdício para a construção do Império forte 
conforme o ideal de progresso. A devastação da fauna e 
da flora seriam sinais da ignorância das gentes, que 
deveriam se modernizar para reverter esse quadro e 
aproveitar devidamente suas ditas riquezas naturais, 
engrandecendo o Império. 
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As referidas memórias de Vicente Coelho de 
Seabra e de Leonardo Castelo Branco possibilitam, além 
disso, um olhar fundamental sobre a história do 
desaparecimento de abelhas nativas, que vem 
assumindo contornos cada vez mais acelerados e 
catastróficos nos últimos anos. E ter clareza dessa 
historicidade é essencial especialmente em um 
momento como o atual de transformações profundas 
nas estruturas ecológicas do planeta e em que o debate 
mais específico sobre as abelhas também precisa se 
ampliar. Afinal, esses insetos, sobretudo com sua 
capacidade de polinização, são vitais para a 
manutenção da biodiversidade, da vida no planeta. 

Como ressaltado por Regina Horta Duarte 
(2005, p. 32), pensar a historicidade dessas relações 
entre humanos e o restante do chamado mundo 
natural contribui sobremaneira para a formação de 
posturas mais críticas diante da questão ambiental, de 
modo a aprofundar também os debates sobre temas 
mais específicos como o das abelhas e as mobilizações 
urgentes em torno de questões como a emergência 
climática. Em conjunto com vários outros saberes, 
também a perspectiva historiográfica é fundamental 
para entender esses “úteis insetos”, que muito além da 
polinização e do doce mel, também fazem história. 
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NATUREZA INCONVENIENTE NA URBE 
TROPICAL: PROBLEMAS CAUSADOS AO 

“PROGRESSO” 
 

Kelvyn Werik Nascimento Gomes 
 
1. Introdução  
 
 
 Em sessão solene do Conselho Municipal – 
comemorativa em alusão a proclamação da república 
no Brasil – no dia 15 de novembro de 1902, o senador e 
então intendente de Belém, Antônio José de Lemos de 
maneira a congratular-se aos Vogais do dito conselho, 
apresenta a este – em suas palavras – “o registro 
histórico da colaboração simultânea do Conselho com a 
Intendência nos últimos cinco anos” (LEMOS, 1902, p. 
5). O Senador Lemos refere-se ao relatório redigido por 
ele próprio, em que enumera os fatos mais importantes 
da vida municipal desde 1897 quando eleito 
intendente de Belém pela primeira vez. 
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Sendo visivelmente uma exaltação de seus 
trabalhos enquanto gestor público, há no mesmo 
relatório uma seção intitulada “Antecedentes”, onde se 
estabelece as condições em que se encontrava a 
administração pública municipal. Segundo Lemos, ele 
teria empreendido tempo para colocar em ordem e de 
acordo com as leis, as funções municipais que se 
encontravam em “desordem, funcionando na 
balburdia” e em oposição às leis estaduais e federais 
(LEMOS, 1902, p. 6). Por isso, afirmava ele: “cabe-me 
hoje o orgulho de proclamar bem alto a profunda 
diferença material desta cidade e arredores, nos seus 
aspectos, entre o estado em que se acha agora e aquele 
em que a encontrei, há cinco anos” (LEMOS, 1902, p. 7). 
Do mesmo modo, há ainda no mesmo relatório, seção 
que faz referência ao que ele intitula como “o encontro 
da identidade oficial e pessoal” (LEMOS, 1902, p 9) 
entre a Intendência e os governos de Paes de Carvalho e 
Augusto Montenegro. Tal encontro identitário é tido 
como imprescindível para o bom funcionamento do 
serviço público e resultante em vantagens e melhores 
efeitos para a população segundo o que consta no 
documento. 

Os relatórios oficiais da intendência municipal 
mesmo podendo ser considerados um álbum de feitos 
da administração pública, nos fornecem informações 
não apenas oficiais, mas subentendidas sobre as 
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características físicas da cidade de Belém no período 
estudado se, pensarmos, por exemplo, a partir das 
ações que são empreendidas – e que se pretendem – 
para o melhoramento urbano. E, principalmente, sobre 
os ideais higienistas1 e cientificistas de civilidade e 
progresso, característicos do período republicano. 

O relatório de 1897 – 1902, onde é visível a 
preocupação de Lemos com o melhoramento físico da 
cidade, uma preocupação exacerbada com a 
salubridade pública e privada, por entender que estas 
estavam inter-relacionadas. E por isso, a criação do 
“Serviço Sanitário Municipal” pela intendência de 
Belém acabaria por intervir diretamente na vida das 
                                                           
1 Para uma melhor compreensão do que irão expressar muitas das 
fontes a partir da “preocupação” dos poderes públicos, especificamente 
o poder municipal, precisa-se esclarecer que a perspectiva assumida 
aqui para dar inteligibilidade ao ideal higienista, por exemplo, é a que 
Vigarello trabalha em sua “História da Higiene corporal” quanto às 
transformações do uso do próprio conceito de higiene. A higiene, 
segundo este autor, deixa de ser uma condição que defina saúde e passa 
a ser um conjunto de dispositivos e saberes que favorecem a 
manutenção da mesma. Isso porque passa a ser no século XIX uma 
disciplina especifica da medicina, um corpo de conhecimento e não 
mais um qualitativo fixo, fazendo com que manuais de cuidado ou 
conservação da saúde transformem-se em tratados ou manuais de 
higiene. No entanto, é ainda no século XVIII que o médico se aproxima 
do político e passa a desempenhar papel de destaque na disposição das 
cidades. Mas apenas a partir do XIX passa a insistir em sublinhar sua 
competência cientifica.Tal mudança de status se traduz pelo 
surgimento de novas instituições, como, no caso da municipalidade de 
Belém, a criação do Serviço Sanitário Municipal (VIGARELLO, 1996).  
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pessoas já que com a carência dos serviços essenciais, a 
sujeira das ruas que ofereciam “repugnante aspecto” e 
isto, portanto, não seria adequado para estimular “o 
zelo de uma parte da população que não compreende 
bem o seu dever de colaborar com o poder público para 
o asseio geral”. Essa afirmação demonstra que as ações 
da administração municipal eram pensadas para 
atender as necessidades de determinados grupos da 
sociedade belenense e funcionavam de maneira 
pedagógica para os demais. A intervenção se daria 
ainda pela preocupação com a salubridade da cidade e a 
sua vinculação entre o público e o privado levou até o 
conselho municipal a aprovar lei (Lei número 218 de 
31 de dezembro de 1898) que reorganizou o serviço 
sanitário autorizando a entrada de fiscais em 
residências e em estabelecimentos comerciais. As 
medidas do serviço sanitário, segundo o próprio 
intendente, teriam surtido efeito tendo em vista que “a 
população correu em auxiliar os serviços da 
municipalidade” (LEMOS, 1902, p. 19). Sarges afirma 
que coube ao poder público não somente o 
embelezamento da cidade como também a 
disciplinarização de sua população com intuito de 
remodelar hábitos e costumes sociais, não mais 
aceitáveis naquele momento de boom que vivia a 
capital do Pará e a partir de uma nova moral burguesa. 
Essa disciplinarização se dava através de uma política 
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intensa de vigilância e controle dos indivíduos, 
expressos pela criação de uma polícia sanitária e do 
novo código de posturas da cidade que vinha integrado 
ao código policial (SARGES, 2002). 

As atividades da intendência buscavam 
transformar a capital do Pará para que ela se inserisse 
efetivamente no círculo civilizado das cidades 
europeias. A partir do capital advindo da exploração do 
seringueiro no interior da floresta, uma diversidade de 
obras foram pensadas e cumpridas para que a “Petit 
Paris” dos trópicos se desenvolvesse. A “pequena” 2 
cidade amazônida, pretensamente europeia, desde por 
volta de 1870 vinha investindo capital em seu 
desenvolvimento urbanístico para atender 
especialmente as necessidades de uma parcela 
enriquecida da população. Desse modo, sanear e 
urbanizar a cidade cercada de águas tornou-se 
fundamental para o bem estar dos munícipes e o seu 
reconhecimento no círculo do capital internacional que 
transitava por ela. Por isso, reorganizar as repartições e 
                                                           
2As aspas duplas se justificam como efeito na escrita já que de acordo 
com relatório municipal de 1897 – 1902 a cidade de Belém contava com 
uma área total (Belém e suas vilas: Mosqueiro, Pinheiro e Castanhal, por 
exemplo) de 40.515.868m2 (BELÉM, 1905. p 337). Segundo 
levantamento do IBGE, Belém seria a quarta cidade mais populosa do 
país em 1900 com aproximadamente 96.560 habitantes na sua região 
sede do município e 166.121 habitantes a população calculada para a 
totalidade do município. (IBGE, 1890, 1900, 1910. p. 256-257);(IBGE, 
1900 – 1912. p 260-261). 
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os serviços públicos para implementar uma série de 
mudanças se fazia necessário para atender a esses 
anseios. Nesse sentido, Sarges afirma que o processo de 
urbanização de Belém, diferente das cidades europeias 
e americanas, não está ligado apenas a intensificação 
industrial, mas pela função comercial, financeira, 
política e cultural (SARGES, 2002, p 135). 

É por volta do século XVII que a cidade de 
Londres também experimenta um acelerado processo 
de expansão e transformação, mesmo já sendo 
caracteristicamente uma cidade industrial e comercial. 
As modificações que foram sendo percebidas durante 
esse processo não foram apenas físicas, mas sociais. 
Portanto, a cidade burguesa-industrial que deveria ser 
sinônimo de civilização e refinamento, ironicamente ia 
se mostrando palco de uma realidade agressiva e 
contraditória (WILLIAMS, 2011). 

Das mudanças necessárias, aterrar e drenar ruas 
e canais, abrir e calçar ruas, ampliar as redes de esgotos 
eram fundamentais em uma cidade em que as chuvas 
intensas e periódicas são uma característica peculiar. 
Como veremos aqui, os inconvenientes causados pelo 
fenômeno natural estavam regularmente nas páginas 
dos jornais agora não só a partir de seus articulistas, 
mas, e também, da própria população que se utilizava 
desse meio de comunicação para expor os problemas da 
cidade aos seus administradores. Além disso, a 
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preocupação do intendente Lemos e de sua equipe de 
projetos, principalmente da Seção de Obras, com as 
chuvas, estão presentes também no relatório de 1897 – 
1902. A partir da análise dessas fontes pretende-se 
discutir os inconvenientes causados pela chuva ao 
progresso e a civilidade, ideais característicos ao 
período republicano. 

Como afirmava Lemos, ainda nas páginas 
iniciais de seu relatório, o estado em que se encontrava 
a cidade antes do início de sua administração era de 
desordem, de balburdia, assim como o estado 
repugnante das ruas. Nesse sentido, as publicações de 
abril, novembro e dezembro do jornal Diário de 
Notícias são bastante esclarecedoras quanto a isso e 
corroboram a versão do intendente. No dia 30 de abril 
de 1893, o dito jornal chama atenção da administração 
pública para o “estado verdadeiramente lastimoso” em 
que se encontra a Rua do Alecrim. Na mesma 
publicação, segundo informações, a rua fica 
intransitável em dias de chuva e “dois ou tres dias 
depois difficil é ainda passar por ela, por isso que um 
enorme poço d’agua e lama o impede” (Diario de 
Noticias, 1893, p. 2). Da mesma forma, também nas 
proximidades da Rua do Alecrim, agora na Rua 
Trindade, o Diário de Notícias também chama atenção 
para um problema semelhante. No entanto, no caso da 
Trindade, mesmo com calçamento (de madeira) a rua 
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fica intransitável após “qualquer chuva” (Diario de 
Noticias, 1893, p. 1). 

Das três publicações selecionadas do Jornal 
Diario de Noticias em 1893, a de 30 de dezembro 
daquele ano é a mais significativa quanto às afirmações 
de Lemos sobre o estado da cidade antes da sua 
administração. A notícia nos informa que: 

 
Já estamos realmente cansados de reclamar, 
da intendência municipal, melhoramento 
para o estado lastimoso em que se acha a 
travessa 22 de Junho (antiga 25 de março). 
Nas ultimas noites, em que temos tido muita 
chuva, ficou ella que parecia um verdadeiro 
lodaçal. 
As rendas da intendencia não são tão 
pequenas que não permittam tornar 
transitavel a referida travessa, na qual é 
perigoso passar em noites escuras, por terem 
deixado abertas covas, quando fizeram 
escavações para a retirada dos tubos da 
illuminação que antigamente já existia. 
Desejamos dessa vez ser mais bem sucedidos, 
do que outras em que temos feita idêntica 
reclamação (Diario de Noticias, 1893, p. 1. 
Grifos meus). 

