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O Rio de Mossoró e as Lágrimas que Derramei 

 

Se é bom fazer visitas, 
Melhor é ser visitado. 

Domingo eu fui ver o rio 
Que dei o primeiro nado 

E vi coberto de lixo 
Quem me banhou no passado. 

 
Voltei a fita do tempo 
E me vi banhado nele 

E vendo como ele estava 
Chorei olhando pra ele 

Tentando com minhas lágrimas 
Enxugar os prantos dele. 

 
Voltei pra casa tristonho, 

No outro dia voltei 
E por trás do véu de óleo, 
No lugar onde eu chorei 

Tinha uma tilápia lambendo 
As lágrimas que eu derramei 

 
Subi em cima da ponte, 

Bati no meu coração 
E perguntei a cidade: 

Por que tanta ingratidão? 
Por que matar quem matou 

Tanto a nossa precisão? 
 

Por que jogar nosso lixo 
Nas fronhas dos seus lençóis? 

Se ele matou a sede 
Dos nossos bravos avós, 

Com certeza um pouco dele 
Navega um pouco de nós. 

 
Esta cidade nasceu 

E cresceu por causa dele, 
E agora depois de grande 
Em vez de olhar pra ele, 
Bota a boca dos esgotos 
Pra ficar cuspindo nele. 

 
Este rio no passado 

Tinha uma força incomum, 
Mas o progresso dos homens 

Que vive sempre em jejum 
Partiu ele em três pedaços 



 

Pra comer de um em um. 
Botaram uma peia nele 

Pra ele não galopar, 
Castrando o direito dele 
De prosseguir e chegar 
E beijar com sua boca 
O sal da boca do mar. 

 
Quantos gritos foram gastos 

Por uma refinaria 
E atravessando a cidade 

Um rio de economia 
Quase morto pelos pés 

Dos nossos cegos de guia. 
 

Quem sabe se este rio 
Tivesse sido comprado, 

Talvez o povo lhe amasse, 
Mas como ele foi dado 
Pelas mãos do Criador, 

Pelo homem é desprezado. 
 

Mas quando cair a venda 
Dos olhos desta cidade 

E ela ver que o rio 
É a nossa identidade, 

Com certeza irá buscar 
O caminho da verdade. 

 
Irá buscar no passado 
A garra, a saga e o brio 

De Rodolfo e Celina 
E apagar o sombrio 

Capítulo da nossa história, 
Lembrando a água do rio. 

 
E num fruto de glória 
Alguma autoridade 

Dirá orgulhosamente, 
No Alto da Liberdade: 
Aqui a nossa cultura 
Com arte se mistura, 

Com três rios de água pura 
Atravessando a cidade! 
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RESUMO 

 

Este trabalho assumiu o desafio de ter, como objeto de pesquisa, uma temática 
interdisciplinar de forte tradição em outras áreas de conhecimento do que nas 
ciências sociais. Mesmo porque as ciências sociais, até pouco tempo atrás, 
impunham para a sociedade o paradigma dominante da fé no progresso e na 
racionalidade humana. Ademais, no âmbito das ciências sociais, mais 
especificamente, da sociologia ambiental, importa considerar que além das variáveis 
puramente sociais, variáveis biofísicas também afetam a estrutura e as mudanças 
sociais. O objetivo central foi compreender se as práticas de educação ambiental, 
desenvolvidas em escolas públicas estaduais e municipais, localizadas nas 
proximidades dos rios Potengi e Mossoró, das cidades do Natal e Mossoró-RN, 
respectivamente, estavam contribuindo para possíveis ressignificações da relação 
sociedade-natureza, por meio da fala de professores de escolas públicas, 
considerada, neste estudo, como um discurso competente e legítimo para a 
abordagem das mudanças das práticas sociais em relação à questão 
socioambiental, a partir do espaço da vida escolar. Para tanto, tomamos como 
referências, para a orientação teórico-metodológica deste estudo, a noção de campo 
social e habitus de Pierre Bourdieu, como eixo central para explicar a relação 
sociedade-natureza. O pensamento de Bourdieu é de importância central para as 
ciências humanas, e como um autor contemporâneo, a ele é concedido o respeito 
devido a um dos clássicos. Para Bourdieu, os condicionamentos materiais e 
simbólicos agem sobre a sociedade e os indivíduos, numa complexa relação 
histórica e de interdependência. A abordagem cidade-natureza, nos tempos atuais, 
incide, neste trabalho, no debate em torno da relação cidades, rios e educação 
ambiental. Nesse sentido, recorremos a autores da geografia e da arquitetura e 
urbanismo para tratar das questões que envolvem a cisão e reconciliação das 
cidades com seus rios. Esta pesquisa empregou como método a combinação das 
abordagens quantitativas e qualitativas, na construção dos seus dados para uma 
melhor compreensão da educação ambiental, enquanto um fenômeno social dos 
tempos atuais da relação sociedade-natureza, observando-se pontos de 
convergência, diferença e combinação.  A hipótese principal foi a de que estaria em 
construção de um habitus socioambiental em contraposição ao habitus utilitarista, 
numa visão mais ampliada da questão ambiental, advindo dessas práticas, em que 
pese o ambiente da vida social educativa de Natal e de Mossoró. A nossa análise 
procurou mostrar a existência de processos de ressignificação da relação 
sociedade-natureza, em construção no espaço de escolas públicas, configuradas na 
ampliação dos interesses dos estudantes sobre as questões ambientais. Nesse 
sentido, os temas lixo, água e rios foram ressaltados como fios condutores aos 
propósitos de mudanças de atitudes e valores em relação à natureza. Embora os 
projetos e práticas de educação ambiental, desenvolvidos nas escolas públicas de 
Natal e Mossoró, não alterem as desigualdades socioambientais, mesmo assim, eles 
têm, em que pese as condições físicas do espaço escolar, possibilitado “trocar as 
lentes” dos olhares sobre a natureza da comunidade escolar. 
 
Palavras-Chave: Campo da Educação Ambiental. Habitus Socioambiental. Cidades. 
Rios. Ressignificação. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study approaches a challenging topic that has been most extensively studied 
outside the social sciences, partly because until recently the latter sought to impose 
on society the dominant paradigm of faith in progress and human rationality. Even 
within the social sciences - specifically, environmental sociology -  it is important to 
recognise that social structure and change are affected by biophysical variables as 
well as purely social factors. This study considered practices of environmental 
education in state and municipal public schools located close to the Potengi and 
Mossoró rivers (in the cities of Natal and Mossoró in the state of Rio Grande do 
Norte), on the basis of the words of teachers in public schools. This discourse was 
taken to be an appropriate way of approaching changes in social practices related to 
socio-environmental questions on the basis of the space of school life. The central 
objective was to understand whether these educational practices were contributing to 
possible resignifications of the relation between society and nature. The 
methodological orientation of the study drew on Pierre Bourdieu's theoretical 
concepts of habitus and social field as the key terms for explaining the relation 
between society and nature. Bourdieu's thought is of central importance for the 
human sciences, and as a contemporary author, he is accorded the respect due to 
one of the classics. For Bourdieu, material and symbolic conditioners act on society 
and individuals in a complex, interdependent historical relation. The recent "city-
nature" approach is brought to bear in this study on the debate around the 
relationship between cities, rivers and environmental education. Authors from the 
fields of geography, architecture and planning were consulted to illuminate questions 
relating to the cutting off of cities from rivers and their reconciliation with them. The 
research combined quantitative and qualitative methods to derive data for a better 
understanding of environmental education as a present-day social phenomenon 
bearing on the relation between society and nature. Points of convergence, 
difference and combination were noted. The main hypothesis was that a socio-
environmental habitus is being constructed in opposition to the utilitarian habitus; 
despite certain limitations of educational social life in Natal and Mossoró, a broader 
vision of environmental questions has arisen from these practices. The analysis 
sought to demonstrate that processes of resignification of the relation between 
society and nature are occurring in the space of public schools, as can be seen in the 
increased interest students show in environmental questions. Furthermore, the topics 
of waste, water and rivers were picked out as "conductors" to the project of changing 
attitudes and values in relation to nature. The projects and practices of environmental 
education developed in Natal and Mossoró may not have reduced socio-
environmental inequality, but despite the physical conditions of the school space, 
they have still succeeded in creating a sharper vision for the school community's 
perceptions of nature. 

 
 

Key words: Field of environmental education. Socio-environmental habitus. Cities. 
Rivers. Resignification. 



 

RÉSUMÉ 
 
Ce travail a relevé le défi d'avoir, comme objet de recherche, une thématique 
interdisciplinaire de forte tradition dans d'autres domaines du savoir que les sciences 
sociales. Alors même que les sciences sociales, jusqu’il y a peu de temps, 
imposaient à la société le paradigme dominant de la foi dans le progrès et la 
rationalité humaine. En outre, dans le cadre des sciences sociales, plus 
particulièrement, de la sociologie environnementale, il est important de considérer 
qu'outre les variables purement sociales, les variables biophysiques qui affectent 
également la structure et les changements sociaux. L'objectif principal a été de 
comprendre si les pratiques d'éducation environnementale, développées dans les 
écoles publiques de l'état et municipales, situées à proximité des rivières Potengi et 
Mossoró, dans les villes de Natal et Mossoró-RN, respectivement citées, 
contribuaient à de possibles resignifications de la relation société-nature, par le biais 
de discours des enseignants des écoles publiques, considérée, dans cette étude, 
comme étant compétent et légitime pour l’approche des changements des pratiques 
sociales en ce qui concerne la question socio-environnementale, à partir de l'espace 
de la vie scolaire. Pour cela, nous avons pris comme référence, pour l'orientation 
théorico-méthodologique de cette étude, la notion du champ social et habitus de 
Pierre Bourdieu, comme axe central pour expliquer la relation société-nature. La 
pensée de Bourdieu est d’importance cruciale pour les sciences humaines et comme 
auteur contemporain, il se voit accorder le respect dû à un des classiques. Pour 
Bourdieu, les conditionnements matériels et symboliques agissent sur la société et 
les individus, dans une relation complexe et historique et d’interdépendance. 
L’approche ville-nature, de nos jours, porte, dans ce travail, sur le débat autour de la 
relation  villes, rivières et éducation environnementale. Nous avons eu, dans ce sens, 
recours à des auteurs de la géographie, de l'architecture et de l’urbanisme pour 
traiter des questions qui impliquent la rupture et la réconciliation des villes avec leurs 
cours d'eau. Cette recherche a employé comme méthode la combinaison des 
approches quantitatives et qualitatives, dans la construction de ses données pour 
une meilleure compréhension de l'éducation environnementale, comme phénomène 
social de la relation société-nature, en observant des points de convergence, 
différence et de  conformité. L'hypothèse principale a été celle qui serait dans la 
construction de l'habitus social en contre-position à l'habitus utilitariste, dans une 
vision plus ample du problème environnemental qui découle de telles pratiques, sur 
laquelle pèse le milieu de la vie sociale éducative de Natal et de Mossoró. Notre 
analyse a cherché à montrer l'existence de processus de resignification de la  
relation société-nature, en construction dans les écoles publiques, configurées dans 
l'expansion des intérêts des élèves sur les questions environnementales. Dans ce 
sens, les thèmes de déchets, eau et rivières ont été choisis comme fils conducteurs à 
propos de  changement d’attitudes et de valeurs par rapport à la nature. Bien que les 
projets et les pratiques d'éducation environnementale, développés dans les écoles 
publiques de Natal et de Mossoró, n'altèrent pas les inégalités sociales, ils ont, 
quand même, en dépit des conditions physiques des locaux scolaires, rendu possible 
« de changer les verres » des regards  sur la nature de la communauté scolaire. 

 
Mots-clés: Éducation environnementale champ.- Habitus socio-environnemental. 
Villes. Cours d'eau. Resignification. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 

A questão ambiental emerge no cenário mundial nos anos 1960, como 

reflexo dos padrões dominantes de produção e consumo, expondo as sequelas 

do modelo de desenvolvimento econômico vigente e colocando, no centro dos 

debates acerca dos destinos da sociedade, a degradação ambiental e a 

preservação da natureza como um duplo inconteste. 

No âmbito do conhecimento científico, o saber ambiental esteve 

basicamente ancorado nos círculos das ciências naturais. Com base em Buttel 

(1992), afirmamos que não tem sido fácil, para as ciências sociais, incorporar, 

as suas reflexões, às implicações que os fatores naturais têm na dinâmica 

social, vice-versa. Essa dificuldade encontra-se atrelada à conturbada e 

ambivalente relação que, historicamente, tem se estabelecido entre as ciências 

sociais, a biologia e outras disciplinas que dizem respeito ao ambiente natural. 

Se por um lado a sociologia clássica nasceu com a marca das “ciências” cujos 

métodos e grandes modelos eram os das ciências naturais, por outro, sua 

afirmação disciplinar como ciência que pretendia explicar a vida social humana 

deu-se através da reação contra todo tipo de reducionismo biológico.  

Todavia, a superação das barreiras do conhecimento e outra leitura da 

realidade social implicam em considerar indissociáveis os problemas sociais e 

os ambientais, entendendo que o ambiente é o resultado de processos 

econômicos, socioculturais, físicos e biológicos passíveis de mudanças. Em 

outras palavras, no âmbito das ciências sociais, mais especificamente da 

sociologia ambiental, importa considerar que tanto os aspectos sociais, quanto 

os aspectos biofísicos afetam a estrutura e as mudanças sociais.  

Desse modo, com base em Giddens (1997), afirmamos a existência de 

uma nova agenda da ciência social relacionada às ordens de transformação da 

sociedade pós-tradicional. Essa nova agenda perpassa as diversas dimensões 

da vida social, quer sejam econômica, cultural, ambiental ou social.  

Ademais, a visibilidade da questão ambiental no cenário mundial, sendo 

abordada como crise ecológica, crise do modelo de desenvolvimento, crise 

civilizatória, até constituir-se numa questão socioambiental, incide no fato de 

que novas relações sociedade-natureza estariam sendo configuradas nas 
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práticas sociais.  

Este trabalho, situado num cenário de uma crise socioambiental, aborda 

questões referentes à relação cidades, rios e práticas de educação ambiental, 

com enfoque nos novos significados, em construção, da relação sociedade-

natureza, processados no espaço escolar.  