  
Como é possível observar nas publicações do ano 

de 1893, é recorrente em diferentes épocas do ano 
reclamações quanto aos inconvenientes causados pelas 
chuvas, dos quais o alagamento e a lama são os mais 
comuns. As publicações do dia 30 de abril e 29 de 
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novembro reclamam de alagamentos em ruas 
transversais, na mesma região. Já a publicação de 30 de 
dezembro trata de uma região diferente da cidade. Mas 
o mais importante da notícia de dezembro é que ela 
demonstra serem recorrentes as reclamações sobre a 
condição física de algumas das ruas de Belém durante e 
após a chuva, ao afirmar: “já estamos realmente 
cansados de reclamar”. Percebamos, portanto, que o 
jornal faz referência a falta de atuação da intendência 
com relação ao ambiente urbano que além de não 
cumprir seu papel e realizar o melhoramento 
recorrentemente solicitado da rua, mas deixando-a 
ainda em pior estado após a prestação insatisfatória de 
determinado serviço. 
 O ano de 1896 também é muito significativo 
quanto a essas notícias e principalmente nos meses 
considerados transitórios entre os períodos chuvoso e 
seco da cidade. O mesmo jornal, Diario de Noticias, em 
publicação do dia 09 de abril de 1896 denuncia a 
Travessa Dom Romualdo de Seixas como um “foco de 
miasmas”3 já que quando chove formam-se “lagos”que 

                                                           
3 Robert e Lilian Martins explicam que a teoria miasmática é uma das 
correntes mais antigas da medicina que associa as epidemias a 
impurezas existentes no ar, denominadas miasmas. Supunha-se que os 
miasmas se originavam a partir de exalações de pessoas e animais 
doentes, emanações dos pântanos, de dejetos e substâncias em 
decomposição. Sua presença era detectada através do mau cheiro. 
Acreditava-se que ao impedir a propagação dos maus odores, seria 
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impedem o transito e quando“o sol dardeja os seus 
raios n’aquella agua apodrecida ninguem pode porahi 
passar, porque féde que tresanda” (Diario de Noticias, 
1896, p. 1). É importante perceber que de acordo com a 
teoria miasmática a Travessa Dom Romualdo acabava 
sendo um problema não apenas estético, mas de saúde 
pública. Nos anos anteriores, a cidade de Belém 
experimentara uma serie de epidemias que assolavam a 
população, a crença na teoria miasmática mantinha o 
povo atento e preocupado com o estado de conservação 
das ruas, travessas e passagens e exigia do poder 
público, ações que evitassem a proliferação de doenças. 
É presumível, portanto, que o medo popular de adoecer 
e o pior, de morrer, tenha sido uma das condições que 
levou as pessoas a correr em auxiliar os serviços da 
municipalidade como afirmou Lemos em seu relatório 
anteriormente citado. 
 No mesmo ano o jornal Folha do Norte em 
publicações de março e abril “noticiam uma tremenda 
trovoada que alagara toda a capital” no dia 06 de março 
de 1896 (Folha do Norte, 1896, p. 2) e no dia 31 uma 
chuva horrenda. A chuva daquele dia 
 

                                                                                                                             
possível prevenir ou evitar as epidemias. Curiosamente, essa teoria “não 
científica”, que se tornou especialmente popular no século XVIII e início 
do século XIX, foi responsável pelo surgimento do movimento 
higienista desse período (MARTINS; MARTINS, 2005). 
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Começada, com grande intensidade, ás 5 e ½ 
até a hora em que fechamos o jornal, muito 
mais de uma hora, cahia ininterruptamente 
em grandes bategas que inundaram a cidade. 
Não nos constam, por enquanto, accidentes 
por ella determinados, em todo caso elles se 
hão de ter verificado. 
Lugares houve em que o transito 
interrompeu-se; notadamente a travessa de 
São Matheus, no trecho médio, transformou-
se num grande lago (Folha do Norte, 1896, p. 
2. Grifos meus). 

 
 Nesse sentido, como é possível observar nas 
notas dos dois jornais – Diario de Noticias e Folha do 
Norte – dos anos de 1893 e 1896 a cidade de Belém 
sofria durante praticamente o ano todo com as 
frequentes e fortes chuvas que caiam sobre a capital e 
que de certa maneira a distanciavam do dito círculo 
civilizado, moderno e progressista do período. 
Guardadas as ressalvas ao relatório do Senador Antonio 
Lemos, seria possível inferir a partir das suas acusações 
as administrações anteriores e as notícias dos jornais 
de que as obras realizadas na cidade até aquele 
momento eram ínfimas. Desse modo, a situação que se 
encontrava Belém poderia ser considerada inaceitável 
para uma urbe moderna e cosmopolita como estava 
tornando-se a capital exportadora da segunda maior 
riqueza do país, a borracha (PRADO; CAPELATO, 1977, 
p. 286 – 307). 
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O capital advindo da intensa atividade comercial 
experimentada por Belém principalmente no ultimo 
quartel do século XIX serviria, sobretudo, para a 
transformação do urbano no intuito de atender as 
necessidades desse mesmo capital – principalmente 
internacional – e das elites econômicas que o 
monopolizavam na região. A transformação da cidade 
passou a significar, ainda, a materialização da 
modernidade ligada ao progresso expresso pelo 
desenvolvimento da vida urbana. 
 Engana-se quem pensa, a partir do relatório da 
intendência, que as mudanças seriam vistas 
imediatamente. No primeiro ano da administração 
Lemista, as chuvas continuariam causando problemas 
a urbe tropical. O Jornal Diario de Noticias em 22 de 
Dezembro daquele ano noticiava os mesmos problemas 
causados pelas chuvas as ruas da cidade, ou as 
intenções da intendência. Na sessão “Notas do Dia” o 
jornal aponta ainda possíveis soluções a esses 
problemas: 
 

A chuva de ante-hontem á tarde pôs em 
estado deploravel a travessa de Gurupá, 
primeiro comprehendido entre a rua 
Santarém e a estrada Almirante Tamandaré. 
A falta de vallas que deem escoamento ás 
aguas e de aterro no leito da rua, é a causa de 
estar aquella via publica em lastimavel 
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estado. Accrecente-se a tudo isto a falta de 
luz. 
De todo ponto justas as reclamações dos 
moradores d’aquelle bairro, estamos certos de 
que o illustre intendente tomalas-á na 
consideração devida (Diario de Noticias, 
1897, p. 1. Grifos meus). 

  
É importante perceber duas questões na 

publicação desse jornal. Primeiro, está mais nítida a 
participação da sociedade na vida urbana, o jornal 
agora é oficial e explicitamente porta voz do que seriam 
os anseios (ou como a publicação mesmo afirma, “das 
reclamações dos moradores”) dos cidadãos naquele 
momento. Segundo: o tom da noticia um ano depois 
das anteriormente referenciadas é diferente. Além de 
apontar a canalização das águas pluviais e o aterro da 
rua, como solução ao “estado deplorável” da travessa 
Gurupá; a mesma publicação cumprimenta o “ilustre” 
intendente e transmite ao seu público consumidor 
letrado e formador de opinião a confiança4 de que ele 
tomará as “considerações devidas”. 
 Na segunda sessão da segunda reunião ordinária 
da quarta legislatura, em 03 de março de 1898, no 
momento da leitura dos ofícios, durante a apresentação 

                                                           
4 Lacerda ressalta que como boa parte da população era analfabeta, 
muito do que era divulgado nos jornais chegava ao conhecimento do 
público através de conversas e comentários, apontando uma constante 
interação entre linguagem escrita e linguagem falada (LACERDA, 2016). 
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de projetos, requerimentos e indicações, o senhor 
Sabino da Luz5 reclama e denuncia ao Intendente e ao 
conselho o “lamentavel estado de immundicie dos 
passeios da travessa quatorze de março”. Os ditos 
passeios haviam sido dados como entregues a 
intendência municipal, no entanto, o senhor Sabino 
queixasse que o enorme lamaçal que permanece 
mesmo algumas horas após qualquer chuva e, 
reclamam os moradores, impede que o lugar “tenha boa 
hygiene, vivendo ali dia e noite uma boa quantidade de 
porcas com crias” (O Pará, 1898, p. 2). 
 As mudanças urbanas empreendidas pela 
administração pública buscavam atender a valores 
estéticos de uma classe social em ascensão e em nome 
do progresso e de um suposto interesse coletivo. 6 Abrir 
e calçar ruas e avenidas, nesse sentido, tornava-se 
essencial para a circulação de pessoas e mercadorias em 
uma cidade de intensa atividade comercial e fluxo de 
pessoas. No caso da Travessa Quatorze de Março, local 
de moradias próximo a Avenida Nazaré, próximo, 
portanto, de palacetes e da igreja da Sé era um espaço 

                                                           
5  Sabino Luz, segundo o jornal O Pará é segundo secretário da 
intendência municipal de Antonio Lemos (O Pará, 1897, p. 3). 
6 Williams ao tratar do caso londrino, afirma que os investimentos 
realizados pela burguesia no melhoramento urbano eram 
acompanhados de medidas disciplinares com o intuito de tentar 
restringir e reprimir o acesso do restante do restante da população 
(WILLIAMS, 2011). 
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em que se fazia necessário essas transformações, tendo 
em vista fazer parte da mentalidade de classe o ver e ser 
visto. As roupas, sapatos, chapéus e demais adereços 
importados, sobretudo para dar visibilidade e 
caracterizar de maneira a diferenciar a elite local e 
estrangeira do grosso da população, ávida por 
demonstrar o seu poder, não poderiam ser desfilados 
naquele ambiente. Ou ainda, aquele espaço não seria 
adequado a tanta pompa. Um novo estilo de vida que, 
assim como os produtos, os quais desfrutavam essa 
camada da sociedade eram importados e inseridos na 
realidade amazônica e encontravam no clima de Belém 
– e principalmente na chuva – alguns entraves. 
 Percebemos até aqui que as vias de fluxo que 
dessem escoamento a produtos e pessoas pela cidade 
deviam ser uma preocupação constante da 
administração pública e da população em geral, fosse 
ela rica ou pobre. A água das chuvas alagava as ruas que 
sem escoamento e sistemas de esgotos chegavam a 
ficar empossadas por horas e até dias. A preocupação 
com a saúde e a higiene da cidade não era só uma 
preocupação dos administradores, mas também da 
população que padecia com uma série de doenças 
possivelmente causadas entre outras coisas pela água 
da chuva acumulada nas ruas. Por isso, havia uma 
atenção especial da intendência com o calçamento das 
mesmas. No entanto, não podemos pensar que os 
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trabalhos na cidade eram uniformemente aplicados. 
Segundo Maria de Nazaré Sarges 
 

Com o aumento da população e do tráfego de 
veículos, em decorrência da intensificação do 
comércio, a administração de Antônio Lemos 
proporcionou uma atenção especial ao 
calçamento da cidade, cuja realização se deu 
graças ao contrato efetuado entre a 
intendência e o Banco Norte do Brasil, que 
custeou parte das obras. Nas reformas das 
vias urbanas, Lemos utilizou critérios 
específicos, quanto as condições especiais de 
trânsito, do embelezamento, da localização e 
da importância da área a ser pavimentada, 
por isso obteve uma variedade nas reformas 
estéticas e também uma boa comodidade 
para os transeuntes, no que se refere ao setor 
das condições de vias de trânsito da cidade. 
Era considerada uma das obras prioritárias 
da municipalidade, sendo autorizada pela lei 
n° 51 de 17.12.1897, o aumento do crédito da 
verba urbana “Calçamento da Cidade”, do 
orçamento vigente, com a quantia de cento e 
sessenta e seis contos de réis. 
A distribuição dos tipos de revestimentos na 
cidade deu-se da seguinte forma: 
paralelepípedos de granito nas principais 
avenidas [...]. Usou o sistema de calçamento 
por macadame nas travessas centrais de 
maior transito. Usou paralelepípedos de 
asfalto nas vias que circundam o Teatro da 
Paz, para que o tráfego de “veículos, 
condutores de passageiros, circulando junto a 
esse prédio estadual” não perturbasse “0s 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

406 
 

assistentes das funções daquela casa de 
espetáculos”; pedras irregulares nas ruas de 
menor transito e aterrou grande trecho das 
zonas baixas de Belém: quase todo o bairro da 
Batista Campos, Marco, Cremação, Telégrafo, 
Umarizal e São Brás (SARGES, 2002, p 165 e 
166). 

 
 Como aponta Sarges, há uma seleção do material 
que será usado para calçamento de determinadas ruas e 
regiões da cidade e “devidamente” justificadas a partir 
do trânsito de pessoas e mercadorias. Mais uma vez a 
ação reurbanizadora de Lemos procura atender 
interesses específicos, ficando, portanto, o material 
para calçamento mais nobre (ou de maior qualidade) 
nas regiões mais elitizadas e apenas o aterramento 
(material considerado de menor qualidade) nas ruas 
dos bairros mais afastados das regiões centrais e ricas. 
A notícia do dia 07 de janeiro de 1897 é muito exemplar 
quanto a essa questão. 
 

Um menor residente em uma casa stta á 
travessa 2 de dezembro, quase ao chegar á rua 
Oliveira Bello, tem por habito atirar sobre os 
bonds da linha do Umarizal, que por ali 
passam, punhados de terra, lama fructas 
podres, ossos etc. 
Ainda hontem, por ocasião da chuva que 
cahio entre 3 e 4 horas da tarde, o 
divertimento d’esse petiz deu em resultado 
ficar completamente enlameiado um 
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cavalheiro que passava n’um dos vehiculos 
d’aquella linha. 
Ao pai, ao tutor, e em ultimo caso, ápolicia 
cumpre pôr um cobro ás diversões do 
pequeno incorrigível (Folha do Norte, 1897, 
p. 2). 

 
 A notícia é de praticamente um ano antes da 
aprovação da lei que aumentava o crédito da verba 
urbana “Calçamento da Cidade”. Mesmo assim com 
essas e outras reclamações, quando aprovada a lei em 
dezembro de 1897, o calçamento destinado ao 
Umarizal – Hoje considerado elitizado, ou área nobre – 
não passou de um aterramento, demonstrando assim 
que a preocupação com a população era eletiva. 
 Se a população exigia um padrão que se 
assemelhasse ao europeu das vias de trânsito, com os 
espaços e logradouros públicos não era diferente. Mais 
uma vez, o relatório do intendente municipal é 
bastante elucidativo também quanto a essa questão. 
Está presente nesse relatório o cuidado do intendente 
com a Praça da República e seu entorno, centro 
emanador de cultura onde se situa o Teatro da Paz, o 
Bar da Praça, o Cinema Olympia, por exemplo. Eram 
nesses espaços de constante circulação de pessoas de 
todas as classes sociais que normalmente se 
concentrava a população principalmente em dias 
festivos. 
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O desenvolvimento da cidade atraiu uma 
infinidade de migrantes, transformando Belém em um 
centro movimentado e com constantes novidades. A 
cultura urbana da Belém da belle-époque era marcada 
por idas ao teatro e espetáculos de companhias do 
mundo, eventos artísticos e culturais que alcançavam a 
pluralidade de atores sociais7 com múltiplas e variadas 
opções. A notícia do jornal Folha do Norte de 1899 
concretiza essa ideia e nos demonstra como essa 
diversidade estava acompanhada pelo conflito. A dita 
noticia reclama do barulho causado por um circo nas 
imediações do teatro. O articulista do jornal afirma que 
por conta disso o teatro estaria imprestável e 
                                                           
7A necessidade de mão de obra gerada pelo boom na exploração da 
borracha e as consequências da seca no Ceará são algumas das 
principais motivações da migração cearense para a Amazônia, por 
exemplo. O grande contingente migratório nesse período causou 
inchaço urbano na cidade que não estava preparada para comportar 
essa população que, ao contrário do que a historiografia consolidou e 
hoje vem tentando redefinir, não estava restrita ao convívio da floresta, 
chegava a cidade e mesmo que aqui não ficasse imediatamente, passava 
determinados períodos no centro urbano, principalmente na temporada 
de chuvas na região amazônica que causava a cheia dos rios e 
impossibilitava a exploração do látex em diversas áreas. Em grande 
medida, as condições em que se encontravam esses imigrantes na 
capital paraense eram degradantes, indo de encontro com o ideal 
civilizado e higienizado pensado para Belém naquele momento, o que no 
final das contas acabava sendo motivo de inúmeros conflitos policiais e 
sociais. No entanto, apesar de serem numero menos expressivo, como 
nos mostra Lacerda, alguns eram “distintos filhos do Ceará” (LACERDA, 
2010). 
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“lamnentava” que uma das melhores casas de 
espetáculos do país se encontra cercada de circos e 
cavalinhos com músicas infernais. A notícia segue: 

 
E o pior é que ninguém se lembrou de evitar 
um tal desastre, antes de permitir a 
construção dos circos junto ao theatro. Agora, 
o remmedio é mais dificil de se aplicar. 
Entretanto, em violências nem extrações de 
direitos, a autoridade podia entender-se com 
os proprietários dos circos, e obter d’estes a 
promessa de não tocarem durante os actos de 
certas peças, como por exemplo as do 
repertorio de Shakespeare. Isso já seria um 
bom serviço, e certo estamos que não é 
impossível obter-se em dias de semana. Oxalá 
que tomem alguma providencia que seja 
tendente não deixar inutilizado o nosso 
primeiro theatro (Folha do Norte, 1897, p. 3). 

 
 Sendo esse espaço de fluxo constante e intenso, a 
praça despertava atenção de Lemos e por isso em seu 
relatório ele afirmava que esta era 
 

A mais vasta da cidade, em cujo centro 
pompeia o elegante e magestosotheatro da 
Paz, esta admirável praça era, ha poucos 
annos, o desespero de quantos por ella 
tinham de transitar. Poeirenta na 
estacãosecca, cheia de charcos durante a 
epocha das chuvas, estava longe de 
corresponder á sua fama e ás tendências da 
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população, que para ahiaffluia nos dias 
festivos (LEMOS, 1902, p. 181). 

 
 No momento da apresentação do relatório supõe-
se, a partir da fala do intendente, que a praça já havia 
passado por reformas. Sendo assim, presume-se que 
esta tenha sido uma prioridade para o intendente tendo 
em vista a importância sociocultural atribuída a este 
espaço, tanto simbólico quanto pedagógico. As obras na 
praça da republica eram necessárias já que esta sofria 
com as condições climáticas da cidade no decorrer do 
ano. Fosse no período chuvoso, com a lama que 
emporcalhava as roupas e acessórios importados dos 
coronéis e suas cocotes, filhas e esposas; ou no período 
considerado seco com a poeira que levantava no 
entorno e encardia as suas roupas.  
 Outro problema bastante recorrente em dias de 
chuva na cidade de Belém estava relacionado aos 
transportes. A Companhia Urbana estava responsável 
não apenas pela iluminação da cidade, mas também 
pelo transporte público. Os bondes dessa empresa 
apareciam nos jornais sempre vinculados a questões 
polêmicas. A Folha do Norte no dia 14 de abril de 1897 
expõe questões quanto às causas do tombamento de 
um Bond da dita empresa responsável pelo serviço. A 
publicação é uma nota do gerente da Companhia 
Urbana em resposta ao próprio jornal Folha do Norte. 
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Das possíveis causas do tombamento, a que nos 
interessa aqui e assumida pela própria empresa é que: 
 

O desastre não pode ter tido outra causa se 
não a velocidade que levava o bond e por 
descuido do cocheiro. Descia o bond um 
declive bastante forte e, adquirido certo 
impulso, não é facilfazel-o parar, sobretudo a 
lavagem dos trilhos pela chuva que cahia ou 
acabava de cahir e isto succedera mesmo que 
funccione perfeitamente o breack (Folha do 
Norte, 1897, pág. 3. Grifos meus). 

 
 No dia 26 do mesmo mês, o mesmo jornal volta a 
tratar do descarrilamento de bondes – por conta da 
chuva – em diferentes pontos da cidade, deixando 
irregular a prestação desse serviço (Folha do Norte, 
1897, p. 3). Os bondes eram responsáveis por facilitar a 
circulação das pessoas pela cidade, não era o meio de 
transporte principal ou mais acessível, mas ia 
tornando-se fundamental para a vida urbana. Por isso, 
na tentativa de sanar os problemas com os bondes, 
evitando acidentes e ampliando as linhas, Antonio 
Lemos, no relatório de 1902 quando trata do Marco da 
Légua8 afirma que: 

                                                           
8 Segundo Cruz, o nome faz referencia a posse da primeira légua 
patrimonial da cidade de Belém concedida por vontade régia (CRUZ, 
1992. p 29). O bairro do Marco era muito admirado por Lemos, ele o 
apreciava elencando as características de bonito, sadio e refrigerado e 
considerava que forçosamente a cidade se expandiria para aquele 
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A viação publica está assegurada alli. Não 
somente o leito das estradas oferece 
commodo rodar ás carruagens, como temos 
para lá um serviço muito regular de bonds, 
feito pela Companhia Urbana. Encontrei um 
horário moroso e raro, para o Marco, por uma 
só linha, o que obrigava os passageiros ás 
mais desagradáveis baldeações, por cima da 
lama e sob a chuva, nas longas noitádas da 
invernia. Graças ábôa vontade da respectiva 
directoria, construiu-se uma segunda linha 
de trilhos, sendo o horário regularisado, com 
o augmento de carros. Hoje em dia, há bonds 
para o Marco da Légua de quarto em quarto 
de hora. Apenas resta que a citada 
Companhia Urbana melhore as condições 
materiaes de seus vehiculos, destinando 
alguns aos passageiros de primeira classe, 
colocando-os em summa á altura da elegante 
prosperidade do bello subúrbio (LEMOS, 
1902, p. 206 e 207. Grifos meus). 

 
 A intervenção pública no urbano mais uma vez 
se dá para atender, não exclusivamente, mas 
principalmente aos interesses da elite belenense. A 
organização do espaço do Marco e o seu melhoramento 
físico são seguidos da sugestão, ou ainda, da pressão 
                                                                                                                             
subúrbio. O Marco recebeu atenção especial do intendente em seu 
relatório que ressaltava a abertura do bosque como elemento de 
progresso, valorizando terrenos e ampliando as linhas de bondes que 
passaram a circular de 4 em 4 horas após a sua solicitação a Companhia 
Urbana. Lemos proclama em seu relatório que será no futuro um dos 
bairros de Belém mais bonitos e elegantes (LEMOS, 1905, p 293 – 297). 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

413 
 

política para que a concessionária prestadora do 
serviço de transporte da cidade ampliasse as linhas de 
bondes9 que circulavam pelo Marco da Légua para que 
se evite que os passageiros passem pelo 
constrangimento de pisar Na lama e sob a chuva em 
noites de inverno e que, principalmente, se crie uma 
linha especialmente equipada para atender aos 
“passageiros de primeira classe”. 
 Mesmo tendo a Intendência acesso aos dados 
coletados por Emilio Goeldi desde 1895 sobre as 
previsões pluviométricas da cidade, como é possível 
observar, sempre que chovia a população e a 
intendência passavam por grandes entraves e 
constrangimentos por toda a cidade, desde os bairros 
mais centrais até os mais periféricos. Prever a chuva 
não era o suficiente e, como não era possível impedir 
que ela caísse sobre a cidade enlameando e alagando as 
ruas, lavando os trilhos dos bondes causando 
descarrilamentos e interrompendo esse e outros 
serviços públicos, a saída encontrada era sanear e 
reurbanizar a cidade, aterrando, mudando calçamento, 
construindo, ampliando e limpando redes de esgotos 
drenando ruas, estabelecendo padrões para 
escoamento das águas das calhas das casas e 

                                                           
9 O Intende informa que houve duplicação da linha de bondes para o 
Marco (LEMOS, 1902 p 255). 
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convocando a população a participar dessas ações a 
partir de editais. 

Entende-se que as ações públicas se davam, na 
perspectiva de Thomas, de subordinar ou domesticar a 
natureza aos desejos e necessidades humanas. Tal 
sujeição se daria já nas décadas iniciais do século XIX a 
partir das teorias cientificistas onde o conhecimento 
levaria a dominação, a gerência e por fim a utilização da 
natureza em favor do homem. O que serviria ainda 
como incentivo ao estudo da História Natural de teor 
prático utilitário: pensar o mundo plástico, adaptável e 
modelável as necessidades humanas (THOMAS, 2010, 
p. 37). 
 Nesse sentido, Almeida elabora sua tese sob a 
mesma ótica de Thomas. Para essa autora a construção 
da cidade se dá em meio ao convívio com as águas, 
sendo, portanto, a história de Belém uma história do 
controle desse recurso. A partir de uma perspectiva da 
história social, Almeida trabalha os modos como às 
populações locais percebem as águas a partir de ideais 
de civilidade e progresso generalizados. O trabalho de 
Almeida refere-se “as águas”, buscando entender as 
relações sociais e políticas estabelecidas com as águas 
dos rios, canais, igarapés, das chuvas, águas 
consideradas boas e más. Sobre as águas das chuvas ela 
afirma 
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As chuvas, por exemplo, poderiam ser 
consideradas benéficas em determinados 
momentos, mensageiras de alívio e frescor, 
sobretudo em se tratando de uma cidade de 
clima acalorado, de conformidade com 
registros de diversos habitantes, porém 
poderia ser percebida e/ou sentida também, 
como incômoda, causadora de infortúnios 
até, considerando os lamaçais que constituía, 
as doenças que poderiam propiciar, os 
machucados nos pés e nas pernas, sobretudo 
daqueles que percorriam os logradouros de 
Belém à guisa de realizar algum trabalho, tal 
como faziam aguadeiros e outros vendedores 
em geral, criados domésticos, lavadeiras, 
entre tantos outros (ALMEIDA, 2010, p. 99). 

 
 Como nos demonstra a autora, as relações 
estabelecidas com a água da chuva se davam no 
cotidiano vivido na cidade. O calor intenso 
experimentado pela população era aliviado nos 
momentos de chuva. No entanto, ela podia ser 
percebida como um entrave a cidade moderna que se 
pretendia ser Belém. Por isso se fazia importante a 
canalização e o esgotamento dessas águas consideradas 
maléficas e perigosas e que podiam causar inúmeros e 
graves problemas não só a modernidade e ao progresso, 
mas, como lembrado anteriormente, a higiene e a 
salubridade já que estavam correlacionados. O 
cientificismo característico do século XIX buscava, 
portanto, submeter elementos da natureza, como a 
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água das chuvas, em prol do bem-estar do homem 
urbano republicano. 
 Nada deveria/poderia impedir o progresso da 
cidade moderna. A intendência foi por diversas vezes 
questionada por conta dos gastos excessivos, como nos 
lembra o próprio intendente no relatório referido neste 
trabalho. Paris e Londres, por exemplo, eram 
referencias tão diretas para Belém que ao justificar o 
capital consumido pela intendência com as reformas 
urbanas, Lemos cita os gastos destas duas “cidades tão 
adiantadas” como baliza. A questão foi levantada em 
discurso proferido por ele ao presidente do conselho 
municipal e transcrito no relatório. Segue trecho da 
fala: 
 

Occupando-se de débitos contrahidos por 
diversas municipalidades de paizes os mais 
adeantados, como as de Paris e Londres, disse 
um tratadista: <íO Conselho Municipal de 
Paris não sabe o que deve!» E escuzado 
salientar què a phrase citada importa n'uma 
figura, empregada para demonstrar quão 
elevado, quão estupendo é esse debito. 
Entretanto, sr. presidente, trata-se da 
municipalidade de uma das mais antigas e 
mais adeantadas capitães européas; trata-se 
da municipalidade cuja s-sde está provida de 
todos os recursos, onde não falta coisa 
alguma e onde, entretanto, se cogita todos os 
dias no modo de melhorar a hygiene, os 
logradoiros e confortos públicos, de satisfazer 
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por todos os meios possíveis ás exigências de 
um publico civilizado (LEMOS, 1092, p 337 – 
339). 
 