Nesse sentido, discorremos acerca do processo histórico de 

“ambientalização”1, conforme anunciado por Leite Lopes (2006), no seu estudo 

sobre a ambientalização das lutas sindicais, as transformações ocorridas no 

Estado, as mudanças de comportamento no trabalho, na vida cotidiana e no 

lazer, em decorrência da internalização da questão ambiental nas esferas 

sociais e nas consciências dos indivíduos, o que se reflete no processo de 

ressignificação da relação sociedade-natureza.  

A “ambientalização” é movida pelo crescente reconhecimento da 

legitimidade de um campo de preocupações socioambientais na esfera pública 

e sofre a influência de um habitus ecológico que emerge desse campo e tende 

a se generalizar em diferentes medidas e variações, afetando outros campos 

sociais. É nessa inflexão que emerge a Educação Ambiental (EA), fornecendo 

códigos de condutas e comportamentos individuais e coletivos. Essas 

preocupações são acompanhadas de uma série de informações sobre o mundo 

natural, as cadeias ecológicas, as ameaças à natureza, à paisagem, à saúde 

humana e à qualidade de vida urbana (CARVALHO; PEREIRA; FARIAS, 2010). 

Enfim, a EA surge carregada de preceitos e normas de condutas da vida 

cotidiana. E nesse sentido, a reformulação do sistema educação foi colocada 

em destaque no cenário mundial para a promoção da mudança de valores 

culturais da relação entre sociedade e natureza.  

                                            
1
Cfe Leite Lopes (2006): “O termo "ambientalização" é um neologismo semelhante a alguns 

outros usados nas ciências sociais para designar novos fenômenos ou novas percepções de 
fenômenos vistos da perspectiva de um processo. Assim, os termos "industrialização" ou 
"proletarização" (este último, usado por Marx) foram indicativos de novos fenômenos no século 
XIX, como se poderia também falar de tendências de "desindustrialização" e de 
"subproletarização" desde o final do século XX. Ou ainda, num sentido mais estrito, os termos 
usados por Norbert Elias (1990, 1993, 1995, 1997) para caracterizar processos históricos 
passados percebidos de forma nova como importantes, tais como "curialização" - designativo 
da formação das sociedades de corte européias entre os séculos XIV e XVIII - ou 
"esportificação" - que ganharam o mundo no século XX a partir da Inglaterra do século XIX 
(Elias, 1990, 1993, 1995, 1997; Marx, 1985)”. 
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A EA, embora sugerida no sentido de revolucionar a educação 

tradicional, com a formulação de processos pedagógicos, em que a relação 

sociedade-ambiente seja contemplada e a construção de novos valores e 

atitudes a respeito da natureza e do ambiente em que se vive seja um eixo 

para a formação de pessoas, encontra-se situada histórica e socialmente em 

meio a um mundo em transformação social, econômica, cultural e política.  

Para Leite Lopes (2006), essas transformações têm a ver com cinco fatores: o 

crescimento da importância da esfera institucional do meio ambiente, entre os 

anos de 1970 e o final do século XX; os conflitos sociais ao nível local e seus 

efeitos na interiorização de novas práticas; a educação ambiental como novo 

código de conduta individual e coletiva; a questão da “participação” e, 

finalmente, a questão ambiental como nova fonte de legitimidade e de 

argumentação nos conflitos. 

Leite Lopes (2006, p. 45) afirma: 

 

Se os conflitos socioambientais locais promovem uma 
interiorização dos direitos e dos argumentos ambientais, 
pressionando por leis e controles estatais e ao mesmo tempo 
sendo alimentados por tais instrumentos estatais, por outro 
lado, a ambientalização como processo de interiorização de 
comportamentos e práticas se dá através da promoção da 
“educação ambiental”, uma atividade explicitamente escolar ou 
paraescolar, mas também comportando formas de difusão por 
meios de comunicação de massa (LEITE LOPES, 2006, p. 45). 

 

Para tanto, tomamos como referências para a orientação teórico-

metodológica deste estudo a noção de campo social e habitus de Pierre 

Bourdieu, como eixo central para explicar a relação sociedade-natureza, a 

partir de práticas educativas desenvolvidas em escolas públicas de Natal e 

Mossoró-RN.  

Para Bourdieu (2003) a noção de campo compreende um campo de 

forças e um campo de lutas que visam conservar ou transformar esse campo 

de forças. Os campos sociais não são estruturas fixas, são produtos da 

história. O que determina a existência de um campo e demarca seus limites 

são os interesses específicos, os investimentos econômicos e psicológicos que 

ele solicita a agentes dotados de um habitus e as instituições nele inseridas.  

Assim sendo, é possível pensar no campo da educação ambiental, como 

um campo de lutas e um campo de forças, no qual os professores nele 
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inseridos, e conforme suas posições, aceitam jogar o seu jogo, seja para 

transformar ou conservar as condições sociais  e ambientais, considerando os 

limites e possibilidades desse campo. Mesmo porque, os campos resultam de 

processos de diferenciação social, da forma de ser e do conhecimento do 

mundo.  

O habitus é um sistema de disposições, modos de perceber, de sentir, 

de fazer, de pensar, que nos levam a agir de determinada forma em uma 

circunstância dada. Em outras palavras, é a interiorização de estruturas 

objetivas das suas condições de classe ou de grupo sociais que gera 

estratégias, respostas ou proposições objetivas ou subjetivas para a resolução 

de problemas postos de reprodução social.  As disposições podem ser fortes 

ou fracas. Refletem o exercício da faculdade de ser condicionável, como 

capacidade natural de adquirir capacidades não-naturais, arbitrárias. 

Adquiridas pela interiorização das estruturas sociais, são portadoras da história 

individual e coletiva, são de tal forma internalizadas que chegamos a ignorar 

que existem. São as rotinas corporais e mentais inconscientes, que nos 

permitem agir sem pensar. O produto de uma aprendizagem, de um processo 

do qual já não temos mais consciência e que se expressa por uma atitude 

“natural” de nos conduzirmos em um determinado meio (THIRY-CHERQUES, 

2006; AZEVEDO, 2003). 

O habitus é condicionante e é condicionador das nossas ações, não 

sendo estático e rígido, transformando-se continuamente (em certos limites), 

numa relação dupla, estruturada e estruturante, com o ambiente (BOURDIEU, 

2007).  Sendo assim: 

 

“uma das principais funções da noção de habitus consiste em 
descartar dois erros complementares cujo princípio é a visão 
escolástica de um lado, o mecanismo segundo o qual a ação 
constitui o efeito mecânico da coerção de causas externas; de 
outro, o finalismo segundo o qual, sobretudo por conta da 
teoria da ação racional, o agente atua de maneira livre, 
consciente e, como dizem alguns utilitaristas, with full 
understanding, sendo a ação o produto de um cálculo das 
chances e dos ganhos (...) (BOURDIEU, 2007, P. 169).  

 

Nesse sentido, o habitus é composto (BOURDIEU, 2010; 2007) pelos 

seguintes elementos:  
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a) ethos, os valores em estado prático, não-consciente, que regem a 

moral cotidiana (diferente da ética, a forma teórica, argumentada, explicitada e 

codificada da moral);  

b) héxis, os princípios interiorizados pelo corpo: posturas, expressões 

corporais, uma aptidão corporal que não é dada pela natureza, mas adquirida 

(Aristóteles); e, 

c) eidos, um modo de pensar específico, apreensão intelectual da 

realidade (Platão, Aristóteles), que é princípio de uma construção da realidade 

fundada em uma crença pré-reflexiva no valor indiscutível nos instrumentos de 

construção e nos objetos construídos. O habitus é o produto da experiência 

biográfica individual, da experiência histórica coletiva e da interação entre 

essas experiências. 

Para Bourdieu (2003), os condicionamentos materiais e simbólicos agem 

sobre a sociedade e os indivíduos, numa complexa relação histórica e de 

interdependência. De modo que o habitus científico de Bourdieu opera no 

sentido de romper com a dicotomia “subjetivismo x objetivismo”, por meio de 

uma teoria da prática denominada de conhecimento praxiológico.   

Neste sentido, Bourdieu (2003) afirma que o mundo social pode ser 

objeto de três modos de conhecimento teórico:  

O conhecimento “fenomenológico” (“interacionista” ou 

“etnometodológico”) explicita a verdade da experiência primeira do mundo 

social, aquilo que expressa a familiaridade com o meio familiar, a apreensão do 

mundo social como mundo natural e evidente por si mesmo.  

O conhecimento objetivista, entendido como um sistema de relações 

objetivas (“econômicas ou linguísticas”) e independente das consciências e das 

vontades individuais, ao ponto de haver o rompimento com o conhecimento 

primeiro do mundo familiar.  

E, o conhecimento praxiológico que opera na articulação das relações 

dialéticas entre essas estruturas (objetivas) e as disposições estruturadas 

(subjetivas) nas quais elas se atualizam e que tendem a se reproduzirem, ou 

seja, o processo de interiorização da exterioridade e de exteriorização da 

interioridade (BOURDIEU, 2003, pp. 39-41). 

Compreendemos, portanto, que no campo da educação ambiental 

existem disputas entre diversas correntes político-pedagógicas que visam à 
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hegemonia desse campo, no sentido de consolidar o seu discurso e de 

responder aos problemas e desafios que envolvem a relação sociedade-

natureza na atualidade, sobretudo em se tratando de práticas educativas 

desenvolvidas em escolas públicas, localizadas em áreas de periferias das 

cidades. Para este estudo focamos nossa análise a partir do ator social 

professor (a), ocupando diversas posições em escolas públicas municipais e 

estaduais. 

A noção de habitus permitiu analisar o desenvolvimento de novas 

condutas e comportamentos no espaço da vida escolar de Natal e Mossoró-

RN, no que se refere tanto à relação utilitarista e predatória na relação 

sociedade-natureza e/ou ações que indiquem ressignificações dessa relação 

com a internalização da questão ambiental pelas escolas. Mais ainda, por ser o 

habitus o produto da internalização pelo indivíduo das condições históricas e 

sociais processadas ao longo de sua trajetória pessoal e social, ou seja, um 

princípio gerador de práticas. E, tendo a instituição escolar importante papel na 

deliberação de atitudes, comportamentos e valores em relação à sociedade e à 

natureza pela sua dupla função de reprodução e de transformação social, 

encontramos, em Pierre Bourdieu, sociólogo francês, referências para pensar a 

relação sociedade-natureza, sem cair na polarização do objetivismo ou 

subjetivismo, mas buscando a mediação entre o indivíduo que é produto, mas 

também é produtor da sociedade (e da história), numa perspectiva relacional 

(ORTIZ, 1983; COSTA, 2013). 

De acordo com Ortiz (1983) a análise de Bourdieu tende  a enfatizar a 

importância de se estudar o modo de estruturação do  habitus  através das 

instituições de socialização dos agentes, uma vez  que a socialização trata-se 

de um processo que se desenvolve ao longo de uma série de produções de 

habitus distintos e a ação pedagógica na primeira fase de formação do agente 

é vista como produtora de hábito primário, que se constitui no princípio de 

hábitos posteriores, de novas ações pedagógicas. 

Para compreender as transformações ocorridas na relação sociedade-

natureza, no mundo ocidental, recorremos a Thomas (1988), na tentativa de 

buscar elementos históricos que apontassem para as mudanças que estão 

sendo processadas, nos dias atuais, com a emergência da problemática 

socioambiental, no século XX e neste século XXI, o que seria a “redescoberta 
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da natureza”, como denomina Santos (1992). 

A respeito da crise de civilização e da reapropriação social da natureza 

constituída numa nova racionalidade, ou seja, na racionalidade ambiental, 

recorremos às contribuições de Enrique Leff (2001, 2004, 2006a, 2006b), 

porque nos permitem erigir argumentos que incidem noutras visões, olhares e 

práticas sociais, configurando uma crítica à racionalidade instrumental e 

econômica no que diz respeito à apropriação econômica da natureza, até 

então.  

Para Leff (1999), a questão ambiental confronta a racionalidade moderna 

orientada para fins preestabelecidos, à hegemonia da razão econômica e 

tecnológica do mundo para construir uma nova racionalidade que integre a 

razão e os valores, a natureza e a cultura. Assim Leff trama a sua proposta de 

racionalidade ambiental, tecendo diversos elementos que conformam a 

conduta humana, não apenas na sua objetividade, mas também na 

subjetividade, sobretudo evidenciando aspectos que envolvem valores não 

utilitaristas da relação sociedade-natureza.  

Anthony Giddens (1991,1996, 1997, 2001), por sua vez, remete-nos às 

mudanças na relação sociedade-natureza advindas da modernidade e aos 

cenários incertos e imprecisos daí decorrentes. Para Giddens (1997), a relação 

entre o mundo social moderno e a natureza tem imbricações no capitalismo e 

no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, âncoras do capitalismo e do 

industrialismo. As mudanças, desde o nível mais íntimo ao mais público, 

retratam quebras e rupturas com modos e estilos de vida que pareciam 

imutáveis.  

A transformação da natureza, ou mais especificamente, a “natureza 

socializada” é o foco central da análise de Giddens face às mudanças sociais e 

ambientais decorrentes da quebra da tradição como mediadora da relação 

sociedade-natureza e da emergência dos sistemas peritos como fonte de 

conhecimentos e verdades, questionáveis e postos à prova, diante das dúvidas 

e incertezas do mundo atual; todavia, a quebra da tradição não implica 

necessariamente que um novo modelo de vida social esteja prontamente 

construído e estruturado.   

Portanto, a emergência da problemática ambiental implicou na 

“ambientalização” das diversas práticas sociais, sobretudo na educação, com a 
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adjetivação de “ambiental” no sentido de garantir a construção de novos 

comportamentos, atitudes, valores e estilos de vida individuais e coletivos na 

direção das mudanças exigidas pela crise ambiental.  

O presente trabalho é fruto, portanto, de uma pesquisa cujo objetivo 

central foi compreender as práticas de educação ambiental desenvolvidas em 

escolas públicas estaduais e municipais, localizadas nas proximidades dos rios 

Potengi e Mossoró, das cidades do Natal e Mossoró-RN, respectivamente, e as 

possíveis ressignificações da relação sociedade-natureza, advindas dessas 

práticas, em que pese o ambiente da vida social educativa de Natal e de 

Mossoró; ou seja, as condições objetivas e institucionais nas suas mais 

diversas dimensões (localização socioespacial, relações e tipos familiares, 

relação professor-aluno, o espaço físico da escola, a esfera administrativa) que 

se apresentam para que alunos e professores concretizarem o processo de 

ensino- aprendizagem e que seriam as capacidades geradoras das disposições 

adquiridas, socialmente construídas, reintroduzindo a prática do agente, suas 

capacidades de invenção e de improvisação (AGUIRRE, 2009). 

A escolha de Mossoró-RN se situa nas práticas de Educação Ambiental 

que têm o rio Apodi-Mossoró a sua prática pedagógica. A escolha de Natal se 

prende a uma situação específica: a existência e o funcionamento de uma 

escola-barco denominada “Chama Maré”, inaugurada em 2006, o qual vem 

fomentando o desenvolvimento de projetos pedagógicos ambientais, tendo o 

rio Potengi como fio condutor. Para tanto, Santos (2008, p. 339), diz que: “cada 

lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, 

convivendo dialeticamente”, na sua complexidade e também na simplicidade.  

A inserção do eixo temático rio assume um papel importante nesta 

pesquisa por diversos fatores, entre eles a importância histórica dos rios para o 

desenvolvimento das atividades humanas, bem como para a dinâmica das 

cidades. Na sociedade em que se vive a água passou a ser vista como recurso 

hídrico e não mais como um bem natural, disponível para a existência humana 

e das demais espécies. Passa-se a usá-la indiscriminadamente, encontrando 

sempre novos usos, sem avaliar as consequências ambientais em relação à 

quantidade e qualidade da água. Somada ao aumento populacional em escala 

mundial, no último século, a intensidade da escassez aumentou em 

determinadas regiões do planeta, especialmente, por fatores resultantes da 
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ação humana, ligados à ocupação do solo, à poluição e contaminação dos 

corpos de águas superficiais e subterrâneos (BACCI; PATACA, 2008). 

Assim, para a construção teórico-metodológica aqui proposta não 

desconhecemos a crise do sistema público de educação. Todavia, 

compreendemos, que muito mais do que uma crise da escola, existe uma crise 

de sentido que atinge o sistema público de ensino na totalidade do mundo 

capitalista na primeira década do século XXI, que não é originada e não está 

centrada unicamente no interior da própria instituição escolar, mas trata-se de 

uma crise dos processos societais, onde a escola seria apenas um dos lugares 

institucionais onde a crise também pode ser registrada (BARROSO FILHO, 

2009). 

A abordagem cidade-natureza nos tempos atuais incide, neste trabalho, 

no debate em torno da relação cidades, rios e educação ambiental, 

considerando que o objeto deste estudo permeia diversas áreas do 

conhecimento que, até há pouco tempo, não era tema de estudo nas ciências 

sociais, sobretudo na área da sociologia. Nesse sentido, recorremos a autores 

da geografia e da arquitetura e urbanismo, entre outros, para tratar das 

questões que envolvem a cisão e reconciliação das cidades com seus rios. 

A relação rio-cidade é histórica e social, permeada de tensões e 

conflitos, portanto, não é estática, nem estável. Ela depende de muitos fatores: 

de mudanças econômicas, das formas de comunicação e de transporte, do 

direcionamento dos processos de expansão urbana, das políticas e do 

planejamento urbano, e do comportamento da população. As transformações 

na relação da cidade com o rio envolvem também a educação que é praticada 

nas escolas, por meio de políticas públicas, políticas governamentais ou 

mesmo por iniciativas individuais ou de pequenos grupos de professores. 

Assim sendo, as ressignificações da relação sociedade-natureza são, aqui, 

interpretadas numa relação triangular cidades-rios-educação ambiental. O 

enfoque histórico e social do espaço urbano busca o apoio de Henri Lefebvre 

(2001), David Harvey (2004) e Santos (2008), entre outros. 

A inserção do eixo temático rio assume um papel importante nesta 

pesquisa por diversos fatores, entre eles a importância histórica dos rios para o 

desenvolvimento das atividades humanas, bem como para a dinâmica das 

cidades.  A água, considerada tecnicamente um recurso renovável, dá sinais de 
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deterioração em quase todos os cantos do globo. Como aponta Barbieri (2007), 

os prognósticos são alarmantes e indicam que a água será o recurso mais 

escasso deste século. De um lado, há processos de desflorestamentos e de 

desertificação e, de outro, o uso intenso para os mais variados fins, 

comprometendo sua capacidade de renovação. 

Mais além, o tema rio é motivo poético desde sempre; a relação que 

evoca de transparência e profundidade, no tocante às emoções humanas, tanto 

no que diz respeito ao espelho que vê a beleza narcísica, quanto à dor da 

morte (BACHELARD, 1997).  

 Bachelard (1997), remetem-nos a pensar que na água nos vemos, seja 

na nossa pureza (nas águas claras) ou na nossa violenta degradação humana 

(nas águas turvas), no sentido em que nada escapa da representação e da 

ação humana, da atribuição de sentido e de significado, porque não existe a 

natureza em si, fora das representações e dos atos de atribuição de sentidos. 

 
 E o símbolo da compreensão desta ideia é justamente a água, 
por que ela é o espelho natural do homem. É com a água que o 
homem se vê, é com a água que a identidade e a verdade do 
homem podem ser refletidas, isto é, pensadas objetiva e 
subjetivamente (BRUNI, 1993, p. 58). 
 

Portanto, a água enquanto um elemento simbólico deve ser estudado na 

sua forma concreta, conforme Bruni (1993)  afirma categoricamente:  

 

 se quisermos compreender o simbolismo da água, não 
podemos pensá-la como H2O, mas como elemento 
fundamental indissociável de suas formas concretas: os mares, 
os oceanos, os rios, os lagos, os regatos, os riachos, as 
torrentes, as chuvas, as fontes, as nascentes, as praias, as 
quedas d’água, as cascatas, o gelo, o orvalho, onde se podem 
distinguir as águas claras, as águas correntes, as águas 
primaveris, as águas profundas, as águas dormentes, as águas 
mortas, as águas compostas, as águas doces, as águas 
violentas, as lágrimas (BRUNI, 1993, p. 59). 

 

Assim, na relação que envolve o rio, água e a emoção num contexto 

histórico-social, buscamos a poesia do cordelista mossoroense Antônio 

Francisco Teixeira de Melo, no poema "O rio de Mossoró e as lágrimas que eu 

derramei", em que o poeta retrata a relação cidade-natureza e o progresso:  
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“[...] Este rio no passado 
Tinha uma força incomum, 

Mas o progresso dos homens 
Que vive sempre em jejum 
Partiu ele em três pedaços 

Pra comer de um em um. [...]” 

 

O rio, motivo e matéria de poesia, que retrata o seu movimento, seus 

sons, seu acolhimento e refúgio, a intervenção humana no seu curso, a sua 

arquitetura no espaço físico e social também se compõe de um motivo para um 

olhar sociológico; e, ao mesmo tempo transversal, percorrendo a geografia, a 

biologia, a arquitetura e o urbanismo, a antropologia, porque o rio impõe uma 

importância socioambiental, alicerçada na relação sociedade-natureza. 

Independente dessa relação de amor e sofrimento expressa na relação 

sociedade-natureza, é inegável a satisfação e o prazer das pessoas quando 

estão em contato com a natureza, ouvindo o barulho das águas do riacho, 

mergulhando nas águas claras do rio, contemplando um bosque, pescando o 

seu alimento. A presença da natureza na cidade acalma, diminui a tensão, 

deixa as pessoas mais felizes (PESSOA, 2006). 

Com essas escolhas, buscamos uma análise relacional das percepções 

dos agentes sociais focados neste trabalho - professores de escolas públicas, 

ocupando diversos cargos no ambiente escolar (diretor, vice-diretor, supervisor, 

coordenador, professor) - no que diz respeito às disposições e condições 

individuais e sociais que compõem a dinâmica da prática do campo da 

educação ambiental em escolas públicas de Natal e Mossoró. 

Nesses termos, o pressuposto deste trabalho é o de que a EA praticada 

nas escolas é diversa e plural, enredada num mosaico complexo, considerando 

que as escolas e os próprios professores não seriam todos iguais e que 

existem diferenças significativas no modo como cada escola e/ou professor 

desenvolve a temática ambiental2. 

 

                                            
2
 Aqui tomo como referência Nogueira e Nogueira (2002) no artigo denominado “A sociologia da 

educação de Pierre Bourdieu: limites e contribuições” ao retratarem a grande contribuição de 
Bourdieu  para a compreensão da escola como uma instituição que não é neutra numa 
perspectiva macrossocial das relações entre as classes; contudo, numa visão 
microssociológica, “existem significativas diferenças no modo como cada escola e ou professor 
participa desse processo de reprodução social”, essas diferenças foram em grande medida, 
negligenciadas por Bourdieu. (2002, p. 34). 
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Caminhos da pesquisa 

 

Esta pesquisa empregou como método a combinação das abordagens 

quantitativas e qualitativas, na construção dos seus dados para uma melhor 

compreensão da educação ambiental enquanto um fenômeno social dos 

tempos atuais da relação sociedade-natureza, observando-se pontos de 

convergência, diferença e combinação.  

Minayo (2005), citando Samaja (1992), diz que a integração quantitativo 

e qualitativo acontece por razões práticas, quando se trata de processar e 

analisar dados produzidos por vários instrumentos, na perspectiva de diversas 

disciplinas; por motivos epistemológicos, na medida em que se tenta superar 

dicotomias entre quantitativo versus qualitativo; entre enfoque disciplinar versus 

interdisciplinar, entre outros. 

As questões que nortearam esta pesquisa foram: os temas 

contemplados nas práticas de educação ambiental desenvolvidas nas escolas 

públicas estão mudando a agenda escolar antes deslocada do contexto local? 

Como se dá a interação entre os temas “rio” e “educação ambiental” nos 

projetos e práticas de EA das escolas públicas de Natal e Mossoró? Ao se 

estudar diferentes lugares, o que será possível enxergar-se com relação à 

educação ambiental que está sendo praticada? Quais os limites e 

possibilidades das ressignificações que estão sendo orquestradas nas escolas 

públicas estaduais e municipais de Natal e de Mossoró-RN?  

  

Instrumentos de coleta e análise dos dados 

 

Este trabalho tomou por base, para a pesquisa de campo, o modelo do 

formulário da pesquisa “Educação na diversidade: o que fazem as escolas que 

dizem que fazem educação ambiental”, organizado por Trajber e Mendonça 

(2006), tendo em vista que ao se querer fazer um mapeamento de práticas e 

projetos de EA,  está-se querendo saber o que fazem as escolas.  

Na pesquisa de campo, utilizamo-nos de um formulário. Os aspectos 

contemplados para o seu desenvolvimento foram: localização das escolas, 

dependência administrativa estadual e municipal; escolas que desenvolvem 

EA; tempo que desenvolve EA; objetivos da EA; concepções de EA; principais 
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temas desenvolvidos nas práticas de EA; formação dos professores em EA, 

motivação para a prática da EA; parcerias em EA; mudanças na escola em 

decorrência da inserção da Educação Ambiental; planejamento das práticas de 

EA na escola; práticas de EA com o tema rio (APÊNDICE A). 

 

Estruturação da Pesquisa 

 

A revisão da literatura teve como enfoque na relação sociedade-

natureza: campo social, campo ambiental, campo da educação ambiental, 

habitus socioambiental, campo da pesquisa em educação ambiental, cidade e 

natureza, rios urbanos. Esse desenho visou compor um corpo teórico 

abrangente como expressão da concepção de realidade esboçada neste 

estudo e, também, como construção epistemológica, direcionado a leituras de 

processos de ressignificação da relação natureza-sociedade. 

Nesse percurso, partimos para conhecer os projetos e práticas de 

educação ambiental, desenvolvidos nas escolas municipais e estaduais de 

Mossoró e Natal, localizadas no entorno dos rios que serpenteiam essas 

cidades: rio Mossoró e rio Potengi, respectivamente, no período atual. Para 

localizar essas escolas, foi feito o levantamento das escolas públicas de Natal 

e Mossoró, localizadas no trecho urbano central no entorno do rio Potengi e do 

rio Mossoró, a partir de informações coletadas, junto aos Órgãos de Educação 

das esferas municipais e estaduais. 

Essas informações permitiram a elaboração dos mapas com a 

localização das escolas públicas de Mossoró e de Natal-RN, com base no 

programa Autodesk Map e o AutoCAD, demarcadas de acordo com a  

confecção desses mapas permitiu uma contagem das escolas localizadas nos 

trechos acima referidos, bem como a tomada de decisão para a definição da 

amostra desta pesquisa, que abrangeu cem (100) escolas públicas, sendo 50 

em Mossoró e 50 em Natal. Destas, 35 escolas estaduais e 15 municipais 

(APÊNDICES B  e C). 
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Pesquisa de campo3, organização e processamento dos dados 

  

Para a construção dos instrumentos de coleta de dados, optamos pela 

aplicação de um formulário com perguntas fechadas e abertas (APÊNDICE A ), 

levantamento dos projetos e práticas de EA, desenvolvidos e disponibilizados 

pelas escolas e registro fotográfico. 

Os dados da pesquisa foram coletados, concomitantemente, por meio de 

um único formulário, com questões dicotômicas, de múltiplas escolhas, de 

ordem de prioridade e questões abertas. Informações complementares foram 

buscadas nos projetos e/ou práticas de educação ambiental desenvolvidas 

pelas escolas, no registro fotográfico das escolas e na observação livre do 

campo.  

Richardson (1999) afirma que no planejamento da pesquisa, a discussão 

com o grupo que participará da investigação, o uso de entrevistas e a 

observação, podem melhorar a formulação do problema, o levantamento das 

hipóteses e a determinação da amostra.  

A ida ao campo foi precedida de pré-testes do formulário junto às 

escolas públicas de Mossoró e de Natal para verificação da clareza do 

instrumento de pesquisa. Em seguida, foram realizados dois encontros para a 

apresentação do projeto às escolas constantes do universo da pesquisa, tanto 

em Mossoró, como em Natal-RN. 