 Como é possível perceber, nem mesmo as dívidas 
contraídas pela municipalidade deveriam ser 
empecilho ao desenvolvimento da maior capital 
exportadora de borracha do país. Mesmo com os 
impostos arrecadados com a importação do produto, a 
intendência municipal contou com o financiamento 
estrangeiro para as diversas obras de reurbanização da 
cidade que, como vemos na fala de Antônio Lemos, 
buscava atender as “exigências de um público 
civilizado” (COIMBRA, 2013, p. 24). 
 A cidade do século XIX, moderna e civilizada, 
com grandes contingentes populacionais encontrava 
nos fenemos da natureza entraves a manutenção do 
bem-estar e bem viver dos seus moradores. Em Belém 
do Pará, a chuva, tão característica da cidade, já que não 
podia e nem se queria ser evitada, levaria a ciência a 
buscar modos de lidar com as suas consequências já 
que os modos de se perceber e se relacionar com esse 
fenômeno se davam no cotidiano de sua população. 
 Mais uma vez os jornais nos dão a tônica daquele 
momento. Neles encontramos anúncios de diferentes 
tipos de atividades artísticas, culturais, esportivas 
como as do Teatro da Paz e do Coliseu Paraense onde 
aconteciam as touradas e corridas de bicicleta. O ver e 
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ser visto da sociedade belepoqueana não encontrava 
entraves apenas na lama, poças e alagamento das vias, 
mas nos deslocamentos dos munícipes, por exemplo. A 
influência do fenômeno natural também agia e age 
sobre relações entre as pessoas, a sociabilidade e todo o 
funcionamento da cidade. Além de definir muitas vezes 
o clima da capital e a partir dele os modos de vida como 
o vestir e se alimentar. E além de influenciar nas 
relações interpessoais nós estabelecemos ainda uma 
relação de afetividade com ela, expressa muitas vezes 
no modo de agir e falar. 

Como podemos perceber a partir das leituras de 
algumas publicações dos jornais utilizados aqui, a 
oficialidade representada pela figura do Intendente 
José Lemos manifestou, a partir de seus relatórios de 
governo, maneiras diversas de perceber e se relacionar 
com a natureza. Se para a intendência a chuva 
representou por diversas vezes entraves as 
modernizações da cidade, a civilidade e principalmente 
a salubridade. Para a população, de maneira geral, ela 
regulou as relações interpessoais, os modos de vestir e 
os passeios públicos. 

A partir dos textos jornalísticos, observamos que 
algumas das problemáticas geradas pela chuva 
geraram debates e firmaram posições políticas e uma 
cultura sobre o fenômeno que até mesmo extrapolava o 
que seria um dos temas comuns aos estudos climáticos 
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da época. Ao invés de se estudar a temperatura, o 
importante em Belém era o estudo da chuva. Ao invés 
do calor moldar os humores, seria a chuva (ou sua 
ausência) a causa dos problemas na cidade. 
Simultaneamente a chuva em si (principalmente em 
seu excesso) também podia ser não mal vista. Assim foi 
construída uma relação afetiva com a chuva e sua 
principal cidade que é Belém. Tanto que nos primeiros 
anos do governo Lemos já era comum se ouvir 
referências aos alagamentos como ainda hoje se faz. 
Eles seriam “culpa” de um ato específico de um 
governante ou de outro. Era difícil se alegar que a 
chuva em Belém seria uma “surpresa”.  

No entanto, apesar de ser mais estudada (e muito 
literariamente exaltada), a chuva ainda está longe de 
ser respeitada pelo discurso político no passado e no 
presente. Os habitantes de Belém ainda sofrem com 
calamidades e alagamentos apesar de todos 
conhecerem (ou sentirem) bem o regime regular de 
chuvas da cidade. É porque as ações políticas seguem 
uma longa tradição de governos que pensam a cidade (e 
seus habitantes) como apartados da natureza, ou como 
monstro voraz que deve avançar sobre ela. Saneamento 
e aterramento em geral pouco dialogam com a 
pluviometria da cidade e o dia a dia de seus habitantes. 
E assim – ainda hoje – há quem diga que existem áreas 
de Belém que “padecem” por conta das chuvas. 
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Os alagamentos ainda hoje recorrentes em Belém 
principalmente no período considerado chuvoso, se 
mantém nas mesmas áreas em que ocorriam no 
período estudado aqui e se estenderam para outras 
regiões da cidade, conforme o processo de urbanização 
se ampliou e não foi pelo que percebemos, adaptado a 
realidade chuvosa da capital. Sendo assim, não é difícil 
de lembrar quando foi o último alagamento na rua em 
que moramos, já que a água entrou pela porta, ou pelos 
ralos e gerou prejuízos materiais, quando não a saúde, 
já que a água da chuva misturadas as águas dos esgotos 
que transbordaram durante a chuva torrencial, se 
tornaram “maléficas” e perigosas a população. 

Além do mais, o ritmo das chuvas tem se 
alterado ao longo dos últimos anos por conta da relação 
predatória que estabelecemos com a natureza, 
chovendo cada vez mais em épocas distintas das 
habituais, em regiões diferentes da cidade, em 
quantidade extremamente variada, alterando 
drasticamente os períodos considerados de seca e 
também os chuvosos, variando muito menos a 
temperatura, com dias mais quentes mesmo que ainda 
mais chuvosos. 

Sendo assim, nossa sociedade de modo geral 
precisa repensar sua relação com a natureza, mudando 
hábitos e práticas que degradam o ambiente e esgotam 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

421 
 

os recursos naturais transformando-o em um lugar 
cada vez mais difícil de viver.  
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OS RIOS DA AMAZÔNIA EM DALCÍDIO 
JURANDIR: A FUGA DE D. CECÉ 

 
Alinnie Oliveira Andrade Santos 

 

 

1. Introdução 

 

O Ciclo do Extremo Norte, de Dalcídio 
Jurandir, é ambientado na Amazônia paraense e 
apresenta temáticas que envolvem o homem dessa 
região. As narrativas dos dez livros não são 
independentes entre si, mas, conforme assinala 
Benedito Nunes, 

 
integram num único ciclo romanesco, quer 
pelos personagens, quer pelas situações que 
os entrelaçam e pela linguagem que os 
constitui, num percurso de Cachoeira na 
mesma ilha [do Marajó] – cidade de sua 
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infância e de sua juventude – a Belém, onde o 
autor viveu antes de transferir-se para o Rio 
de Janeiro. (NUNES, 2009, p. 309). 

 
Willie Bolle considera o Ciclo como uma 

enciclopédia da Amazônia, ambientada tanto no 
contexto rural, como no urbano, mas com uma forte 
marca dos hábitos e costumes da periferia: 

 
O cenário da ação dos romances do Ciclo é a 
região do delta do rio Amazonas. Os três 
primeiros (Chove nos Campos de Cachoeira, 
Marajó, Três Casas e um rio), passam-lhe na 
ilha do Marajó, nas vilas de Cachoeira e Ponta 
de Pedras e em seu entorno. O quarto 
romance (Belém do Grão-Pará) localiza-se na 
capital Belém, nos bairros centrais. Os cinco 
romances seguintes (Passagem dos 
Inocentes, Primeira Manhã, Ponte do Galo, Os 
habitantes e Chão dos Lobos) passam-se nos 
subúrbios de Belém. O trânsito de 
personagens, nesses livros, entre a grande 
cidade e a ilha do Marajó sublinha o caráter 
híbrido da cultura da periferia, onde se 
misturam as formas de vida urbana e 
ribeirinha. O local do último romance do 
CicloRibanceira (1978) é a vila de Gurupá, 
situada num ponto estratégico de acesso ao 
interior da Amazônia. 
O tempo da ação dos romances é a década de 
1920 a 1930, que foi uma época de crise. A 
região amazônica sofreu, então, de forma 
traumática o fim do boom da borracha 
(1912), entrando numa longa fase de declínio 
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e de estagnação da economia. (BOLLE, 2012, 
p. 16) 

 
Na concepção de Vicente Salles (1992), o que faz 

do Ciclo do Extremo Norte um conjunto de romances 
que traça um painel da verdadeira realidade da 
Amazônia paraense é o fato de Dalcídio ter nascido e 
crescido na região, o que possibilitou a ele vivenciar as 
experiências, tanto no meio rural como no urbano, 
retratadas em sua obra: 
 

Já se disse que sua obra se baseia, antes de 
tudo, numa longa experiência pessoal sem, 
no entanto, carregar os seus romances com o 
pitoresco e o documento exigido pelo figurino 
regionalista. Isto é verdade porque Dalcídio 
Jurandir não mergulha no seu universo 
regionalista fazendo saltos ornamentais. Ele 
não extrai desse universo qualquer imagem 
idealizada. As experiências foram vividas e, 
por isso, permitiram-lhe fazer com 
autenticidade a literatura do cotidiano, nos 
campos de Marajó, como nos bairros pobres 
de Belém. Não é capaz de exprimir a tradição 
amena, determinada pelo conformismo; 
revela-nos, a sua obra, dimensões inéditas do 
homem em seu contexto rural e/ ou (sub) 
urbano. (SALLES, 1992, p. 368) 

 
Em seu livro sobre Euclides da Cunha, ao falar 

sobre aqueles que o sucederam, Francisco 
FootHardman menciona a produção ficcional de 
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Dalcídio Jurandir e também o considera como um 
escritor que distanciou sua obra tanto dos escritos de 
Euclides, como daqueles que o homenagearam, 
trazendo assim estabilidade para a prosa da região: 
 

Será, no entanto, com o escritor, jornalista e 
militante comunista Dalcídio Jurandir (1909-
1979), natural da Ilha de Marajó, que essa 
representação romanesca na trilha realista 
conhecerá estabilidade temática, equilíbrio 
estético e continuidade histórica. De seus 
onze romances, dez versam sobre a 
Amazônia, constituindo o que foi chamado de 
Ciclo do Extremo Norte, com narrativas em 
cenários da ilha de Marajó, além do interior 
do Estado do Pará e de Belém, começando 
com o premiado Chove nos Campos de 
Cachoeira (1941) e terminando com 
Ribanceira (1978), intercalados, entre outros, 
por Marajó (1947), Três casas e um rio (1958) 
e Belém do Grão-Pará (1960). Em Dalcídio, a 
lentidão dos ritmos equatoriais adquire 
textura, sem concessões ao pitoresco. (...). 
Seus personagens possuem papéis sociais 
definidos. Mas seus romances não se 
“nacionalizaram” como os de escritores 
nordestinos, isto é, permaneceram à margem, 
no rodapé da história literária brasileira, 
como caso exemplar de um regionalismo de 
boa qualidade. (HARDMAN, 2009, p. 31). 

 
Apesar de possuir uma vasta produção como 

romancista, Dalcídio Jurandir é um escritor 
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desconhecido do grande público. Na maioria das 
histórias literárias brasileiras ele é apenas brevemente 
citado e enquadrado como um escritor regionalista. Ou 
seja, ignorando todos os avanços que a literatura que 
retrata a Amazônia adquiriu com o escritor paraense, 
como a ruptura com a tradição literária amazônica, 
apenas levam em consideração o fato de Dalcídio ser um 
escritor nascido no norte do Brasil e que ambienta as 
suas obras nesse local, como se tais aspectos fossem 
mais importantes que toda a complexidade da sua 
narrativa1.  

Assim, a maioria dos historiadores da Literatura 
não se detêm na apresentação do enredo das obras ou 
ainda em uma análise minuciosa do Ciclo. Apesar de 
este ser composto por dez romances, apenas os seus 
títulos são mencionados, sem uma apreciação do seu 
conteúdo, como ocorre nessas mesmas Histórias 
Literárias com outros escritores brasileiros mais 
conhecidos. Apesar disso, é inegável o valor de suas 

                                                           
1 Histórias Literárias como A Literatura no Brasil (1959), de 
Afrânio Coutinho, História Concisa da Literatura Brasileira 
(1970), de Alfredo Bosi, História da Literatura Brasileira (1997), 
de Luciana Stegagno Picchio, A Literatura no Brasil: origens e 
unidade (1999), de José Aderaldo Castello e História da 
Literatura Brasileira: da carta de Caminha aos contemporâneos 
(2011), de Carlos Nejar apenas mencionam as obras de Dalcídio 
Jurandir, enfatizando que se trata de uma produção 
essencialmente regional,ignorando quaisquer outros aspectos. 
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obras tanto para a literatura da Amazônia, quanto para 
a Literatura brasileira de uma forma geral. 