Contatos prévios com a direção e/ou coordenação pedagógica da 

escola, via telefone, facilitaram o agendamento das entrevistas e a coleta de 

dados. Nessa oportunidade, informamos o perfil do entrevistado (diretor, vice-

diretor, coordenador, supervisor ou professor, envolvido com o desenvolvimento 

da EA na escola), o tempo previsto da entrevista, a necessidade de cópias de 

projetos e/ou práticas de EA, do registro fotográfico da fachada e de partes 

internas das escolas. Foram coletados/disponibilizados 56 projetos com a 

temática ambiental, destes 33 das escolas de Natal e 23 de Mossoró e feito o 

registro fotográfico das 100 escolas pesquisadas.  

 A aceitação e disponibilidade de tempo do entrevistado geraram a 

agenda das entrevistas que, mais do que meras respostas a um formulário, 

                                            
3
A pesquisa de campo em Mossoró foi realizada no segundo semestre (outubro e novembro) de 2009, 

com o apoio do CNPq/PIBIC/UERN e alunos voluntários do curso de Gestão Ambiental. A pesquisa de 
campo de Natal foi realizada entre os meses de agosto a dezembro de 2010. 
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constituíram-se num diálogo cujo registro foi, em parte, escrito e, em parte, 

gravado com a devida anuência cuja identidade foi preservada para efeito de 

utilização de trechos das suas falas. Também, ocorreram alguns casos em que 

a parte que seria gravada foi escrita de próprio punho do entrevistado, por 

questões de não se sentir à vontade diante do gravador.  

O perfil dos entrevistados foi majoritariamente feminino. Quanto ao cargo 

ocupado na escola, a distribuição foi a seguinte: 30 diretores (as), 24 

coordenadoras pedagógicas, 20 supervisoras, 18 professores(as) e 8 vice-

diretores(as), todos com o ensino superior completo, com predomínio da 

formação acadêmica  em pedagogia (Tabela 1).  

 

Tabela 1- Perfil dos Entrevistados 

Cidade 

Sexo 
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Natal 
 
Mossoró 
 
Total 

42 8 50 16 4 15 13 2 50 25 3 1 7 2 6 1 2 1 1 0 1 50 

45 5 50 13 4 9 5 18 50 41 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 50 

87 13 100 29 8 24 18 20 100 66 6 3 8 3 7 1 2 1 1 1 1 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2009; 2010. 

Legenda:  
F = Feminino 
M = Masculino 
D = Diretor (a) 
VD = Vice-diretor (a) 
CP = Coordenadora Pedagógica 
P = Professor (a) 
S = Supervisor (a) 
                               

As dificuldades apresentadas na pesquisa de campo dizem respeito ao 

cancelamento de entrevistas, problemas técnicos de gravação, disponibilidade 

de projetos de educação ambiental. Muitas vezes, a entrevista era confirmada, 

mas na hora da realização, cancelada. À parte, as seguidas interrupções 

decorrentes da dinâmica das escolas.  

É importante ressaltar que os dados levantados não foram delimitados 

em função do critério de representatividade estatística. São dados que 

possibilitaram uma análise quantitativa e qualitativa da problemática estudada, 
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tratando-se de questões objetivas a respeito das práticas de EA desenvolvidas 

na escola, de questões subjetivas a respeito das concepções dos entrevistados 

sobre educação ambiental, atividades extra-sala, o rio, mudanças de atitudes 

em relação ao rio; do mapeamento dos projetos e práticas e do registro 

fotográfico das escolas pesquisadas, visando investigar os limites e 

possibilidades dessas práticas para a ressignificação da relação natureza-

sociedade. 

A organização e processamento dos dados, conforme preconiza Minayo 

(2005), quando abordam o exercício metodológico na pesquisa social, foram 

realizadas por meio do diálogo entre diferentes metodologias e técnicas de 

pesquisa. 

Essa fase se constituiu das seguintes etapas realizadas 

simultaneamente: 

a)  organização do material para a análise qualitativa. Parte gravada das 

entrevistas, relatório das reuniões com as escolas, projetos e práticas 

disponibilizadas pelas escolas pesquisadas e relato da vivência da 

pesquisa de campo;  

b)  organização do material para a análise quantitativa. Revisão dos 

formulários aplicados, elaboração da matriz estatística do questionário 

no Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 17.0 (versão trial), 

digitação dos dados para processamento e análise descritiva, 

elaboração da frequência geral dos dados em tabelas e gráficos e 

cruzamentos de dados. 

 

Análise e Interpretação dos dados  

 

Na pesquisa quantitativa, utilizamos a análise descritiva simples, com a 

distribuição da frequência e o cruzamento de dados para o diagnóstico do perfil 

e características do grupo estudado e distribuição dos eventos desse grupo, 

destacando-se as seguintes variáveis: localização/município; dependência 

administrativa; perfil dos entrevistados; desenvolve EA, tempo que desenvolve 

EA; motivação para desenvolver EA; principais objetivos da EA na escola; 

estratégias para desenvolver EA; maneiras de executar os projetos de EA; 

pessoas envolvidas nos projetos de EA; principais temas dos projetos de EA; 
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formação continuada dos professores na temática ambiental; interação 

comunidade-escola nos projetos de meio ambiente/EA; fatores que estão 

contribuindo para a inserção do tema meio ambiente/educação ambiental na 

escola; percepção de mudanças na escola em decorrência da inserção da 

Educação Ambiental; mudanças no cotidiano da comunidade em decorrência 

da inserção da Educação Ambiental na escola; aula de campo; se o tema Rio 

Potengi/Mossoró é desenvolvido na escola. 

Segundo Gomes et al (2005), a finalidade da análise qualitativa dos 

dados é explorar as opiniões e as diferentes representações acerca do assunto 

que se está estudando. Para tanto, buscamos: fatores que motivaram a escola 

a agir em prol de uma causa socioambiental; planejamento das práticas de EA 

na escola; motivo para o tema rio ser desenvolvido na escola; mudanças 

percebidas à maneira de ver e conviver com o rio; percepção do rio; histórias 

conhecidas a respeito do rio.  

Os caminhos percorridos para a interpretação dos dados na perspectiva 

da pesquisa qualitativa foram os seguintes: 

 

1. leitura compreensiva do material coletado e articulação entre 

conceitos ou referenciais teóricos e contextos dos dados. Esse material 

consistiu nas respostas às questões abertas; nas observações de 

campo, durante a pesquisa; no registro fotográfico e nos projetos de EA 

disponibilizados pelas escolas pesquisadas. 

2. inferências – a construção das inferências se pautou nas ideias 

implícitas nos textos (transcrições das falas, documentos, registros de 

observação e organização de outros materiais secundários);  

3. reinterpretação ou síntese - o diálogo entre a dimensão teórica; os 

textos e contextos; as questões e os pressupostos; os objetivos e os 

dados; as informações trazidas do campo e os indicadores, previamente, 

estabelecidos. 

 

Os caminhos percorridos para a interpretação dos dados na pesquisa 

quantitativa: 

 supervisão e organização dos formulários para verificação da 

consistência das respostas e checagem do perfil dos entrevistados (de 
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acordo com o propósito da pesquisa); 

 elaboração da matriz do formulário no SPSS para inserção dos dados 

nesta matriz; 

 digitalização e checagem dos dados; levantamento das frequências; 

por meio da análise estatística descritiva, apresentadas através de 

gráficos e tabelas. 

Por fim, o cotejamento dos dados qualitativos e quantitativos, no sentido 

de possibilitar inferências sobre a realidade estudada. Buscar na articulação 

entre o teórico e o empírico: as práticas dominantes de EA e sua 

temporalidade/espacialidade; a intenção central das práticas de EA; o conjunto 

dos agentes sociais envolvidos nas práticas de EA; a percepção sobre os 

avanços/recuos das práticas de EA na mudança de atitudes e valores dentro da 

escola; o lugar da relação cidades-educação- ambiental-rios, entre outros. 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, encadeados no 

sentido de apresentar argumentos aos novos olhares em construção no que se 

refere à ressignificação da relação sociedade-natureza. 

No primeiro capítulo, são apresentadas as diferentes dimensões da 

relação sociedade-natureza. Sobretudo, são abordadas as transformações da 

relação sociedade-natureza, acentuadas pela crise socioambiental, a partir da 

segunda metade do século XX.  

No segundo capítulo, descrevemos a emergência de um novo campo 

social, o campo da educação ambiental e a geração de um novo habitus, o 

habitus socioambiental. Fundamenta que as disposições, incorporadas 

histórica e socialmente acerca da natureza na sociedade ocidental estão em 

pleno processo de ressignificação da relação sociedade-natureza, expresso 

nas diversas práticas de educação ambiental em desenvolvimento nos  

espaços escolares, tendo como base empírica a pesquisa de campo em 

escolas públicas das cidades do Natal e Mossoró, Rio Grande do Norte (RN). 

No terceiro capítulo, discutimos a cidade no contexto atual em que a 

temática ambiental cruza com diversas áreas do conhecimento cujo foco é a 

relação cidade e natureza, tendo como pano de fundo o contexto urbano das 

cidades de Natal e Mossoró e os rios Potengi e Mossoró. 

No quarto capítulo, discutimos a relação entre cidades, rios e práticas de 

educação ambiental em escolas públicas, nas cidades de Natal e Mossoró-RN, 
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a partir dos resultados desta pesquisa, destacando as relações de 

negação/saudosismo, revalorização/reconcialização das cidades com os seus 

rios. 

Nas considerações finais, fazemos algumas reflexões sobre as 

ressignificações da relação sociedade-natureza impulsionadas pelas práticas 

de educação ambiental nas escolas, buscando evidenciar limites e 

possibilidades dessas práticas para a geração do habitus socioambiental. 

Refletimos sobre as relações cidades-rios impulsionadas pelas práticas de 

educação ambiental desenvolvidas nas escolas de Natal e Mossoró-RN. 
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1 DIFERENTES DIMENSÕES DA RELAÇÃO SOCIEDADE–NATUREZA 
 

 

Neste capítulo, são apresentadas as diferentes dimensões da relação 

sociedade-natureza. Sobretudo, são abordadas as transformações da relação 

sociedade-natureza, acentuadas pela crise socioambiental, a partir da segunda 

metade do século XX e as diversas visões/concepções de ecologia, meio 

ambiente e natureza, denominadas de “qualificações polissêmicas”. 

 

1.1 As relações entre o ser humano e a natureza nas sociedades 

contemporâneas: o presente confronta o passado 

 

A questão ambiental na contemporaneidade não é apenas um evento 

atual, como afirma Thomas (1988). Faz parte também de uma tradição ou 

história de longa duração, que determina e afeta as condições de emergência e 

recepção do fenômeno ambiental na atualidade, mesmo porque vivemos 

imersos em uma rede de sentidos culturais, historicamente construídos e em 

permanente diálogo com os significados produzidos pelas gerações que nos 

antecederam através dos séculos. 

Desde a revolução industrial, a implantação de técnicas de produção e 

consumo predatórias vem provocando um grande impacto sobre os sistemas 

naturais. Assim, esse modelo de desenvolvimento econômico modificou e 

aperfeiçoou, em muitos aspectos, a relação do ser humano com o meio 

ambiente, também provocou graves transformações no ambiente natural. 

 Assim, herdeiros que somos das experiências que marcaram as 

relações entre sociedade e natureza de nossos predecessores, deixaremos 

para a posteridade aquilo que construirmos em nossa existência individual e 

coletiva. Nesse caminho, a interpretação de Thomas (1988) permite-nos 

compreender a dinâmica do passado e do presente nas relações entre o ser 

humano e a natureza na sociedade moderna ocidental.  

Segundo Thomas (vide Gerhardt; Almeida, 2005), o fazer ambientalista 

surge como algo que se constrói, justamente, a partir do dia-a-dia e da 

complexidade de enfrentamentos valorativos, morais e éticos que marcaram 

sincrônica e diacronicamente a sua constituição; e, como tal, já se encontra 
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incorporado no fazer e no pensar das pessoas todo o peso histórico das 

relações e práticas sociais instituídas entre seres humanos e entre estes e o 

ambiente que os cerca. Tal movimento, em direção a uma luta pela 

preservação-conservação da natureza, é construído em meio a conflitos e 

tensões de toda ordem que não necessariamente apenas as ideias de 

preservação ou conservação do meio ambiente.  

Thomas (1988) estudou as relações seres humanos e mundo natural 

nos séculos XVIII e XIX, na Inglaterra. Para esse autor, embora o interesse 

pelo ambiente natural e as preocupações com a relação ser humano e as 

outras espécies sejam vistas como fenômenos recentes, foi entre o século XVI 

e o final do século XVIII que ocorreu uma série de transformações na maneira 

pela qual homens e mulheres, de todos os níveis sociais, percebiam e 

classificavam o mundo natural ao seu redor. Alguns dogmas, desde muito 

estabelecidos sobre o lugar do homem na natureza, foram descartados nesse 

processo. Surgiram novas sensibilidades em relação aos animais, às plantas e 

à paisagem que redefiniram o relacionamento do ser humano com outras 

espécies e o seu direito a explorar essas espécies em benefício próprio foi 

fortemente contestado. 

A visão, até então dominante, definia que o mundo fora criado para o 

bem do homem e as outras espécies deveriam se subordinar a seus desejos e 

necessidades, o que justificava, por exemplo, os maus-tratos infligidos aos 

animais e aos seres humanos que eram  classificados  como animais inferiores.  

A filosofia clássica e a teologia da época forneciam os alicerces morais para 

esse predomínio humano sobre a natureza (e de algumas classes de seres 

humanos sobre outros), que tinha se tornado, em inícios do período moderno, 

um propósito amplamente reconhecido pela atividade humana. 

Segundo o Antigo Testamento, foi com base nas necessidades humanas 

que Deus criou o Universo, os animais, as plantas. E sendo redundante, o 

predomínio humano tinha, portanto, lugar central no plano divino e centro do 

universo. No livro de Gênesis, capítulo I, versículos 26 e 28, está escrito:  

 

E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre 
as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a 
terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra (Gn, I, 26). 
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Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-
vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se 
arrastam sobre a terra (Gn I, 28). 

 
 

Ainda segundo Thomas (1988), o sentido que esta concepção tomava 

era o de garantir a diferença fundamental, em gênero, entre a humanidade e as 

outras formas de vida. Sobressaiam-se as visões dualistas que, obviamente, 

colocavam em opostos sociedade-natureza, cultura-natureza. Inicialmente, com 

o amparo filosófico, depois teológico e depois científico. Com o predomínio da 

razão instrumental, as fronteiras foram duramente evidenciadas, com exclusão 

de outros conhecimentos que não fossem considerados científicos. 

Conservar as fronteiras entre homens e animais fazia parte do espírito 

da época. A religião e a moral justificavam-se como tentativa de restringir os 

aspectos “animalescos” da espécie humana. E junto a essa distinção homem-

animal, no início do período moderno, o principal era justificar a caça, a 

domesticação, o hábito de comer carne, a dissecação dos animais para fins da 

ciência e o extermínio sistemático de animais nocivos ou predadores. A 

definição das fronteiras homem-animal teve também repercussões importantes 

para as relações entre os seres humanos.  

Foi essa polaridade que naturalizou os pares opostos culto-inculto, 

civilizado-selvagem, cultura-natureza, letrado, não-letrado, erudito-popular, 

cidade-campo, cidade-natureza, desenvolvido-subdesenvolvido, etc. Mas não 

apenas isso. Estavam excluídos do desfrute da condição humana os indígenas, 

negros, mulheres, crianças, jovens, idosos, pobres e loucos. Para os teólogos 

da época, as mulheres estavam perto do estado animal e duvidava-se mesmo 

se elas tinham alma.  Os mais bestiais de todos eram os que se situavam nas 

margens da sociedade humana: os loucos, que pareciam possuídos por bichos 

selvagens; os vagabundos, os mendigos. Assim sendo, eram passíveis de 

serem tratados como tais (THOMAS, 1988). 

Assim, as relações sociedade-natureza foram sempre muito marcadas 

pelo viés utilitarista que se estendia também às “pessoas inferiores”. A natureza 

era tratada como uma fonte abundante, um recurso a ser explorado e utilizado 

em benefício da sociedade, sem a medição das eventuais consequências 

advindas daí. E desse modo, estava demarcado o território humano da 
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civilização ocidental. 

Para Carvalho, I (2000, p. 66): 

 

É neste contexto que a cultura ilustrada se ergue como uma 
parede invisível a demarcar um território humano civilizado 
contra a natureza selvagem. É nesse momento que se constrói 
historicamente a representação da natureza como lugar da 
rusticidade, do incultivado, do selvagem, do obscuro e do feio 
(CARVALHO, I, 2000, p. 66). 

 
 

Nesse percurso histórico e social em que a sociedade moderna ocidental 

se ver imersa em decorrência de uma série de transformações políticas, 

econômicas, morais, religiosas e científicas são construídos novos sentidos 

com relação à natureza. Esses sentidos não alteram o domínio do natural e da 

natureza como atributo do acesso desigual e da monopolização que priva 

grande parte da sociedade do acesso comum aos bens da natureza. 

Outro aspecto das novas sensibilidades estava na paisagem rural. A 

prática de plantar em linhas retas não era apenas um modo eficiente de 

aproveitar espaços escassos; também representava um meio agradável de 

impor a ordem humana ao mundo natural desordenado. Esmero, simetria e 

padrões formais sempre foram a característica humana de indicar a separação 

entre cultura e natureza. Todavia, antes mesmo de terminar o século XVIII, o 

gosto mudou e, quanto mais selvagem a cena, maior o seu poder de inspirar a 

emoção.  

No início do séc. XIX, o apreço pela natureza e, particularmente, pela 

natureza selvagem se convertera numa espécie de ato religioso. A natureza 

não era só bela; era moralmente benéfica, a tal ponto que se dizia na época 

que o campo foi feito por Deus e a cidade pelo homem. Essas mudanças eram 

enriquecidas com as lembranças da infância. A nostalgia se apresentava por 

meio das árvores, das flores, dos animais. E tinha a capacidade de tirar forças 

da crescente repugnância pela aparência física da cidade (THOMAS, 1988). 

Nesse período, passou a ser questionada a autoridade humana sobre os 

animais domésticos. Muitos pensadores da época, entre eles Rousseau, 

acreditavam que a civilização corrompera o homem natural. Muitos naturalistas 

seguiam a crença de que a domesticação, longe de aprimorar os animais, os 

degradara. Igualmente, a aceitação do trato gentil aos animais teve 
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interferências no hábito alimentar, de modo a haver repulsa em matá-los para 

comer.   

O vegetarianismo era concebido então como uma forma de refrear a 

agressão, de vencer o ódio e a violência, embora, ainda permanecesse a 

defesa dos pensadores utilitários de que matar animais para alimento humano 

era totalmente lógico desde que os bichos fossem bem assistidos enquanto 

vivos, e mortos com o mínimo de crueldade. Já nesse período, via-se a 

necessidade de uma educação que apostasse nesse novo olhar sobre a 

natureza, pois o sentimento pelo cenário romântico não era inerente à espécie 

humana. Seria necessário um processo educativo de longa duração, 

“começando com excursões dominicais aos campos das vizinhanças” 

(THOMAS, 1988, p. 316). 

Nem todas as pessoas achavam que o mundo era feito exclusivamente 

para o homem, que a natureza tinha que ser submetida a vontade humana, que 

as espécies inferiores não gozavam de nenhum direito ou, ainda, que as 

diferenças entre homem e animal eram intransponíveis (THOMAS, 1988).  

No início do séc. XIX, surgiam dúvidas e controvérsias sobre o lugar do 

homem na natureza e o seu relacionamento com outras espécies. O estudo da 

história natural colocou em descrédito muitas das percepções antropocêntricas 

dos tempos anteriores, instaurando novas preocupações na relação sociedade-

natureza, de modo a que os sofrimentos dos animais foram evidenciados e, ao 

invés de continuarem destruindo florestas e derrubando toda árvore sem valor 

prático, um número cada vez maior de pessoas passa a plantar árvores e 

cultivar flores por satisfação emocional (THOMAS, 1988). 

As sociedades urbano-industriais eram fundadas na ideia de civilidade e 

cultura como polos opostos à esfera da natureza, do selvagem, da barbárie, da 

desrazão e ignorância; toma-se a natureza como o domínio do selvagem, do 

ameaçador. Por oposição, o progresso humano era medido por sua capacidade 

de submeter e dominar o mundo natural. A cidade, contraponto da natureza 

selvagem, representava o lugar da civilidade (THOMAS, 1988; CARVALHO, I, 

2005).  

Nesse sentido, a história das relações sociais com o mundo natural 

informa nossas predisposições para ver e perceber elementos que constituem, 

nos dias atuais, a nossa visão de meio ambiente e de natureza, o que envolve 
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tanto elementos objetivos referentes aos usos que fazemos da natureza, às 

diferentes e desiguais maneiras de apropriação social e econômica da 

natureza, quanto elementos subjetivos que desencadeiam significados 

individuais e sociais a respeito dessas relações e das relações entre os 

próprios humanos. 

Desse modo, pode-se dizer que as relações sociedade-natureza têm 

sido pautadas na transformação dos ambientes, a partir de uma visão utilitarista 

da natureza inscrita historicamente nas revoluções técnico-científicas nos 

séculos XVI e XVII e que se consolida nos séculos XVIII e XIX, assumindo 

maiores dimensões no século XX, quando se evidenciou uma mudança nessa 

relação, promovida, principalmente, pelo conhecimento a respeito da escassez 

dos recursos naturais e os efeitos da degradação ambiental decorrentes do 

modelo de desenvolvimento econômico mundial (GONÇALVES, 2006). 

Um balanço realizado no século XX registra que a expectativa otimista 

de um futuro promissor é substituída pelo pessimismo, desencanto e desilusão 

com a ideia de progresso. As reflexões de Sztompka (1998, p. 70) acerca do 

progresso, sobretudo ao que ele denomina como “a morte da ideia de 

progresso” no final do século XX, expressa um cenário em que as noções de 

desenvolvimento, crescimento e progresso imprimem uma reviravolta nos 

pressupostos sociais e econômicos que regeram as sociedades ocidentais até 

então.  

 

É o século que testemunhou o holocausto nazista, o gulag 
stalinista, duas guerras mundiais, mais de 100 milhões de 
mortos em conflitos globais e locais, desemprego e pobreza em 
larga escala, fome e epidemias, consumo de drogas e crime, 
destruição ecológica e esgotamento de recursos, ditaduras e 
tiranias de todos os tipos desde o fascismo até o comunismo e, 
finalmente, mas não menos importante, a possibilidade sempre 
presente de aniquilação nuclear e de uma catástrofe ambiental 
global (SZTOMPKA, 1998, p. 71). 

 

Ou seja: a ideia de desenvolvimento ligada ao crescimento e ao 

progresso da economia passou a ser questionada e criticada diante do cenário 

de degradação ambiental e social da sociedade ocidental. O “progresso” era 

uma promessa vaga de constante elevação da eficiência produtiva e aumento 

da oferta de bens econômicos à disposição do conjunto da população, 

desconsiderando qualquer custo social e ecológico (BUARQUE, 1993, pp. 50, 
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53).  Contudo, apesar da euforia das políticas e indicadores de industrialização 

e urbanização levadas a cabo pelos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento no século XX, isso não ocorreu. Mais que isso, a ideia de 

progresso se materializou a custa da degradação dos recursos naturais e das 

condições de vida na cidade e no campo. 

Segundo Sztompka (1998), a ideia de progresso “não é um conceito 

puramente objetivo, descritivo, independente, é antes uma categoria de valor” 

(SZTOMPKA, 1998, p. 63). Assim, ao pensarmos em progresso: “progresso 

para quem e sob que aspecto?” (idem, ibidem). 

Essa ideia de progresso, segundo Furtado (2000), pode ser detectada 

em correntes de pensamento europeu que assumem uma visão otimista da 

história a partir do século XVIII. A primeira, filiada ao iluminismo, concebe a 

história como marcha progressiva para o racional. A segunda tem, na ideia de 

acumulação de riqueza, a opção de um futuro que encerra uma promessa de 

melhor bem-estar. E, na terceira corrente, a expansão geográfica da influência 

europeia significaria aos demais povos da Terra o acesso a uma forma superior 

de civilização. Desse modo, decorre a difusão da racionalidade instrumental, 

por meio da penetração dos critérios do mercado na organização da produção 

e do espaço social. Tanto a terra quanto a capacidade do ser humano de 

produzir trabalho passam a ser vistas do ângulo de seu valor de troca, como 

objetos de transação mercantis, consubstanciada numa concepção do 

econômico como tarefa autônoma da realidade social, com o desenvolvimento 

e o progresso, como sinônimos e evidentes por si mesmo (FURTADO, 2000). 

Mais ainda, o rápido processo de desenvolvimento econômico do 

capitalismo teve como contrapartida as transformações sociais e ambientais 

decorrentes expressas na urbanização acelerada, desorganização da vida 

comunitária, desemprego em massa. A redução do trabalho humano à simples 

força de trabalho é a manifestação mais visível do modelo de desenvolvimento 

econômico capitalista, além da mercantilização intensiva dos recursos naturais. 

Assim: “tornou-se claro também que o progresso em um setor pode ocorrer 

muitas vezes à custa de retrocesso em outros” (SZTOMPKA, 1998, p. 65). 

Os efeitos nocivos desse modelo apontam para a substituição do 

conceito de progresso pelo conceito de crise, possibilitando o surgimento da 

crítica à ideia de desenvolvimento relacionada ao desenvolvimentismo e uma 
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reconceituação do desenvolvimento. Ainda seguindo as ideias de Sztompka 

(1998, p. 73), nesse contexto, “o conceito de progresso foi substituído pelo 

conceito de crise como leitmotif  do século XX”. 

Sachs (2004) acrescenta que houve dois avanços conceituais 

importantes nesse processo. O primeiro, diz respeito à atenção dada, desde os 

anos 1970, à problemática ambiental, o que levou a uma ampla 

reconceitualização do desenvolvimento, em termos de ecodesenvolvimento, 

posteriormente denominado de desenvolvimento sustentável. O segundo, sob a 

forte influência de Amartya Sen, foi a reconceituação de desenvolvimento “em 

termos da universalização e do exercício efetivo de todos os direitos humanos: 

políticos, civis e cívicos; econômicos, sociais e culturais; bem como direitos 

coletivos ao desenvolvimento, ao meio ambiente, etc” (SACHS, 2004, p. 36). 

Veiga (2006), no seu estudo sobre desenvolvimento sustentável, afirma 

que, até o início dos anos 1960, não se distinguia desenvolvimento de 

crescimento econômico. De modo que, até esse período, predominava a 

crença no mito do desenvolvimento e a necessidade de universalização do 

desenvolvimento econômico aos países pobres, retardatários ou 

subdesenvolvidos.  

Esse mesmo autor, com base em Celso Furtado (1974), afirma que os 

mitos funcionam como faróis com a função de orientar, em um plano intuitivo, 

aquilo que se quer como verdadeiro. Sobretudo, que “o mito congrega um 

conjunto de hipóteses que não podem ser testadas”, mais ainda que o modelo 

de desenvolvimento econômico dos países que lideraram a revolução industrial 

pode ser universalizado (FURTADO, 1974, p. 16). 

Assim, dá-se a emergência de um novo conceito (desenvolvimento 

sustentável) que põe em discussão a diferença entre desenvolvimento e 

crescimento econômico, uma vez que os objetivos do desenvolvimento não 

seguem o raciocínio linear da mera multiplicação da riqueza material. Mais 

ainda, começa a se afirmar a ideia de que o crescimento era uma condição 

desejada e necessária, mas que não era, de forma alguma, suficiente para se 

alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa para todos. A 

crise ambiental levantava uma questão primordial: como deveríamos viver? 

(SACHS, 2004, p. 13). 
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1.2 Século XX , a emergência da problemática ambiental  

 

Segundo Giddens (2001), o conceito de meio ambiente remete a uma 

visão de natureza completamente transfigurada pela intervenção humana ou 

socializada. Para esse autor, só começamos a falar sobre meio ambiente 

quando a natureza, assim como a tradição foi dissolvida. A ação humana há 

muito deixou sua marca no ambiente físico. A própria invenção da agricultura 

significa limpar o ecossistema natural de forma a criar um habitat, no qual os 

seres humanos possam plantar ou criar animais da maneira que quiserem.  