Alfredo, personagem central da maioria dos 
romances do Ciclo (Missunga desempenha esse papel 
em Marajó), ao longo de sua jornada se defronta e 
encontra diferentes sujeitos que impactam sua vida e 
mudam sua maneira de pensar e até mesmo de agir. 
Apesar de seu protagonismo,impressiona o grande 
número de mulheres que colaboram para o 
desenvolvimento das narrativas, contribuindo de 
forma marcante para a construção dos enredos e dos 
dramas dos personagens centrais das obras, mesmo 
não sendo, em sua maioria, protagonistas dos 
romances. Além de trazerem seus próprios dramas e 
trajetórias para as narrativas e sendo um elemento 
importante para a crítica social que percorre os dez 
romances. Uma dessas personagens é D. Cecé, do 
romance Passagem dos Inocentes. 

 
2. A fuga de D. Cecé 
 

Passagem dos Inocentes quinto romance do 
Ciclo do Extremo Norte marca a volta do protagonista 
de férias ao Marajó, depois de um primeiro contato com 
a cidade e os moradores de Belém. Nessa obra, há o 
acréscimo de novos personagens à saga do menino 
Alfredo. Na cidade de Muaná, se depara com a prima 
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Celeste quem o acolherá para continuar a temporada de 
estudos na capital paraense. Ao longo de todo esse 
romance, então, teremos Celeste (ou D. Cecé) dividindo 
o protagonismo da narrativa com ele. 

Um aspecto interessante na vida de D. Cecé é 
que antes pertencia a uma família abastada da cidade 
de Muaná, agora vivia em um barraco na Passagem dos 
Inocentes, no bairro do Umarizal, naquela época, 
periferia de Belém. No entanto, escondia de todos no 
Marajó tanto o nome da rua, como a situação 
degradante na qual vivia: 
 

D. Celeste ocultava o seu endereço em Belém, 
para se livrar dos abelhudos, principalmente 
daqueles do interior que, de tanto se 
meterem, dias, em casa alheia em Belém, já 
faziam disso um ofício. Esquiva, falava assim:  
— Ali, no Umarizal, onde moro, moramos, eu 
gosto. É na Passagem Mac-Donald. Placa 
ainda não tem por simples esquecimento da 
Intendência. Eu é que acabo encomendando 
uma no armazém do Reduto. Foi já aprovado 
pelo Conselho Municipal o nome. Nome de 
um Inglês, morador ali perto falecido. 
Contam que bebia... Mas era da Port Of. era 
um engenheiro, sabia, Mac- Donald. Mando 
fazer a placa no Ferreira Gomes. (JURANDIR, 
1963, p. 69) 

 
Após a descrição do cotidiano da família de D. 

Amélia e de como ela se comporta longe dos olhares da 
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comunidade em Cachoeira, depois também da conversa 
entre a mãe de Alfredo e a prima D. Cecé, temos os 
capitulo intitulados “Caminho da Mac-Donald”, “Anos 
atrás na fuga a bordo” e “Celeste a bordo” em que a 
personagem toma a voz narrativa para si e conta a sua 
própria história. 

Como já dissemos é com ela que Alfredo vai 
morar quando volta a Belém e, junto com ele, o leitor 
descobre a farsa da moradia de D. Celeste. 
Simultaneamente à chegada do menino à casa, a prima 
relembra quando na juventude fugiu de um baile em 
Muaná, no Vapor Trombetas.  

O motivo do ímpeto da fuga foi a ausência do 
namorado Antonino Emiliano ao baile. Essa iria ser a 
primeira vez que eles seriam vistos juntos pelas pessoas 
da cidade e com a aprovação das famílias, ou seja, para 
ela era um grande dia, pois o relacionamento dos dois 
seria oficializado diante da sociedade. Essa ausência, no 
entanto, causou um impacto muito grande e despertou 
nela sentimentos confusos que a fizeram embarcar 
clandestinamente no navio. 

Nos momentos da narrativa em que conta essa 
viagem, há uma confusão de vozes narrativas: ora em 
terceira pessoa, ora em primeira, ora discurso indireto 
livre, ora diálogos, o que nos leva a afirmar que em 
muitos desses momentos é D. Celeste quem nos conta a 
história e essa alternância no modo de narrar nos 
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aponta para a confusão dos seus pensamentos, dúvidas 
sobre seu futuro, medo e incertezas sobre o que fez: 

 
Meu Deus, estou mesmo viajando? Aonde? 
Ainda ontem tão da casa dos meus pais, 
Celeste Coimbra de Oliveira, tão Cecé. É 
verdade que seus sentimentos para com 
Antonino Emiliano perdiam um pouco 
daquele fervor, aquela obstinação, caiam em 
quase súbito fastio, um pouco desapontada 
Bem-bem, não sabia. (JURANDIR, Dalcídio, 
1963, p. 90). 
Neste medo, vergonha, agonia de abrir a 
porta! Batesse. Alguém viesse. Neste medo, 
vergonha, agonia de abrir a porta, sair, 
aparecer no tombadilho, teria ficado só? Ou 
desmaiada, levada a outro navio, este, sim, da 
boiuna? Nem lavar o rosto posso. Estou outra, 
eu sinto? Perdi tudo ou ganhei? Me perdi ou 
ainda não compreendo? Que fiz eu mesma de 
mim? Eu sei? Teria perdido a conta do tempo? 
Algumas horas me faltam na memória, 
desmaiei mesmo? (JURANDIR, Dalcídio, 
1963, p. 97). 

 
Em meio a questionamentos e inseguranças 

sobre o que aconteceria com ela, a única certeza de 
Celeste era que essa viagem mudaria definitivamente 
sua vida. É possível, sendo assim, dividir o papel da 
personagem em três: a Cecé de Muaná, filha de uma 
família abastada e importante da cidade; a Cecé a bordo 
do Trombetas, com um destino incerto e a D. Celeste, 
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moradora de um barraco na Passagem dos Inocentes, 
em Belém, que lamenta a sorte do seu presente, saudosa 
de tudo o que passou e do que poderia ter vivido se 
tivesse um desfecho diferente. 

 
Fechou a mala, folheou o álbum, folheando 
antes a lembrança da fuga a bordo que ainda 
agora lha dá vertigem terror encantamento, 
na qual se tranca, alheia à barraca, ao marido 
e filho. “Não fiz esta viagem como era pra ser, 
dele tinha que voltar outra, que não sou eu.” 
Voltar sem nenhum vestígio daquela de 
Muaná, aquela do sobrado e do pé de 
Antonino Emiliano. Não voltaria nem esta 
nem a da fuga a bordo, saindo de ambas a 
terceira, filha da navegação, a Celeste 
daqueles confins, que não se desencantou. 
Voltou a que sou eu, não mais de Muaná nem 
da viagem, perdido o sobrado e o navio, outra 
sim, mas deste buraco. (JURANDIR, 1963, p. 
101). 

 
A confusão de vozes narrativas nos trechos em 

que a história da viagem é narrada, nos remete à 
própria confusão de pensamentos e sentimentos pelos 
quais Celeste estava passando naquele navio. Além 
disso, a forma como D. Cecé conta sua história, remete 
também ao curso do rio, o fluxo da sua narrativa se 
assemelha ao trajeto do vapor Trombetas nas águas 
amazônicas. 
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Intercalado com o relato da história de D. 
Celeste, há a descrição da chegada de Alfredo a casa 
dela, o estranhamento e o espanto dele com a rua 
encharcada, na qual os pés afundam na lama. Belém 
não é mais a mesma para o menino e, depois da 
temporada morando com a prima, muda sua vida e sua 
percepção da cidade para sempre: 
 

– Mas para ir para lá, precisa mesmo passar 
por aqui, entrar aqui? Por esta, por outra 
boca? 
– Meu filho, é aqui nesta, nesta Passagem, 
aqui que Celeste mora. Por esta, por aquela 
boca, o caminho vai dar lá, na Celeste, o teu 
Grande Hotel, meu viajante, a Inocentes. 
(JURANDIR, 1963, p. 79) 

 
D. Celeste continua relembrando sua história. 

Escondida no navio, logo é descoberta pelo comandante 
que promete cuidar dela e levá-la de volta para Muaná. 
Em vez de alívio, essa promessa a deixa muito mais 
confusa e acentua ainda mais a desordem narrativa que 
ela provoca com suas memórias: 
 

O comandante enfiou a cabeça pela porta: 
– Mas não está quente? Quer uma rede aqui 
fora? 
– Por onde estamos, comandante? 
Perguntou por perguntar, para esconder 
confusão, desassossego, estabelecer com ele 
relações não íntimas nem tão cerimoniosas, 
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como se de repente aceitasse a simples 
condição de passageira. Ou noutro sentido a 
pergunta? 
(...) 
No primeiro camarote, eu era a fugitiva, aqui 
neste a devolvida. Como se fosse possível 
devolver a mesma que embarcou. 
(...) 
Celeste sem responder. Mandar de volta. Sem 
dano algum! Lá vaizinho de volta a moça 
fugida, a acesa por viajar, inteira-inteira 
como saiu. A minha idade. Idade é a que 
quero ter, é desta hora e me dá de menos dois 
anos. (JURANDIR, 1963, p. 131). 

 
Com esses excertos, podemos perceber as 

mudanças bruscas de voz narrativa para se contar o 
mesmo acontecimento. Essas mudanças constantes, 
como já mencionamos, remetem à agitação, temor e 
desespero diante do futuro que assolam a fugitiva Cecé 
e ficam cada vez mais perceptíveis no decorrer da 
narrativa dela. O ato pouco pensado de embarcar no 
primeiro navio que viu na tentativa de fugir da 
vergonha de estar desacompanhada no baile, que 
poderia significar o rompimento de seu namoro, gerou 
consequências drásticas e impactantes na vida da 
jovem, tal como o repentino casamento com o 
namorado Antonino Emiliano, o que não lhe 
interessava mais, porém foi obrigada e a mudança par 
Belém. 
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Cheia de sonhos e planos para o futuro, com a 
esperança de uma mudança na sua história, a aventura 
de Celeste chega ao fim com uma ordem dos pais de um 
casamento que não fazia mais parte dos seus planos. A 
Cecé viajante que por um momento aspirou por uma 
vida diferente, submete-se à determinação familiar.  

No momento presente, o cotidiano de D. 
Celeste, moradora da lamacenta Passagem dos 
Inocentes, na periferia de Belém, é relembrar suas 
histórias do passado, revirando a mala onde guarda os 
vestidos que usou durante a fuga; vagar 
misteriosamente pela cidade toda quarta-feira e se 
envaidecer do sobrado e dos seus azulejos que a família 
ainda possuía em Muaná, pois, quando ia lá, fingia para 
os conhecidos que vivia em uma situação melhor na 
capital do que de fato era verdade. 

O esposo Antonino Emiliano, escondido dela, 
destrói os últimos objetos que amenizavam a triste 
realidade de D. Cecé, os quais lhe remetiam a um 
passado em que ainda tinha variadas possibilidades de 
uma vida futura e que sua família ainda tinha dinheiro. 
A miséria em que vivem faz o marido se desfazer 
primeiro dos vestidos e depois do sobrado, na 
esperança de que ela não descobrisse o que ele fez: 

 
– Parente, eu e meu cunhado, fizemos dois 
enterros. Meu cunhado enterrou a noiva e eu 
o sobrado de azulejos, foi abaixo o corpo da 
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casa. (...). E tu sabes, não queria te dizer, mas 
os dois vestidos que a Arlinda roubou, ela não 
roubou, eu vendi no Ver-o-Peso, eram muito 
bons. Tive uma precisão, um dia desses. 
(JURANDIR, 1963, p. 219). 

 

Posteriormente, seu Antonino viaja, deixando 
d. Celeste sozinha, planejando ficar fora por um ano em 
busca de riquezas, acreditando que ela não descobrirá a 
verdade acerca dos vestidos e principalmente do 
sobrado em Muaná. Não sabemos o desfecho desses 
acontecimentos. Os capítulos finais do romance 
mostram a viagem que Alfredo faz com os tios de volta 
ao Marajó e o momento em que ele toma consciência de 
sua “passagem” da infância inocente para a 
adolescência. 

 O narrador também não nos faz saber qual era 
o destino das perambulações semanais de D. Cecé pela 
cidade, que aguçam a curiosidade de Alfredo. O que 
sabemos é que sua participação na obra se encerra com 
a decisão de ir a Muaná, mesmo tendo prometido o 
contrário ao marido. Provavelmente ela descobriria a 
verdade e viveria uma vida de mais tristeza e miséria, 
ainda mais submersa no passado, esperando a volta do 
marido, se voltasse, das suas buscas por riquezas. 

Se no momento presente, D. Celeste vive na 
miséria e sempre saudosa do passado, no passado 
transgrediu a ordem social, ao fugir clandestinamente 
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de sua cidade e de sua família e ao relutar em voltar. 
Além disso, transgride o plano da narrativa, com a sua 
narração dos acontecimentos, pois toma a voz 
narrativa para si e conta a sua própria história.  
 