Contudo, até a emergência dos tempos modernos, a natureza 

permaneceu primordialmente sendo um sistema externo que dominava a 

atividade humana, e não o contrário. Mesmo nas mais sofisticadas civilizações 

hidráulicas, as inundações ou secas eram comuns e uma colheita ruim podia 

produzir uma devastação. Contudo, o risco aqui é do tipo antigo. Os desastres 

naturais ainda ocorrem, mas a socialização da natureza, nos dias atuais, 

significa que muitos sistemas naturais primitivos são agora produtos da tomada 

de decisão humana4. Giddens expõe como exemplo a preocupação com o 

aquecimento global, afirmando que ele decorre do fato do clima da terra não 

seguir mais uma ordem natural. Conclui-se, então, que a modernidade destroi a 

tradição.  

A tradição remete ao passado e ao futuro. A repetição que parece 

implicar o sentido da tradição “não é a continuidade mecânica de preceitos que 

é aceita de modo inquestionável [...] Chega a fazer o futuro voltar ao passado, 

enquanto também aproxima o passado para reconstruir o futuro”. (GIDDENS, 

1997, p. 73; 80). Existe uma ação consciente envolvendo os rituais da tradição 

que não apenas repetição, mas implicando formas conscientes de ação que 

não, necessariamente, são mera coesão social, mas elos de ligação que 

envolvem uma ordem social que quer se conservar  mas que na modernidade é 

                                            
4
 Giddens aborda a questão das escolhas e decisões por caminhos múltiplos, desde o 

psicológico ao social e político, tratando que as escolhas e decisões humanas sejam de cunho 
individual ou coletivo perpassam diversos fatores programados ou imprevistos. Na ordem pós-
tradicional, ele faz uma distinção de escolhas e decisões. Muitas das nossas atividades 
cotidianas, na verdade, tornaram-se abertas à escolha ou, ao contrário, a escolha tornou-se 
obrigatória. Uma decisão é sempre escolha de alguém e, em geral, todas as escolhas, mesmo 
aquelas dos mais pobres ou aparentemente impotentes, sofrem refração das relações de poder 
preexistentes. Portanto, a tomada de decisão envolve também um meio de poder e 
estratificação. (GIDDENS, 1997, p. 50). 
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reconstruída, seja para garantir a ordem vigente ou remodelá-la ou mesmo 

transformá-la. 

Entretanto, uma colaboração entre modernidade e tradição5 foi crucial 

para as primeiras fases do desenvolvimento social moderno – período no qual 

o risco era calculável com relação às influências externas (GIDDENS, 2001). 

Embora a ecologia pareça dizer respeito totalmente à “natureza”, no fim 

apreende-se que a natureza tem pouco a ver com isso. Na produção desse 

efeito, as influências da destradicionalização são, com frequência, tão 

importantes quanto a socialização da natureza, ou ainda mais importantes. 

Giddens cita o resultado do desenvolvimento de modernas tecnologias 

reprodutivas, assim, muitos traços que costumavam ser “naturalmente dados” 

tornaram-se questões de tomada de decisão humana. Com isso, ele enfatiza 

que sempre que algo é usualmente determinado pela “natureza” – seja ela o 

“ambiente” ou a tradição – torna-se uma questão de decisão, novos espaços 

éticos são abertos e novas perplexidades políticas são criadas (GIDDENS, 

1997, p. 225). 

A fase da “modernização reflexiva”6, marcada por processos 

concomitantes da globalização e da busca de contextos de ação mais 

tradicionais, altera o equilíbrio entre tradição e modernidade. Tradição diz 

respeito à organização de tempo e de espaço. Quando a natureza é invadida e 

degradada pela socialização e a tradição é dissolvida, surgem riscos 

incalculáveis, afirma Giddens. É o que ocorre, também, com a globalização, 

exceto pelo fato de que uma corre em sentido contrário à outra. Enquanto a 

tradição controla o espaço mediante seu controle do tempo, com a globalização 

o que acontece é, essencialmente, a “ação a distância”; a ausência predomina 

sobre a presença, graças à reestruturação do espaço (GIDDENS, 2001, p. 76-

79). 

Para Beck (1997) o potencial catastrófico da degradação ambiental no 

nível global e a transformação da sociedade moderna numa sociedade de 

                                            
5
 Para Giddens, “durante a maior parte da sua história, a modernidade reconstruiu a tradição 

enquanto a dissolvia”. A tradição remete ao passado e ao futuro. A repetição que parece 
implicar o sentido da tradição “não é a continuidade mecânica de preceitos que é aceita de 
modo inquestionável [...]”. “Chega a fazer o futuro voltar ao passado, enquanto também 
aproxima o passado para reconstruir o futuro”. (GIDDENS, 1997, p. 73; 80).  
6
 ““Modernização reflexiva” significa a possibilidade de uma (auto)destruição criativa para toda 

uma era: aquela da sociedade industrial. O “sujeito” dessa destruição criativa não é a 
revolução, não é a crise, mas a vitória da modernização ocidental (BECK, 1997, p. 12). 
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risco, movida pela emergência de níveis profundos e historicamente 

incomparáveis de perigos e riscos para o ambiente, e que os modelos 

convencionais da sociedade moderna não conseguem apreender suas origens 

e consequências.  

Assim sendo, a modernidade destrói a tradição. Entretanto, uma 

colaboração entre modernidade e tradição foi crucial para as primeiras fases do 

desenvolvimento social moderno – período no qual o risco era calculável com 

relação às influências externas. Contudo, essa fase é concluída com a 

emergência da alta modernidade ou com a modernização reflexiva, que 

significaria um novo estágio, em que o progresso pode se transformar em 

autodestruição, em que um tipo de modernização destrói outro e o modifica,  

conforme denomina Beck (1997). 

Giddens evidencia, portanto, a natureza socializada como ponto de 

partida e chegada. Para ele, a política ambiental deveria partir do contexto da 

“natureza humanizada”, o que implica que as decisões sobre o que preservar, 

ou lutar para recuperar, podem, raramente, ser tomadas com referência àquilo 

que existe independentemente dos seres humanos (GIDDENS, 1996). 

Nessa perspectiva, Giddens (1996) confirma o caráter valioso dos 

recursos naturais, justamente por resultarem de processos naturais e não de 

atividades humanas. Ou seja, são produtos de algo maior do que o ser 

humano. Contudo, a transformação da natureza ou, mais especificamente, a 

“natureza socializada” é o foco central desse autor face às mudanças sociais e 

ambientais decorrentes da quebra da tradição como mediadora da relação 

sociedade-natureza e da emergência dos sistemas peritos como fonte de 

conhecimentos e verdades, questionáveis e postos à prova, diante das dúvidas 

e incertezas da modernidade. 

Em meados do séc. XX, a problemática ambiental foi incorporada à 

agenda pública como uma questão de relevância social no cenário mundial. 

Abordada, inicialmente, como crise ecológica, crise do modelo de 

desenvolvimento, crise civilizatória, até fixar-se como questão socioambiental, 

colocou em evidência a crise do modelo de desenvolvimento e crescimento 

econômico hegemônico na modernidade7 e suas repercussões sociais e 

                                            
7
A modernidade “refere-se ao estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na 

Europa a partir do século XVII e que se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência.” 
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ambientais negativas. Mas, como todo conceito que se constitui em cenário de 

crise, começou a imprimir novos significados às relações sociedade-natureza.   

Segundo LEFF (2001), aquilo que passou a se chamar degradação 

ambiental manifesta-se como sintoma de uma crise de civilização, marcada 

pelo modelo de modernidade, regido pelo predomínio do desenvolvimento da 

razão tecnológica. E a sua visibilidade problematiza as bases da produção e do 

consumo, apontando para a desconstrução do paradigma econômico da 

modernidade e para a construção de futuros possíveis, fundados no respeito 

aos limites das leis da natureza, nos potenciais ecológicos, na produção de 

sentidos sociais e na criatividade humana. 

A percepção da crise ecológica e a configuração de um novo conceito de 

ambiente produziram, por sua vez, uma nova visão de desenvolvimento 

humano, que busca reintegrar os valores e potenciais da natureza, as 

externalidades sociais, os saberes subjugados e a complexidade do mundo, 

negados pela racionalidade mecânica, simplificadora, unidimensional e 

fragmentadora que conduziu o processo de modernização (LEFF, 2001).  

Nessa perspectiva, a questão ambiental não se esgota nos apelos sobre 

a necessidade de dar bases tecnológicas aos processos produtivos, de inovar 

tecnologias para reciclar rejeitos contaminantes, de incorporar normas 

ecológicas aos agentes econômicos ou de valorizar o patrimônio de recursos 

naturais e culturais para passar para o desenvolvimento sustentável. O 

conceito de “desenvolvimento sustentável” marca a emergência da questão da 

sustentabilidade em suas diversas dimensões: sociais, ambientais, 

econômicas, culturais e ecológicas8. Este item - sustentabilidade ecológica – 

ganha uma dimensão ampliada e surge como  

 

um critério normativo para a reconstrução da ordem 
econômica, como uma condição para a sobrevivência humana 
e um suporte pra chegar a um desenvolvimento duradouro, 
questionando as próprias bases da produção (LEFF, 2001, p. 
15). 

 

A percepção de que o processo de desenvolvimento econômico, 

fundado na sua capacidade tecnológica-industrial de extrair bens do meio 

                                                                                                                                
(GIDDENS,1991, p. 11). 
8
 Para maiores informações, ver: SACHS (2004; 2002). 
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natural, possuía impactos negativos, deu-se a partir das denúncias, cada vez 

mais frequentes, de acelerada degradação dos recursos naturais não-

renováveis e nos acúmulos de rejeitos e resíduos das grandes concentrações 

urbanas e parques industriais. A questão da degradação ambiental despertou 

uma inquietude e uma angústia compartilhada nos níveis individuais e 

nacionais, o que Sachs (2002) denominou de a onda da conscientização 

ambiental. 

Ou seja: o ciclo de expansão econômica permanente do pós-guerra, 

mediada pelos apelos a um acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, 

conduziu ao surgimento de uma problemática ambiental.  

A busca de resoluções daquilo que, no pós-guerra, passou a ser visto 

como “problemas socioambientais” tem se destacado desde o Clube de Roma9, 

com o Relatório de Meadows, a respeito dos limites do crescimento. 

Paralelamente, a ideia de uma “consciência ambiental” surgiu nos anos 1960 

com a “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, bióloga norte-americana, que 

trouxe a público o resultado do estudo do efeito da contaminação química pelo 

uso do DDT10 e de outros agrotóxicos sobre o ambiente natural e sobre a 

extinção de certas espécies de animais, o que contribuiu para a proibição 

desse produto e para a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (EPA) (LEFF, 2001; CAMARGO, 2003; LIMA, G, 2011). 

Essa ideia de “consciência ecológica” se expandiu nos anos 1970 depois 

da Conferência de Estocolmo, em 1972. Essas construções conceituais 

afirmavam a necessidade de interface entre exploração econômica e 

preservação ambiental, surgindo daí o conceito de “desenvolvimento 

                                            
9
 O Clube de Roma nasceu, em abril de 1968, em um encontro de trinta pessoas de dez 

países. Esse grupo era formado por cientistas, educadores, economistas, humanistas, 
industriais e funcionários públicos de nível nacional e internacional. Eles se reuniram na 
Academia dei Lincei, em Roma – Itália instados pelo Dr. Aurélio Peccei, empresário e 
economista, para discutir os dilemas atuais e futuros do homem. (MEADOWS, Donella H; 
MEADOWS, Dennis L.; RANDERS, Jørgen; BEHRENS III, William W. – Limites do crescimento, 
SP: Editora Perspectiva AS, 1973, p. 9). 
10

 “O Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) foi o primeiro veneno moderno, sintetizado em 1874 e 
utilizado como pesticida a partir de 1939. Após a Segunda Guerra Mundial, foi usado em larga 
escala para combater os mosquitos da malária. O DDT foi banido de vários países na década 
de 70, após estudos comprovarem sua relação com casos de câncer. No Brasil, seu uso foi 
proibido na agricultura em 1984, porém sua produção em larga escala, uso como medicamento 
e exportação foram permitidos até 2009 ,conforme lei federal nº. 11.936 de 14 de maio de 
2009. Os organoclorados são os inseticidas que mais persistem no meio ambiente, chegando a 
permanecer por até 30 anos.” IN: STRACCI, Larissa. Agrotóxicos e a poluição das águas. 
Disponível em <http://www.ecodebate.com.br/2012/08/24/agrotoxicos-e-a-poluicao-das-aguas/> 
Acesso em 24 ago. 2012. 
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sustentável”, um discurso que foi legitimado, oficializado e difundido 

amplamente com base na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco-92, no Rio de Janeiro (LEFF, 2001). 

Desenvolvimento sustentável “era um modelo que buscava atender às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem a suas próprias necessidades” (NOSSO FUTURO COMUM, 

1991, p. 46).  

Para Nascimento (2012, p. 51), a noção de sustentabilidade tem duas 

origens:  

A primeira, na biologia, por meio da ecologia. Refere-se à 
capacidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas 
(resiliência) em face de agressões antrópicas (uso abusivo dos 
recursos naturais, desflorestamento, fogo etc.) ou naturais 
(terremoto, tsunami, fogo etc.). A segunda, na economia, como 
adjetivo do desenvolvimento, em face da percepção crescente 
ao longo do século XX de que o padrão de produção e 
consumo em expansão no mundo, sobretudo no último quarto 
desse século, não tem possibilidade de perdurar. Ergue-se, 
assim, a noção de sustentabilidade sobre a percepção da 
finitude dos recursos naturais e sua gradativa e perigosa 
depleção. 

 

Segundo um dos críticos desse conceito (LEFF, 2001), o discurso da 

sustentabilidade permite um crescimento sustentado sem uma justificativa 

rigorosa da capacidade do sistema econômico de internalizar as condições 

ecológicas e sociais – de sustentabilidade, equidade, justiça e democracia, 

gerando uma ambivalência e uma polissemia  

 

do termo sustainbility, que integra dois significados: um, que se 
traduz em castelhano como sustentable, que implica 
internalização das condições ecológicas de suporte do 
processo econômico; outro, que aduz a durabilidade do próprio 
processo econômico”. Nesse sentido, a sustentabilidade 
econômica constitui uma condição da sustentabilidade do 
processo econômico (LEFF, 2001, PP. 19-20). 