3. Considerações Finais 

 
O quinto romance da saga, além de marcar a 

importante transição de Alfredo da infância para a 
adolescência, traz à cena uma personagem como D. 
Celeste que figura como uma representação tanto da 
ruína da região periférica de Belém, como também é 
responsável por trazer à narrativa os rios da Amazônia. 
O período que Alfredo mora com ela nos aponta para o 
futuro do menino na cidade:  cada vez mais imerso em 
sua periferia, uma vez que esta não lhe causa mais o 
estranhamento e desapontamento de outrora. 

Em relação a Alfredo, D. Cecé é um dos 
primeiros contatos impactantes do menino com a 
periferia e com a ruína da cidade de Belém. Se no 
romance anterior, Alfredo esperava encontrar a cidade 
dos tempos áureos da Belle époque e se frustra com 
isso, em Passagem dos Inocentes sua ilusão cai 
completamente por terra ao se deparar com a 
degradação da cidade, desde o primeiro momento que 
põe os pés na rua em que a prima morava.  
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Passagem dos Inocentes, romance 
predominantemente urbano, que pinta um retrato da 
periferia da capital paraense, tem essa imagem 
entrecortada pelos rios da Amazônia por meio da 
transgressão narrativa de D. Cecé. Em outras palavras, 
podemos dizer que nessa obra essa personagem é a 
responsável por trazer um tom ribeirinho para o 
enredo ambientado em uma cidade.  
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SOBRE O PROCESSO HISTÓRICO DE USOS 

DA LAGOA DO APODI/RN, NO SEMIÁRIDO 
BRASILEIRO 
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Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 
 
 
1. Introdução 

O surgimento da história ambiental aconteceu 
em 1972 na universidade da Califórnia em Santa 
Bárbara, pelo historiador cultural Roderick Nash 
(NASH, 1972). Este acontecimento coincide com a 
emergência do movimento ambiental que floresceu a 
partir da década de 1970, conforme corrobora Pádua 
(2010) ao assegurar que voz das ruas teve importância 
na formalização da história ambiental. 
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Na perspectiva de saber científico a história 
ambiental configura-se como ciência social que deve 
sempre incluir as sociedades humanas e, reconhecer a 
historicidade dos sistemas naturais, construindo desta 
forma uma leitura interativa da relação entre ambos 
(PÁDUA, 2010). Este pensamento é ratificado por 
Worster (1991; 2000) ao afirmar que esta história não 
deve ser vista não como uma redução, e sim como uma 
ampliação da análise histórica.  

Este ramo científico consolida-se com o 
advento da questão ambiental no mundo no final do 
século XX, sendo atualmente muito mais difundido, 
com associações de pesquisadores na Europa, nos 
Estados Unidos, na Ásia, Latino-americana e Caribenha 
(PÁDUA, CARVALHO E, LAVERDI, 2014). Os estudiosos 
da história ambiental vêm desenvolvendo suas análises 
em lugares e regiões diferentes (PÁDUA, 2010).  

Desta forma a história ambiental ganhou 
notoriedade internacional porque pretendeu estudar 
de forma sistêmica as relações entre ambiente e 
sociedade no mundo todo. Para Worster (1991) este 
saber pretende encaram os homens ou as sociedades 
como partes integrantes dos seus ecossistemas, 
fazendo com que ocupasse esta lacuna no 
conhecimento.   

A escolha das áreas a serem estudadas pela 
história ambiental ocorre a partir da apropriação dos 
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critérios das ciências naturais, principalmente da 
geomorfologia, da climatologia e da botânica, com isso 
delimitam seus objetos de estudos as extensões 
territoriais que apresentam alguma homogeneidade ou 
identidade natural (DRUMOND, 1991). Resultando 
assim em um campo vasto e diversificado de pesquisa 
(PÁDUA, 2010).  

Neste anseio, os recursos hídricos são possíveis 
recortes espaciais de estudos da história ambiental, já 
que Nash (1982) afirma que toda a paisagem que nos 
cerca deve ser encarada como um “documento 
histórico” à espera de interpretação. Nessa linha de 
pensamento Arruda (2015) relata que a história 
ambiental de uma bacia hidrográfica seria através de 
uma história das relações que as populações humanas, 
que nela circularam e viveram, circulam e vivem, 
mantiveram e mantém com as outras populações não 
humanas e com as suas características físico-naturais 
da bacia (ARRUDA, 2015).  

A aplicação da história ambiental para estudar 
a questão dos recursos hídricos no Brasil vem sendo 
desenvolvida por: Carvalho (2004); Araújo (2012); 
Lopes e Nodari (2012); e; Arruda (2015). Entretanto, 
observa-se que ainda são raros os estudos da história 
ambiental dos ambientes aquáticos do Semiárido, 
tornando-se importante este estudo, já que a água é 
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considerada um recurso natural escasso, devido às 
limitações climáticas. 

No interior do Estado do Rio Grande do Norte, 
especificamente na microrregião da Chapada do Apodi 
e mesorregião do Oeste Potiguar, localiza-se o 
município de Apodi, que teve seu processo de 
colonização a partir da ocupação das margens de sua 
lagoa. O referido ambiente aquático ao longo dos anos 
vem sendo utilizado para diversos fins, como o 
abastecimento de água para consumo humano e 
animal, agricultura, pesca, preservação de espécies 
aquáticas, recreação, navegação, diluição de efluentes, 
uso paisagístico, recarga do lençol freático, porém estes 
usos de vem ocorrendo de forma conflituosa, 
proporcionando um cenário de vulnerabilidade 
socioeconômica e ambiental na região.  

Diante deste panorama, a Lagoa do Apodi-RN, 
tornou objeto de pesquisas científicas com diversas 
abordagens, com destaque para os seguintes estudos: 
Souza (1999); Pinto Filho e Oliveira (2008); Oliveira, 
Souza e Castro (2009); Lemos, Ferreira Neto e Dias 
(2010); Santana Junior e Alloufa (2010); Pinto Filho, 
Santos e Souza (2012); Tavares, Lima e Bertini (2012); 
Souza et al. (2016); Soares et al. (2017) e, Torres et al. 
(2017). Entretanto, ainda não aplicou a história 
ambiental nos estudos sobre a lagoa, tornando-se 
relevantes esta pesquisa, já que irá permitir conhecer a 
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origem dos processos de usos e ocupações deste 
ambiente.  

Desta maneira, tornam-se fundamentais 
investigações sobre os processos dos usos dos recursos 
hídricos, especialmente nas áreas urbanas do 
semiárido, já que nessas localidades a água é um fator 
limitante e, existe o eminente risco de ocorrer 
processos de degradação ambiental.  

Para tanto, o presente trabalho tem por objetivo 
narrar a história ambiental da Lagoa do Apodi-RN, bem 
como inferir possíveis usos perdidos neste ambiente 
em seu processo histórico. 

 
2. Metodologia  
2.1. Classificação da Pesquisa 

Diversos usos são atribuídos aos recursos 
hídricos, estando frequentemente relacionados a 
impactos socioeconômicos e ambientais. Dessa forma, 
sob o âmbito científico, para auxiliar no estudo desta 
problemática, foi utilizada a pesquisa qualitativa, onde 
o pesquisador vai a campo coletar informações a 
respeito da questão em estudo, a partir da perspectiva 
de pessoas que vivenciam a mesma. Buscando, assim, 
compreender em vez de descobrir os fenômenos nos 
quais a comunidade está inserida (MOREIRA, 2001).  

Sendo assim, a pesquisa pode ser classificada 
como exploratória, tendo o objetivo de proporcionar 
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maior familiaridade com o problema, tornando-o mais 
nítido e facilitando o processo de construção de 
hipóteses, induzindo o aprimoramento de ideias, 
contando com pontos variados a respeito do assunto 
estudado. Com um planeamento flexível, a pesquisa 
exploratória engloba o levantamento bibliográfico e 
análise de exemplos similares (GIL, 2008). 
 
2.2. Caracterização da Área de Estudo 

A Lagoa do Apodi está localizada no bairro 
Malvinas da cidade de Apodi, município do estado do 
Rio Grande do Norte (Figura 1), pertencente à 
microrregião da Chapada do Apodi e mesorregião do 
Oeste Potiguar. Cidade interiorana, dispõe de uma área 
total de 1 602,477 km² com 36.257 habitantes segundo 
censo realizado pelo IBGE em 2016. Distante 342 km da 
capital do estado, o acesso é feito por meio da BR-405, 
principal eixo rodoviário, que também liga a cidade à 
Mossoró-RN, importante polo econômico da região 
(IBGE, 2016). 
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Figura 01: Localização geográfica do município de Apodi 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 
A lagoa referida (Figura 02) faz parte da Bacia 

Hidrográfica Potiguar e se situa na margem esquerda 
do rio Apodi, estendendo-se por 15 km, sendo dividida 
entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, 
possuindo uma capacidade hídrica de 20 milhões de 
metros cúbicos de água em períodos de cheia (EMPARN, 
2017). 
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Figura 01: Localização geográfica do município de Apodi – RN. 

 

A lagoa referida (Figura 02) faz parte da Bacia 
Hidrográfica Potiguar e se situa na margem esquerda 

se por 15 km, sendo dividida 
entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, 
possuindo uma capacidade hídrica de 20 milhões de 
metros cúbicos de água em períodos de cheia (EMPARN, 
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Figura 02: Análise ocupacional da área estudada. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 
A partir dessas condições, a Lagoa do Apodi-RN 

vem sendo utilizada de forma variada ao longo dos 
anos, com destaque para usos relacionados à 
agricultura, pesca, navegação, harmonia paisagística, 
recreação, atividades domésticas e de higienização, 
abastecimento humano e animal, diluição de efluentes, 
manutenção da fauna e flora, dentre outros. 
Apresentando dessa forma, grande contribuição na 
recarga dos lençóis freáticos e sendo um recurso vital 
para a população local. No entanto, apesar da grande 
importância, a lagoa vem sofrendo constantes 
agressões por meio de ações antrópicas, que acarretam 
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inúmeros impactos negativos, de ordem ambiental, 
social, econômica, saúde, político e, territorial. 
 
3. Procedimentos Metodológicos 
 

O estudo do contexto histórico referente à 
Lagoa do Apodi-RN é importante para a compreensão 
da sua situação atual, através do conhecimento da sua 
capacidade de suporte e, apreensão da sua condição 
futura, por meio de definição de métodos de 
preservação e conservação deste ambiente aquático. 
Desta forma, foram utilizados métodos e técnicas com 
o intuito de atingir os objetivos propostos, 
desenvolvendo os procedimentos: estudo bibliográfico, 
estudo do território local, análise ocupacional, pesquisa 
de campo, análise de dados e, redação final do artigo.  

- Estudo bibliográfico: sob a perspectiva de Gil 
(2008), trata-se da busca por materiais já elaborados, de 
preferência livros e artigos. Neste trabalho, as 
referências se embasaram em fontes como artigos 
científicos, periódicos e livros. Dessa forma, buscou-se 
embasamento teórico a respeito dos recursos hídricos, 
história ambiental e, caracterização da área de estudo.  

- Estudo do território local: investigação dos 
principais resultados de estudos científicos sobre a área 
de estudo.  
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- Análise ocupacional: a utilização de softwares, 
como o Google Earth, possibilitou a vetorização da área 
a ser estudada bem como a análise das dimensões 
espaciais da lagoa do Apodi.   

- Pesquisa de campo: uso de checklist para 
identificar os impactos ambientais atuais junto com 
registro fotográfico da área de estudo dos principais 
cenários pesquisados (DERÍSIO, 2012).  

- Análise dos dados: os dados obtidos através 
dos textos históricos e os resultados de pesquisas 
científicas foram descritos junto com registro 
fotográfico da área de estudo buscando desta forma 
uma melhor visualização das informações.  

- Redação final do artigo: escrita dos resultados 
e, discussão com outros autores.  

Desta maneira, este trabalho embasou-se em 
resgates históricos a respeito da Lagoa do Apodi-RN, 
sobre os processos socioeconômicos e naturais que 
ocasionaram alterações, de modo a (re) pensar para 
onde caminha a relação entre este ambiente e a 
sociedade local.  
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4. Resultados e Discussão 
 
4.1. Histórico Ambiental da Lagoa do Apodi-RN 
 

O nome do município de Apodi tem origem 
indígena e significa terra firme, em referência a um 
planalto ou uma chapada, correspondendo, dessa 
forma, à Chapada do Apodi (GUERRA, 2000).   

A característica de firmeza encontra-se 
vinculada com as influências de formações geológicas, 
sendo a Lagoa do Apodi-RN próximas das Formações 
Jandaíra e Açu. Xavier Neto (2006) afirma que a 
deposição da Formação Jandaíra ocorreu há cerca de 90 
milhões de anos (Turoniano ao Eocampaniano), em 
ambiente de deriva continental e sob influência de mar 
aberto e raso durante a evolução da Bacia Potiguar.  

Desta forma, a Formação Jandaíra constitui um 
aquífero livre, predominantemente cárstico, em que o 
armazenamento e a circulação de água ocorrem em 
fendas abertas pela dissolução, e é limitada por níveis 
argilosos da Formação Açu (FERNANDES et al., 2005).  
Nesta perspectiva, observa-se que a Lagoa do Apodi-RN 
é localizada na Formação Açu, com influência de 
drenagem da encosta da Chapada do Apodi-RN com 
desnível de até 100, fazendo parte da Bacia Potiguar.  