 

Assim, de acordo com esse autor, o uso do conceito desenvolvimento 

sustentável está mais no nível da retórica, sendo incapaz de unificar as vias de 

transição para a sustentabilidade, evidenciando sentidos diferenciados e os 

interesses opostos na apropriação da natureza. Para Leff, a construção da 

sustentabilidade não é a fusão de duas lógicas ou a internalização da lógica 
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ecológica na lógica do capital, uma vez que o conceito de racionalidade 

ambiental sugere estratégias políticas, relações de poder e formas de 

legitimação dos saberes e direitos que remetem a sistemas complexos de 

ideologias-práticas-ações sociais dentro de estratégias em que se estabelecem 

as relações de poder no saber.  De acordo com Nascimento (2012, p. 51): 

 

O desenvolvimento sustentável (DS) se tornou um campo de 
disputa, no sentido utilizado por Bourdieu, com múltiplos 
discursos que ora se opõem, ora se complementam. O domínio 
da polissemia é a expressão maior desse campo de forças, que 
passa a condicionar posições e medidas de governos, 
empresários, políticos, movimentos sociais e organismos 
multilaterais. 

 

Sachs (2004), por sua vez, afirma que o conceito de desenvolvimento 

sustentável acrescenta, à sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social, 

como um imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração atual e 

diacrônica com as gerações futuras. Nesse sentido, a dimensão de escalas 

múltiplas de tempo e de espaço ganha relevância, considerando o tempo da 

natureza e o tempo da sociedade.  

Leff (2001, 2004, 2006a, 2006b), ao discutir a reapropriação social da 

natureza, faz um confronto com a racionalidade moderna, utilitarista e 

instrumental e propõe uma nova racionalidade a que ele denomina de 

racionalidade ambiental, com base nos conceitos de racionalidade teórica e 

substantiva de Max Weber.  

Para Weber (1999, p.13): 

 

A ação social (incluindo omissão ou tolerância) orienta-se pelo 
comportamento de outros, seja este passado, presente ou 
esperado como futuro (vingança por ataques anteriores, defesa 
contra ataques presentes ou medidas de defesa para enfrentar 
ataques futuros). Os “outros” podem ser indivíduos e 
conhecidos ou uma multiplicidade indeterminada pessoas 
completamente desconhecidas. 

 

Portanto, a ação social (WEBER, 1999), como toda ação, pode ser:  

 

a) racional referente a fins: determinada por expectativas no 

comportamento, tanto de objetos do mundo exterior como de outras 

pessoas, utilizando essas expectativas como “condições” ou “meios” 



52  

 

 

para alcançar fins próprios, ponderados e perseguidos, 

racionalmente, como sucesso;  

b) racional referente a valores: pela crença consciente no valor, por 

convicção sobre o que parecem ordenar-lhe o dever, a dignidade, a 

beleza, a importância de uma “causa” de qualquer natureza, 

constituindo-se um valor – ético, estético, religioso ou qualquer que 

seja sua interpretação – absoluto e inerente a determinado 

comportamento como tal, independentemente do resultado;  

c) afetiva, especialmente emocional: por afetos ou estados emocionais 

atuais; 

d) tradicional: por costume ou hábito arraigado. 

 

Assim sendo, Weber (1999) distingue tipos distintos de racionalidade – 

teórica, formal, instrumental e material ou substantiva – que operam sobre as 

esferas institucionais da economia, do direito e da religião.  

A racionalidade teórica que permite o controle consciente da realidade, 

por meio da elaboração de conceitos mais precisos e abstratos, se articula na 

modernidade a uma racionalidade formal cuja expressão mais contundente e 

dominante é o cálculo em capital que rege os modos de produção e os mundos 

de vida das pessoas. Essas concepções do mundo se refletem na esfera 

jurídica, nas regras processuais abstratas do direito e na esfera econômica, se 

traduzem em teorias da produção e, em princípio, o cálculo econômico que 

determinam as formas sociais de apropriação da natureza, da exploração de 

recursos e na degradação do ambiente.  

Desse modo, a racionalidade instrumental implica a consecução 

metódica de determinado objetivo prático por meio do cálculo preciso de meios 

eficazes. Na esfera econômica, traduz-se em uma elaboração e uso de 

técnicas eficientes de produção e em formas eficazes de controle da natureza, 

assim como na racionalidade do comportamento social para alcançar certos 

objetivos (econômicos e políticos). Já na esfera do direito, plasma-se nos 

ordenamentos legais que normatizam a conduta dos agentes sociais. 

A racionalidade material ou substantiva ordena a ação social em 

padrões baseados em postulados de valor. Se bem que a opção entre distintos 

sistemas de valores não possa justificar-se racionalmente a forma como os 
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sujeitos orientam suas ações, conforme esses valores, sendo suscetível de 

avaliação em termos de processos de racionalização ideológica, de 

consistência de suas “exigências” e “mandatos”, e da eficácia de ações sociais 

para alcançar seus objetivos. 

De acordo com Leff (2006a), com o conceito de racionalidade 

substantiva, Weber rejeita a validade de uma hierarquia universal de fins, 

contrapondo a diversidade de valores e estabelecendo a incomensurabilidade 

de fins e meios entre diferentes racionalidades. Com isso, o conceito de 

racionalidade, como um sistema de valores, normas, ações e relações de 

meios e fins, permite analisar a coerência de um conjunto de processos sociais 

que se abrem para a construção de uma teoria da produção e organização 

social, fundada nos princípios do ecodesenvolvimento, da gestão ambiental e 

do desenvolvimento sustentável. 

Desse modo, assim como a racionalidade capitalista está dominada por 

uma racionalidade formal e instrumental, a racionalidade ambiental estará 

fundada em racionalidade teórica e substantiva que inclui os valores da 

diversidade étnica e cultural e a prevalência do qualitativo sobre o quantitativo, 

articulados aos novos princípios materiais e potenciais produtivos, a fim de 

sustentar um desenvolvimento alternativo sobre bases de produtividade e não 

só de uma confrontação entre valores humanitários e eficiência produtiva. 

Em outras palavras, a racionalidade ambiental não pode concretizar-se 

tão somente a partir de seus valores morais, mas deve enraizar-se em 

processos materiais que dão suporte a uma racionalidade social alternativa, 

reconstituindo as relações de produção do homem com a natureza e 

reorientando o desenvolvimento das forças produtivas com base na 

sustentabilidade (LEFF, 2006a, 2006b). 

Leff (1996) argumenta que Weber possibilita incorporar ao estudo da 

racionalidade social uma multiplicidade de motivações e forças sociais de 

mudança, com o intuito de analisar a transição para uma sociedade construída 

sobre os valores do ambientalismo, buscando apreender os sistemas sociais e 

intelectuais dentro de suas características singulares. Nesse sentido, o 

pensamento weberiano abre-se para a análise da diversidade cultural, a qual 

caracteriza toda racionalidade ambiental, para os sentidos subjetivos que 

definem qualidade de vida e as motivações dos atores sociais do 
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ambientalismo. 

Leff acrescenta, também, que a racionalidade econômica que se 

configurou no processo de constituição, expansão e internalização do capital 

instaurou uma nova cultura global, em que se expressa na ordem de 

racionalidade do processo civilizatório da modernidade (LEFF, 2006a, p. 405). 

 Para Leff (2006a), a inter-relação entre a ação racional de Weber e a 

racionalidade ambiental encontra eco no fato de que a racionalidade em Weber 

permite uma análise da problemática ambiental integrada aos diferentes 

processos sociais que dão coerência e eficácia aos princípios materiais e aos 

valores culturais que organizam uma formação social ambientalmente 

sustentável (LEFF, 2006b, p. 122). 

Portanto, segundo Leff (2004, p. 49), 

 

Diante da racionalidade instrumental de um mundo objetivado 
pela metafísica e pela ciência, a racionalidade ambiental coloca 
em jogo o valor da teoria, da ética, das significações culturais e 
dos movimentos sociais na invenção de uma nova 
racionalidade social, no qual prevalecem os valores da 
sustentabilidade, da diversidade e da diferença frente à 
homogenização do mundo, ao ganho econômico, ao interesse 
prático e à submissão dos meios aos fins traçados de antemão 
pela visão utilitarista do mundo. O saber ambiental orienta uma 
nova racionalidade para os “fins” (grifos do autor) da 
sustentabilidade, da equidade, da democracia. 

 

Nesse caminho, a construção da sustentabilidade não é a fusão de 

duas lógicas ou a internalização da lógica ecológica na lógica do capital, uma 

vez que o conceito de racionalidade ambiental sugere estratégias políticas, 

relações de poder e formas de legitimação dos saberes e direitos que remetem 

a sistemas complexos de ideologias-práticas-ações sociais dentro de 

estratégias em que se estabelecem as relações de poder no saber. 

Assim sendo, Leff  afirma: 

 

A racionalidade ambiental abre o caminho para transcender a 
estrutura social e os paradigmas do conhecimento, na medida 
em que as diversas ordens do real são incorporadas em formas 
de racionalidade que orientam o movimento ambientalista e as 
práticas de gestão ambiental. A dialética entre duas lógicas se 
traduz, assim, numa dialética social no campo da reapropriação 
social da natureza, mediante a qual se induzem as 
transformações do conhecimento e as bases materiais da 
produção (LEFF, 2004, p. 53). 
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Portanto, a racionalidade ambiental transforma-se numa ferramenta 

para analisar a consistência dos princípios do ambientalismo nas suas 

formações discursivas, teóricas e ideológicas e, também para analisar a 

eficácia dos instrumentos de gestão ambiental e do movimento ambientalista, 

das políticas públicas e das transformações institucionais, a fim de alcançar os 

objetivos da sustentabilidade. Questiona-se, assim, o princípio da racionalidade 

moderna fundada na razão científica, entendida como a forma superior de 

racionalidade capaz de dissolver as externalidades e resolver as 

irracionalidades e conflitos que o sistema social gera (LEFF, 2004, p. 53-54). 

A constituição de uma racionalidade social, fundada nos princípios de 

sustentabilidade, implica um conjunto de processos de desconstrução e 

transformação da racionalidade econômica, assim como dos aparatos 

ideológicos, das práticas institucionais e das instâncias de poder que legitimam 

e instrumentalizam seus procedimentos e ações. Desse modo, a construção de 

uma racionalidade ambiental implica a administração transversal do Estado e a 

gestão participativa da sociedade para o desenvolvimento sustentável, a 

incorporação de normas ambientais ao comportamento dos agentes 

econômicos, as condutas individuais e as organizações sociais. 

A racionalidade ambiental constrói-se, assim, mediante a articulação de 

quatro níveis de racionalidade: 

 

Racionalidade material ou substantiva fundada nos princípios 
teóricos (saber ambiental), materiais (racionalidade ecológica) 
e éticos (racionalidade axiológica) da sustentabilidade; 
racionalidade teórica que constrói os conceitos que articulam 
os valores da racionalidade e substantivam com processos 
materiais que a sustentam. A racionalidade teórica ambiental dá 
suporte na construção de outra racionalidade produtiva, 
fundada no potencial ecológico e nas significações culturais de 
cada região e de diferentes comunidades; 
racionalidade técnica ou instrumental coerente com os 
princípios da racionalidade material e substantiva; 
Uma racionalidade cultural, ‘entendida como um sistema de 
significações que conforma as identidades diferenciadas de 
formações culturais diversas, que dá coerência e integridade a 
suas práticas simbólicas, sociais e produtivas’ [...] (LEFF, 
2006a, p. 254-255). 

 

A partir do exposto, pode-se afirmar, com base em Leff (2006a), que a 
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racionalidade capitalista atua no sentido de medir os valores da diversidade 

cultural e natural, por meio de uma contabilidade econômica e em função dos 

interesses do mercado, enquanto a racionalidade ambiental incorpora os 

valores culturais diversos atribuídos à natureza. Sendo assim, essas 

racionalidades se definem pelos diferentes modos de apropriação da natureza 

e se caracterizam por diferentes princípios, valores e meios para alcançar seus 

objetivos, divergindo da racionalidade que emerge do individualismo 

metodológico da economia (LEFF, 2006a). 

Ressaltamos que a relação sociedade-natureza tem dinâmicas 

espaciais e temporais diversas, construídas histórica e socialmente, visto que a 

razão técnica expressa a razão social. Esta, por sua vez, é a manifestação de 

poder. Esse autor alerta que, se nos anos 1970, a crise ambiental chamou a 

atenção para a necessidade de frear o crescimento diante da iminência do 

colapso ecológico, o discurso neoliberal11 presente no séc. XXI  afirma que já 

não existe contradição entre ambiente e crescimento. O que incide numa 

tentativa de reconciliar os contrários da dialética do desenvolvimento: o meio 

ambiente e o crescimento econômico. 

No âmbito dos movimentos ambientalistas, a denúncia, a constatação 

dos problemas e a busca das soluções são elementos-chave que demarcaram 

um território de lutas históricas, envolvendo diversos atores sociais em 

atividades de educação ambiental, trabalhos de proteção e recuperação de 

ambientes degradados, proteção a ambientes ameaçados e denúncias dos 

problemas de degradação do meio ambiente (JACOBI, 2003; CARVALHO, I., 

2004a; GONÇALVES, 2006).  

Da visão que apenas considerava os aspectos biológicos e físicos da 

natureza, uma concepção mais ampliada em que os aspectos econômicos, 

socioculturais e políticos também são contemplados. De modo que se acentua 

a importância de compreender o meio ambiente e a questão ambiental nas 

suas interações múltiplas entre sociedade e natureza, expressando uma 

                                            
11

 Segundo Leff (2001, p. 22), “Os mecanismos de mercado se convertem no meio mais certo e 
eficaz de internalizar as condições ecológicas e os valores ambientais ao processo de 
crescimento econômico. Nessa perspectiva, os problemas ecológicos não surgem como 
resultado da acumulação de capital. Para a proposta neoliberal,  teríamos que atribuir direitos 
de propriedade e preços aos bens e serviços da natureza” para que as leis do mercado se 
encarreguem de ajustar os desequilíbrios ecológicos e as diferenças sociais, a fim de alcançar 
um desenvolvimento sustentável com equidade e justiça. 
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amplitude que relaciona a questão ambiental e social, o que para Lima, G 

(2011) é decorrente de contribuições do pensamento de esquerda e dos 

movimentos sociais. 