Com este ambiente constituído a sua ocupação 
apresenta diversas vertentes, já que alguns autores 
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mencionam a presença de indígenas desde os 
primórdios, enquanto outros escritores destacam o 
comparecimento de espanhóis. Com isso, é registrado 
que os primeiros que pisaram no referido território 
foram Alonso de Hojeda (Almirante da Espanha), 
juntamente com os companheiros João de La Cosa e 
Américo Vespúcio, que chegaram à desembocadura do 
rio Apodi no dia 24 de junho de 1499, através de uma 
Missão de São João de Apodi. Porém esse território 
permaneceu abandonado por mais de um século e meio 
(IBGE, 2017). 

Com a concessão de sesmarias, em 19 abril de 
1680 os irmãos Manoel Nogueira e Baltazar Nogueira 
iniciaram a colonização da Ribeira do Apodi através do 
estabelecimento de fazendas agropecuárias. Essa região 
também era denominada de Lagoa Itaú, que significa 
pedra preta, no entanto no decorrer do tempo passou a 
se chamar de Lagoa do Apodi (GUERRA, 2000).  

Nesta perspectiva, o criatório de gado bovino 
consistiu na primeira atividade econômica do Apodi, 
tendo sido o principal argumento constante dos 
requerimentos das famosas "Datas de Sesmarias", 
quando alegavam que precisavam situar seu rebanho 
bovino, ou que já se achava com seus currais instalados 
nas terras requeridas (PINTO, 2001).  

 Este acontecimento de ocupação não ocorreu 
de forma harmoniosa, visto que a região já era ocupada 
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por índios, com predomínio e registro dos potiguares e 
tapuias, com isso esse período que ficou marcado pela 
rebeldia geral dos índios que compreendeu os anos de 
1687 a 1696, pois neste momento os irmãos Nogueira 
abandonaram suas propriedades (IBGE, 2017).  

Soma-se ainda na visão de Guerra (2000) que 
nesse período a velha aldeia da ribeira do Apodi sofreu 
com a presença do elemento civilizado que acabara de 
aportar na terra apodiense, fazendo com que a quietude 
da paisagem nativa, a paz e a tranquilidade da família 
tribal fossem abaladas a partir daquele momento.  
Ainda sobre estes acontecimentos acrescenta a Guerra 
dos Bárbaros ou Guerra dos Tapuias que ocorreu no ano 
de 1688, onde durante 4 dias e 4 noites o combate 
contra 10 mil índios rebelados, que resultou em 
milhares de mortos (DONATO, 1987).  

Após 1696, o Manoel Nogueira foi nomeado 
capitão-mor e juntamente com processo de catequese 
dos índios paiacus, que se encontravam aldeados na 
Aldeia Apodi, que corresponde ao núcleo originário da 
atual cidade, iniciou a exploração em definitiva das 
terras do Apodi (IBGE, 2017). Esse processo de 
exploração promoveu a comercialização de prisioneiros 
aos fazendeiros e senhores de engenho de Pernambuco 
e da Bahia (PINTO, 2001). Portanto, é importante 
ressaltar que a Lagoa do Apodi serviu de berço para o 
progresso da referida região.  
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Neste intervalo de tempo, exatamente no ano 
de 1700 a ribeira da Lagoa do Apodi-RN foi o local 
utilizado para sustento dos índios e missionários 
residentes, liberando legalmente o restante da terra 
para a colonização e obtendo a garantia do suprimento 
de mão de-obra aos colonos (MEDEIROS, 1995). Este 
processo aconteceu na medida em que os indígenas iam 
sendo vencidos pelo Terço dos Paulistas, eram eles 
coagidos a se aldearem nas missões religiosas, como foi 
o caso dos Tapuias Paiacus, do grupo étnico cultural 
Tarairiú, aldeados à beira da Lagoa do Podi, ou Apodi 
(GUERRA, 2000).  É importante mencionar que este 
acontecimento foi registrado em pintura na Tela Morte 
com cenário da Lagoa do Apodi-RN em 1709 do Padre 
Felipe Bourel (Figura 03).  
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Figura 03: Tela Morte do Padre Felipe Bourel, do cenário da Lagoa 
do Apodi-RN em 1709. 

 
Fonte: Blog Portal tudo do RN, 2017.  

 
Apesar das missões de colonizações, os conflitos 

na região ainda eram constantes, sendo no ano de 
1709, a Aldeia dos Paiacus da Lagoa do Apodi foi 
atacada pelos indígenas Janduis, que apesar de 
pertencerem ao mesmo grupo Tarairiú, eram ferrenhos 
inimigos daqueles paiacus. No ataque desferido pelos 
referidos Janduis, contra os 600 Paiacus aldeados no 
Apodi, aprisionaram os atacantes 80 indivíduos e 
mataram 70 (GUERRA, 2000).  

No ano de 1761, foi extinta a Missão do Apodi, 
onde na oportunidade os índios foram transferidos e, 
criada a Freguesia das Várzeas do Apodi, que 
posteriormente em 1766 foi denominado de Distrito e, 
finalmente em 1833 o município de Apodi surgiu, 
sendo desmembrado de Portalegre (GUERRA, 2000).   
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Desta forma, a Lagoa do Apodi-RN possui papel 
fundamental na consolidação do município de Apodi-
RN, principalmente porque nesse ambiente aquático 
foi implantado os fundamentos iniciais da economia 
agrícola e pastoril, através de roçados, plantações, 
criação de gados e construção de estradas (GUERRA, 
2000).  Dentro desta perspectiva registrou-se o 
estabelecimento de currais para atividades pastoris na 
Lagoa do Apodi-RN (Figura 04).  

 
Figura 04: Currais para atividades pastoris na Lagoa do Apodi-RN 

 

 
Fonte: Blog Portal Tudo do RN, 2017. 

 
Este ecossistema apresenta uma grandiosidade 

indiscutível para região, tendo visto que em raios de 
quilômetros do local, a lagoa constituía o único ponto 
no qual a vida era possível, principalmente em períodos 
de estiagem. Desta forma, nota-se na Figura 05 o 
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estabelecimento de pastagem em épocas de secas 
prolongadas.  

 
Figura 05: Pastagem na Lagoa do Apodi-RN em períodos de estiagem. 

 

 
Fonte: Blog Portal Tudo do RN, 2017. 

 
Diante dessa importância e características, 

tornou-se objeto de estudos geológicos, onde no ano de 
1960 realizaram-se explorações paleontológicas no 
Pleistoceno do Rio Grande do Norte, com achados 
fósseis na Lagoa do Apodi (CUNHA, 1966).   

A Lagoa do Apodi-RN também tem uma fase 
marcada pela construção na sua margem direita do 
Balneário na década de 1970, sendo considerado um 
ambiente de lazer atrativo que serviu como local para 
diversas festas do referido município ao longo destes 
anos (PINTO, 2001). Este instrumento de lazer merece 
destaque devido sua relação intrínseca com a lagoa, já 
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que permite uma vista única para o referido ambiente 
(Figura 06).  

 
Figura 06: Vista do balneário para Lagoa do Apodi-RN em períodos de 

chuvas. 

 
Fonte: Blog Portal Tudo do RN, 2017. 

 
É notório que a Lagoa do Apodi-RN apresentou 

potencial de usos diversos ao longo destes anos, sendo 
destacado a possibilidade de uso para fins de irrigação 
da Chapada do Apodi-RN, tendo em vista que no ano de 
1988 houve a construção da estação de bombeamento 
da Lagoa do Apodi-RN. Ressalta-se que o referido 
projeto não se concretizou, visto que a água da Lagoa 
foi considerada insuficiente (PACHECO; BAUMANN, 
2006) (Figura 07). 
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Figura 07: Prédio da estação de bombeamento na Lagoa do Apodi. 
 

 
Fonte: Jorge Pinto Filho 

 
Aliado às alterações antrópicas, os efeitos 

naturais também causam impactos na Lagoa do Apodi-
RN, sendo marcado por ciclos de estiagem (Figura 08). 
Como destaca Torres et al. (2017), na década de 90 o 
local foi afetado por uma grande seca, onde 
praticamente todas as famílias que tinham 
propriedades às margens da Lagoa e fizeram plantio de 
feijão, batata, arroz e sorgo perderam sua produção. 
Cabe ressaltar que nos períodos de secas a lagoa fica 
vulnerável aos processos de queimadas (Figura 09). Tal 
situação, pode ser explicada com base na teoria de 
Worster (1991) ao mencionar que todo ecossistema 
passa por distúrbio ambientais naturais, que 
posteriormente tendem encontrar um novo equilíbrio.  
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Figura 08: Lagoa do Apodi em 
secas 

Figura 09: Queimadas na Lagoa do 
Apodi. 

Fonte: Jorge Pinto Filho Fonte: Jorge Pinto Filho 
 

Assim, na história da Lagoa do Apodi-RN 
observa-se variações cíclicas de ordem ambiental, que 
permite ou não contínuos ou novos usos. Nessa 
perspectiva, observa-se que este ecossistema vem 
permitindo a desenvolvimento da população local, já 
que o crescimento populacional acentuado do 
município de Apodi-RN também é um acontecimento 
marcante na relação entre o ambiente da Lagoa e a 
sociedade local, uma vez que se observa um aumento 
no número de habitantes, sendo de 31.175 no ano de 
1991, de 34.174 no ano de 2000, de 34.763 no ano de 
2010, com estimativa de 36.323 para o ano de 2017. 

Nesta perspectiva da evolução da população 
apodiense nas margens da Lagoa do Apodi-RN é 
oportuno destacar a consolidação do bairro Malvinas 
(Figura 10), que é considerado o primeiro bairro da 
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cidade. Este processo é marcado por uma relação de 
vilão e vítima, uma vez que o próprio homem é 
responsável pela alteração das matas ciliares, 
construções irregulares, impermeabilização do solo, 
destino inadequado de resíduos sólidos e efluentes 
líquidos neste ambiente, tornando-se refém dos efeitos 
das enchentes e inundações que acontecem em 
períodos de cheias (Figura 11). 

 
 

Figura 10: Construções na Lagoa 
do Apodi. 

Figura 11: Enchentes na Lagoa do 
Apodi. 

Fonte: Jorge Pinto Filho Fonte: Jorge Pinto Filho 

 
Incorpora junto a estes usos a construção de 

várias obras de engenharia civil ao longo das margens 
da Lagoa do Apodi-RN, tanto na área urbana quanto na 
área rural, como por exemplo a construção de uma 
estrada na comunidade do Córrego; o início da 
instalação do Posto de Combustível, que atualmente 
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encontra-se embargado; a execução do Terminal 
Turístico da Lagoa do Apodi e a duplicação da ponte na 
BR 405 na saída de Apodi-RN.  

A construção da estrada nas margens da Lagoa 
do Apodi-RN (Figura 12), se deu através de uma 
passagem molhada, construída pela prefeitura a fim de 
permitir o acesso à localidade Urbano, distante 18 
quilômetros da sede do município. Esta obra, por ter 
sido mal projetada, anualmente é destruída 
parcialmente ou em sua totalidade, sendo os entulhos 
resultantes deste processo arrastados pela força das 
águas para o interior da lagoa (TORRES et al., 2017).   

 
Figura 12: Estrada nas margens da Lagoa do Apodi. 

 
Fonte: Jorge Pinto Filho 

 
O projeto de construção de um posto de 

gasolina dentro das margens da Lagoa (Figura 13), 
localizada ao lado da BR-405, Km 78, na curva do 
Cuaçu, iniciou nos anos 90, mas a obra foi embargada, 
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no entanto, parte da infraestrutura ainda se encontra 
no local (TORRES et al., 2017). 

 
Figura 13: Posto combustível embargado nas margens da Lagoa do 

Apodi. 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 
O terminal turístico da Lagoa do Apodi-RN 

iniciou-se nos anos 2000, sendo uma obra financiada 
pelo Governo Federal e encampado como prioridade 
pela prefeitura (Figura 14 e 15). De acordo com Torres 
et al. (2017) o projeto desta obra não respeitou os 
limites da lagoa, já que as construções físicas ficaram 
dentro deste ambiente e apesar de todos os recursos 
terem sido liberados pelo Governo Federal a obra ainda 
foi concluída. 
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Figura 14: Identificação do 
calçadão. 

Figura 15: Calçadão da Lagoa do 
Apodi. 

Fonte: PMA Fonte: PMA 
 

A duplicação da ponte (Figura 17 e 18), na BR 
405 na saída de Apodi-RN aconteceu no período de 
2008 a 2012, sendo uma obra também financiada com 
recursos do Governo Federal, que possibilita 
intensificação de usos nas margens da Lagoa do Apodi-
RN, a fim de melhorar a mobilidade e acessibilidade dos 
habitantes, tal como as pessoas que transitam naquela 
localidade.   

 
 
 
 
 
 
 
 



____DIÁLOGOS AMBIENTAIS_ 

466 
 

Figura 16: Ponte antiga na Lagoa 
na Lagoa. 

Figura 17: Ponte nova na Lagoa do 
Apodi. 

Fonte:  Blog do Erivan Morais, 
2017. 

Fonte: Jorge Pinto Filho. 

 
As margens da Lagoa do Apodi-RN 

recentemente vêm sendo utilizada para realização de 
eventos públicos, que vão desde de interesse religiosos 
até festas recreativas (Figura 18). Acrescenta ainda 
referente aos usos de recreação o contato direto com a 
água da Lagoa do Apodi-RN através de Jestki (Figura 
19). 
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Figura 18: Eventos no calçadão da 
Lagoa. 

Figura 19: Recreação primária na 
Lagoa. 

Fonte: PMA. Fonte: Jorge Pinto Filho. 
 

Atualmente, verifica-se nas margens da Lagoa 
do Apodi-RN a construção de pavimentação (Figura 20) 
e do loteamento Missões (Figura 21), que se trata de um 
estabelecimento residencial com aproximadamente 
200 lotes, tendo cada um, dimensões de 8m x 20m e 
9m x 25m, totalizando uma área aproximadamente de 
2 ha de área em edificação (PMA, 2017).   
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Figura 20: Pavimentação na Lagoa 
do Apodi. 

Figura 21: Loteamento na Lagoa 
do Apodi. 

Fonte: PMA. Fonte: Jorge Pinto Filho. 
 

A partir desses usos múltiplos ao longo dos 
anos a Lagoa do Apodi consolida-se como um 
importante ecossistema do semiárido brasileiro, porém 
este ambiente vem vivenciando um cenário de 
vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, sendo 
compreendido através do conceito de crise ambiental, 
definido por Braga (2012) como constituído por 
crescimento populacional, uso dos recursos naturais e 
poluição ambiental, já que observa-se que a cidade de 
Apodi-RN cresceu ao longo das margens da lagoa, 
fazendo uso dos seus recursos, sem respeitar a sua 
capacidade de resiliência. O processo de degradação da 
Lagoa do Apodi-RN é intensificado nos períodos de 
estiagem (Figura 22), devido a diminuição do volume 
de armazenamento de água no corpo receptor, o que 
acarreta efeitos naturais negativos no manancial. Tal 
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cenário, entretanto, possibilita o estabelecimento de 
atividades agropastoris, que potencializa o incremento 
de matéria orgânica neste ambiente (Figura 23).  

 
Figura 22: Efeitos da seca na Lagoa 

do Apodi. 
Figura 23: Atividades agropastoris 

na Lagoa.  

Fonte: Jorge Pinto Filho. Fonte: Jorge Pinto Filho. 

 
Diante deste panorama, a Lagoa do Apodi-RN, 

tornou objeto de pesquisas científicas com diversas 
abordagens, com destaque para os seguintes estudos: 
Souza (1999); Pinto Filho e Oliveira (2008); Oliveira, 
Souza e Castro (2009); Lemos, Ferreira Neto e Dias 
(2010); Santana Junior e Alloufa (2010); Pinto Filho, 
Santos e Souza (2012); Tavares, Lima e Bertini (2012); 
Souza et al. (2016); Soares et al. (2017) e Torres et al. 
(2017).   

A abordagem da Lagoa do Apodi-RN por Souza 
(1999) refere-se a sua preservação, sendo um 
importante documento, já que foi o pioneiro na 
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discussão da problemática ambiental da lagoa e nos 
alerta sobre seu processo de degradação.   

Os impactos ambientais da ocupação 
desordenada das margens da Lagoa do Apodi-RN 
determinados por Pinto Filho e Oliveira (2008) foram o 
uso e a ocupação do solo para diversas finalidades, com 
presença de empreendimentos comerciais, urbanização 
descontrolada, atividades agropastoris, construções 
irregulares em Áreas de Preservação Permanentes – 
APP, instalações físicas embargadas que interfere 
diretamente na preservação e conservação deste 
ambiente.  

Corroborando o cenário de degradação da Lagoa 
do Apodi-RN Santana Junior e Alloufa (2010) 
evidenciaram em seus estudos deficiência na coleta e 
tratamento de esgotos e na coleta e destino de resíduos 
sólidos na cidade de Apodi-RN, ocasionando sérios 
problemas de poluição neste ambiente. Ainda com base 
no autor é possível apontar alteração na floresta ciliar 
de carnaúba a partir do crescimento urbano e de 
atividades agropastoris.   

Diante do cenário de alterações ambientais na 
Lagoa do Apodi-RN estudos foram desenvolvidos para 
monitorar a sua qualidade, com isso Oliveira, Souza e 
Castro (2009) ao investigarem a dinâmica da série 
nitrogenada nas águas da bacia hidrográfica 
Apodi/Mossoró – RN determinaram que a Lagoa do 
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Apodi-RN apresentou um ambiente rico em biomassa 
vegetal, já que foram encontradas densas comunidades 
de macrofilas aquáticas.  

Ao realizarem investigações sobre a qualidade 
de água da Lagoa do Apodi-RN, (Lemos, Ferreira Neto e 
Dias, 2010) determinaram a sazonalidade e 
variabilidade espacial da qualidade da água na Lagoa 
do Apodi, RN, constatando que a salinidade da água da 
Lagoa do Apodi varia em todo o seu espelho, 
principalmente nas extremidades oeste e sudeste, 
aumentando no período seco e diminuindo nas chuvas, 
com maior predisposição ao aumento da salinidade nos 
locais onde houve intervenção humana na forma 
natural da lagoa. Observou-se também que existe uma 
grande variabilidade espacial nas características físicas 
e químicas, principalmente para pH, CE, RAS e teores de 
Na e Cl, sendo o Na e o Cl os íons encontrados com 
maiores concentrações, tanto para os pontos de coleta 
como para a época de coleta. Constatou-se ainda a 
variação na qualidade bacteriológica da água 
compromete a balneabilidade da Lagoa do Apodi, em 
particular logo após o período das chuvas.  

A qualidade da água da Lagoa do Apodi também 
foi temática de estudo para os autores Pinto Filho, 
Santos e Souza (2012), onde afirmam que a 
interferência pela ação antrópica neste ambiente, 
resulta na diminuição da sua qualidade físico-química 
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e microbiológica, apresentando variabilidade temporal, 
com tendência de diminuição do Índice de Qualidade 
de Água – IQA no período de estiagem devido a 
diminuição do escoamento superficial, provocando 
assim uma redução no volume de água desse corpo 
receptor para diluir os contaminantes. Observou-se 
ainda, na variabilidade espacial, que os piores IQA’s 
encontram se situados nas estações do calçadão devido 
a influência antrópica ser mais acentuada, 
principalmente relacionada à maior concentração 
demográfica da região e ausência de sistema de 
esgotamento sanitário nessas áreas.  

Segundo Tavares, Lima e Bertini (2012) a água 
da Lagoa de Apodi/RN, em termos de alcalinidade, 
fosfato, nitrato, nitrito e amônia, estão dentro dos 
padrões estabelecidos, sendo que no que diz respeito à 
dureza total e ao cloreto os resultados não foram 
satisfatórios, já que estes estão acima do permitido 
para o consumo, comprometendo a potabilidade da 
mesma e limitando seus usos múltiplos.  

Diante da alteração da qualidade dos 
compartimentos ambientais da Lagoa do Apodi-RN 
tornou-se imprescindível verificar os possíveis reflexos 
para população local. Com isso, Souza et al. (2016) 
constataram que a atividade de lazer e turismo vem 
sendo desenvolvida sem planejamento prévio, já que os 
moradores do entorno do terminal turístico deste 
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ambiente aquático apontaram impactos negativos 
relacionados com poluição sonora, aumento do 
consumo de drogas e lançamento de efluentes 
doméstico.   

A percepção ambiental também foi 
instrumento de estudo de Soares et al. (2017) ao 
realizar o diagnóstico socioeconômico e ambiental da 
população do entorno da Lagoa do Apodi-RN, sendo 
evidenciado as atividades pesqueiras, agrícolas e 
abastecimento humano predominantes no passado; 
enquanto as recreacionais, pesqueiras e, agrícolas são 
dominantes no presente. Acrescenta ainda a realização 
de eventos no calçadão as margens da lagoa como um 
dos usos com maiores frequências da atualidade. Desta 
forma, observa-se que os principais tipos de poluição 
desse ambiente aquático no passado e no presente 
permanecem idênticos, tendo maior ênfase a poluição 
urbana.   

As consequências socioeconômicas da 
degradação ambiental da Lagoa do Apodi-RN afetam 
comunidades tradicionais, já que Torres et al. (2017) 
evidenciaram que 74,28% dos agricultores do distrito 
do Córrego que se situa na área rural deste ambiente 
relatam já terem causado algum dando ao meio 
ambiente e que se sentem incomodados com esses 
problemas, principalmente relacionado com a erosão 
do solo, que vem afetando este ecossistema.   
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Assim, é perceptível que a Lagoa do Apodi-RN 
sempre foi um local de vital importância para a 
população da região, sendo responsável diretamente 
pela colonização de Apodi, uma vez que a existência 
d’água era essencial para colonização e posse de terras, 
que aos longos dos anos apresentou usos diversos e 
conflitantes, principalmente nos últimos anos.  Para 
Worster (2012) as mudanças sociais são mais rápidas 
nos últimos séculos, já que as pessoas modernas 
entendem o mundo ou tempo numa razão de 
circunstâncias materiais e culturais constantes 
mudanças.  

Portanto, a história ambiental da Lagoa do 
Apodi-RN coloca diante de modelos de comunidades 
humanas do passado, que têm sido mais bem sucedidas 
do que as atuais, fazendo com que o homem 
compreenda que o mesmo também faz parte do 
ambiente e, que qualquer alteração nos 
compartimentos ambientais resultará em efeitos 
sucessivos, visto que os diversos ecossistemas sempre 
buscam sua estabilidade. Diante das indagações, não se 
pretende trancar a lagoa em mostruário de museu, mas 
sim buscar preservar a diversidade de mudanças, 
garantindo a sua capacidade de ofertar usos múltiplos, 
através do conceito moderno de conservação e, 
assegurando que o homem não se torno o lodo do 
homem, como previa o filósofo inglês Thomas Hobbes.  
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5. Considerações Finais 
 

A Lagoa do Apodi é um importante ecossistema 
do semiárido brasileiro que apresentou usos múltiplos 
ao longo dos anos, com destaque para: terra de 
indígenas, sendo palco de conflitos armados entre 
nativos e colonizadores; estabelecimento de atividades 
agropastoris e de pesca; área de deslocamento de 
pessoas e para comercialização; abrigo de escravos; 
objeto de estudos geológicos; área para construção de 
obras, tais como estradas, pontes, postos, residências e 
calçadão.  

É perceptível apontar que a Lagoa do Apodi-RN 
vem passando por modificações ao longo do tempo 
através de fatores marcantes naturais e agrícolas no 
passado com destaque para: i) ocupações indígenas; ii) 
colonização através de missões religiosas; iii) 
estabelecimento de fazendas agropecuárias; iv) 
explorações de portugueses e espanhóis; v) aberturas 
de estradas; vi) criação de gado bovinos; vii) períodos 
de fortes estiagens; viii) estudos geológicos; ix) 
conflitos armados e; atividades de navegação e, pesca.  

Com a transformação da sociedade moderna 
atual neste ambiente aquático diversos usos 
emergiram, com predomínio de eventos urbanos e 
industriais no presente com ênfase para: i) construção 
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do balnerário; ii) construção de estação de 
bombeamento; iii) distúrbios ambientais; iv) 
consolidação urbana, através do bairro malvinas; v) 
construções domiciliares irregulares; vi) ocorrência de 
enchentes e inundações em áreas de riscos; vii) 
construção de obras civis; viii) realização de eventos 
públicos; ix) desenvolvimento de atividades 
recreacionais e; surgimento de loteamentos nas 
margens da lagoa.  

Desta forma, evidencia-se que a História 
Ambiental da Lagoa do Apodi-RN é marcada por 
transformações que acompanham os usos do passado 
(processos naturais e agrícolas) e do presente (eventos 
urbanos e industriais) deste ambiente, que gera 
consequências ambientais (redução da biodiversidade), 
econômicas (aumento dos custos para recuperação 
ambiental), sociais (diminuição das atividades 
tradicionais), políticas (conflitos de usuários), jurídicas 
(descumprimento dos aspectos ambientais legais), 
saúde (proliferação de vetores de doenças), sanitária 
(comprometimento da qualidade ambiental) e, 
territoriais (especulação de terras).   

Diante a referida situação ambiental, faz-se 
necessário a tomada de decisão por parte da gestão 
pública juntamente com a população, visando ações 
relacionadas com: técnicas de controle ambiental 
estruturais (conclusão das obras de saneamento, 
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revitalização da lagoa e, recuperação das matas ciliares) 
e; técnicas de controle ambiental não estruturais 
(projetos voltados à educação ambiental e, fiscalização 
ambiental dos usuários).   

Este trabalho contribui ainda com o 
desenvolvimento de pesquisas científicas e acadêmicas 
no campo da análise da degradação dos recursos 
hídricos com base em linhas de pesquisas da História 
Ambiental. Fornecendo subsídios para o 
desenvolvimento de novas pesquisas que visam a 
gestão ambiental da Lagoa do Apodi-RN, através de 
ações diagnóstico ambiental, planejamento ambiental 
e, gerenciamento ambiental.  

Por fim, para compreender melhor a história 
ambiental deste reservatório, principalmente nos dias 
atuais, é importante conhecer a percepção ambiental 
dos moradores do entorno desta área. 
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