Para LIMA, G (2011), a problematização das relações entre a sociedade 

e o meio ambiente e a nova consciência, daí resultante, atribuíram um novo 

significado e estatuto ao meio ambiente, constituindo uma “questão ambiental” 

onde antes ela não existia. E que o meio ambiente se tornou problemático pela 

intensificação desses danos e o crescente mal estar individual e social que 

provocam; acirraram-se os conflitos pela posse e pelo uso dos bens ambientais 

e o potencial predatório do estilo de vida e do desenvolvimento ocidental 

tornou-se mais visível e objeto de denúncias. Aprofundaram a observação, a 

reflexão, a pesquisa e a divulgação dos problemas socioambientais presentes 

e futuros.   

A crise ambiental está configurada em âmbito planetário na quantidade 

de danos precisos, de poluições localizadas, de perigos identificados e de 

catástrofes exemplares (Seveso, na Itália; Bhopal, na India, Chernobyl, na ex-

URSS, a morte do mar de Aral, na Ásia Central; as “marés negras”, derrames 

de petróleo no mar) e também na ameaça que paira sobre os recursos naturais 

(perda da diversidade biológica, desmatamento das florestas, poluição dos rios) 

ou sobre a nossa vida (buraco de ozônio, efeito estufa, etc). 

A configuração e expansão do conceito de uma crise ambiental 

planetária remetem ao caráter finito dos recursos naturais, à emergência dos 

riscos ambientais, a uma crise da própria condição humana na modernidade, 

relacionada aos estilos de vida, baseados no consumo e na exploração 

intensiva dos recursos naturais, na concentração de riquezas, no modelo de 

produção e desenvolvimento tecnológico e nos valores que orientam as 

práticas sociais.  

Assim, a sensibilização ecológica12 ou construção de uma consciência 

socioambiental convive com as artimanhas e armadilhas do mercado. A moda 

verde se une à fabricação de uma série de novos objetos, cada vez mais 

sofisticados, a serem consumidos, o que torna difícil saber o que prevalece, se 

                                            
12

 “Trata-se de um fenômeno mundial, mas particularmente impressionante entre os ocidentais, 
convencidos da ameaça das catástrofes ecológicas,persuadidos dos perigos que pesam sobre 
o planeta e preocupados com o mundo que deixarão às gerações futuras” (ALPHANDÉRY, 
BITOUN, DUPONT, 1991, p. 7). 
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a relação com a natureza ou a relação com os objetos, nas práticas ecológicas 

atuais (ALPHANDÉRY, BITOUN, DUPONT, 1991).  

Assim, a ressignificação da relação sociedade-natureza expressa a 

diversidade de novos olhares sobre o ambiente, que vão desde o mercado 

verde, o turismo verde, a economia verde, a economia agroecológica, a 

economia solidária, a educação ambiental crítica, a educação ambiental 

conservacionista, entre outros. 

Segundo Alphandéry, Bitoun e Dupont (1991), a sensibilização ecológica 

trata-se de um fenômeno mundial com maior repercussão no Ocidente, em 

face das catástrofes ecológicas, dos perigos que pesam sobre o planeta e da 

preocupação com o mundo que iremos deixar para as gerações futuras. 

Herdeira de tradições diversas e composta por correntes que não têm 

fronteiras estanques pode servir de quadro àqueles que aspiram a uma 

transformação total de suas vidas, bem como aos que nela procuram apenas 

atividades pontuais. Desse modo, a construção de novas relações entre 

sociedade-natureza se expressa de várias formas, compondo um mosaico de 

relações e interesses, que podem indicar tanto a reapropriação social da 

natureza, como a adequação do capitalismo a uma economia verde. 

Esses alertas sobre a necessidade de pautar as relações com a 

natureza por uma nova sensibilidade sinalizam a urgência de mudanças de 

comportamentos e atitudes nessa relação, envolvendo o mercado, a economia, 

os estilos de vida, os comportamentos cotidianos, as políticas públicas, os 

espaços de produção de conhecimento – escolas, universidades e centros de 

pesquisa.  

 

1.3 “Qualificações polissêmicas”: ecologia, meio ambiente e natureza 

 

Em meio a diversos contextos e lutas para a prevalência de um discurso 

que se quer consensual, quando os interesses são antagônicos, palavras como 

ecologia, meio ambiente e natureza são cada vez mais apropriadas pelo senso 

comum nos diversos contextos produzindo para o conjunto desses termos, o 

que Gerhardt e Almeida (2005) denominam de “qualificações polissêmicas”. 

. 
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(...) Tais expressões adquirem um caráter operatório, na 
medida em que permitem aos interlocutores que delas fazem 
uso estabelecer novos lugares-comuns e, igualmente, forjar 
formas alternativas de classificação do mundo e de 
referenciação ao Outro (seja este outro considerado como 
sendo humano ou não-humano, vivo ou não-vivo, natural ou 
artificial, cultural ou biológico etc.). (GERHARDT; ALMEIDA, 
2005, p. 1-2). 
 
 

As “qualificações polissêmicas”, as diversas visões/concepções em 

movimento na relação sociedade-natureza consistem também de diferentes 

atores e espaços sociais que, por um lado, se identificam com uma modalidade 

de relação com o mundo natural em que este é reduzido a uma força-motriz a 

ser explorada, conforme um ideal de desenvolvimento e progresso e, por outro 

lado, existe uma construção social contemporânea do cuidado para com a 

natureza que preconiza novas formas de relações sociedade-natureza 

relacionadas ao que Leff (2001) denomina de “utopia ambiental”, que seria a 

construção de uma nova racionalidade social e produtiva, abrindo novas 

opções a um processo de governabilidade democrática do desenvolvimento 

sustentável.  

A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura 

progressiva entre o homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, 

praticamente ao mesmo tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia 

a mecanização do Planeta, armando-se de novos instrumentos para tentar 

dominá-lo. A Natureza artificializada marca uma grande mudança na história 

humana da Natureza (SANTOS, 1992). 

Segundo Marcondes (1999), o pensamento atual sobre o meio ambiente 

foi desenvolvido a partir de três vertentes: uma primeira, em que os assuntos 

foram apropriados de forma fragmentada nos estudos sobre políticas públicas, 

movimentos sociais etc. A segunda vertente, em que a questão ambiental 

passou a ser compreendida como redefinidora das possibilidades de 

desenvolvimento humano. E uma terceira vertente, na qual os paradigmas 

existentes seguiram o caminho da chamada “ciência normal”, procurando 

estender os modelos, redefinir os conceitos e introduzir novos pontos de vista a 

fim de dar conta da problemática  ambiental. 

Desse modo, as ressignificações da relação sociedade-natureza ao 

tempo em que imprimem novas práticas sociais, produzindo novos valores e 
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atitudes individuais e coletivas, frente à questão ambiental, vão também 

remodelando o discurso acerca do que seja ecologia, natureza, cultura e meio 

ambiente. 

O primeiro desafio seria falar sobre ecologia. Segundo Kloetzel (1998), a 

ecologia e o meio ambiente eram assunto reservado aos naturalistas, uma 

pequena e seleta elite de cientistas que vagava pelas matas e campos 

colecionando plantas, capturando animaizinhos em suas redes. Hoje, ainda, é 

comum, ao se ouvir o termo ecologia, e logo visualizar mentalmente aquelas 

pessoas que defendem a ecologia, a natureza, o meio ambiente, ou seja, os 

ecologistas.  

A partir dos anos 1960 e 1970, a ecologia passou a ter outro significado. 

Passou a ser sinônimo de preservação da natureza e bandeira de luta de um 

movimento (dito “ecologista”), que atua no sentido da construção de ambientes 

“saudáveis”. Segundo um “ecologista”, viver em ambientes “saudáveis” seria 

uma possibilidade e um direito de todas as pessoas de viver e morar com 

dignidade, de respirar ar puro, beber água potável, passear em lugares com 

paisagens notáveis, apreciar monumentos naturais e culturais, de ver  

respeitadas as suas diferenças, etc. Defender esses direitos seria um dever de 

cidadania e não uma questão de privilégio, porque quando o mercado se 

apropria da natureza nos espaços urbanos, passa a sofisticá-la atribuindo-lhe 

um valor de mercado dirigido para poucos.  

O conceito de meio ambiente vem passando por mudanças ao longo do 

tempo. Essas mudanças não são lineares, nem correspondem a conceitos 

fechados, mas são representações que expressam, em diferentes grupos 

sociais, situados em um tempo e espaço histórico, suas percepções em relação 

ao meio em que vive. Reigota define o meio ambiente como 

 

o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais 
e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas 
relações dinâmicas implicam processos de criação cultural e 
tecnológica e processos históricos e sociais de transformação 
do meio natural e construído (REIGOTA, 2004, p.14). 

 

Para esse autor, podemos encontrar, nas representações sociais, os 

conceitos científicos da forma que foram apreendidos e internalizados pelas 

pessoas. “Assim, as representações sociais equivalem a um conjunto de 
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princípios construídos interativamente e compartilhados por diferentes grupos 

que através delas compreendem e transformam sua realidade” (REIGOTA, 

2006, p. 70). 

Nessa perspectiva, o ato narrativo faz com que determinados sujeitos e 

atores sociais agenciem os fatos de acordo com uma perspectiva de 

compreensão do mundo que quer comunicar certa experiência comum, 

marcada pelo desejo de construir novas relações entre sociedade e natureza, 

ou, ainda, sociedade e ambiente, se compreendido ambiente no sentido mais 

amplo que inclui a natureza, mas não se reduz a ela (CARVALHO, I, 2001). 

Carvalho, M (2003), no seu estudo sobre o que é natureza, afirma que a 

natureza é comumente conhecida como aquilo que não é artificial. Ou então, 

natural é o que a natureza fez.  E artificial é o que o homem fez, mesmo que 

com ajuda ou recursos da própria natureza.  

A questão não é tão simples. Não basta caracterizar quem é o produtor 

ou o artífice de uma coisa, para que a classifiquemos de natural ou artificial. 

“(...) natureza é um conceito que exprime uma totalidade, em princípio abstrata, 

que os homens só concretizam na medida em que o preenchem com suas 

visões de mundo” (CARVALHO, M, 2003, p. 23). Ou seja: “toda sociedade, toda 

cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia do que seja a natureza. 

Nesse sentido, o conceito de natureza não é natural, sendo na verdade criado 

e instituído pelos homens” (GONÇALVES, 2006, p. 23). 

Então, quando falamos em natureza, não falamos apenas das coisas, ou 

dos bichos, das plantas, dos rios, das montanhas etc., mas também da maneira 

como vemos essas coisas, em particular integradas a um conceito que nós 

criamos: a totalidade a que chamamos natureza (CARVALHO, M, 2003). 

Assim, argumentar em torno do que seja natural ou cultural na vida 

social implica numa visão estratificada da condição humana, mesmo porque 

tudo que é iniciativa humana também é parte integrante da natureza. A cultura 

vai nos fornecer os elementos simbólicos para a compreensão e interpretação 

de como vivemos nossa relação com a natureza, atribuindo-lhe os sentidos. 

Santos (2008) afirma que  

 

apenas, a natureza se tornando natureza e a natureza feita 
natureza já não são mais a natureza natural, mas a natureza 
historicizada. E não há precedência a buscar entre natura 
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naturans e natura naturata. Cada qual, ao seu tempo, dá 
origem e explica a outra. (SANTOS, 2008, p.119). 

 

Para Santos (2008), a história das chamadas relações entre sociedade e 

natureza é, em todos os lugares habitados, a da substituição de um meio 

natural, dado a uma determinada sociedade, por um meio cada vez mais 

artificializado, isto é, sucessivamente instrumentalizado por essa mesma 

sociedade. Em cada fração da superfície da terra, o caminho que vai de uma 

situação a outra se dá de maneira particular; e a parte do "natural" e do 

"artificial" também varia, assim como mudam as modalidades do seu arranjo. 

Portanto, a definição ou concepção de natureza vai depender da percepção 

que temos dela, de nós próprios e da finalidade que daremos a ela, isto é, 

depende das formas e objetivos de nossa convivência social que tem a marca 

da multiplicidade das várias sociedades que ao longo da história os homens e 

as mulheres constituíram (CARVALHO, M, 2003).  

Ou seja,  a dinâmica da relação sociedade-natureza nas diferentes 

histórias que os seres humanos escreveram (ou inscreveram) não é um 

processo histórico linear, mas um produto das tensões e conflitos pela disputa 

ao acesso dos recursos naturais entrelaçados pelas relações sociais 

constituídas. Essas diferentes interpretações da relação entre sociedade-

natureza, que compõem as visões de mundo, do mundo ocidental, sobre a 

problemática ambiental, podem ser apresentadas resumidamente da seguinte 

maneira (QUADRO 1): 
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Quadro 1 – Visões e concepções da natureza 

 Visão Concepção 

Romântica 

Elabora uma visão de supernatureza, mãe-natureza. Aponta a 
grandiosidade da natureza, sempre harmônica, enaltecida, 
maravilhosa, com equilíbrio e beleza estética, algo belo e ético. 
O homem não está inserido neste processo. Visão dualista 
(homem x natureza). 

Utilitarista 
Também dualista, interpreta a natureza como fornecedora da 
vida ao homem, entendendo-a como fonte de recursos para o 
homem, enfim, uma leitura antropocêntrica (séc. XVIII). 

Científica 

A natureza é abordada como uma máquina inteligente e infalível, 
dotada de um conjunto de instrumentos essenciais e eficientes 
como a chuva, o sol, filtros antipoluentes, umidade, evaporação, 
oxigenação e preservação. 

Generalizante 
Define a natureza de uma forma muito ampla, vaga e abstrata: 
“tudo” é natureza. 

Naturalista 
Apresenta uma tendência pragmática de encarar a natureza. Ela 
é tudo que não sofreu ação de transformação pelo homem, tais 
como as matas, bichos, os alimentos, entre outros. 

Socioambiental 

Desenvolve uma abordagem histórico-cultural. Essa leitura 
apresenta o homem e a paisagem construída como elementos 
constitutivos da natureza. Postula uma compreensão de que o 
homem apropria-se da natureza e que o resultado dessa ação foi 
gerado e construído no processo histórico. Reintegra o homem à 
natureza. Muitas vezes o homem surge como um destruidor e 
responsável pela degradação ambiental. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Chauí (2006). 

 

Considerando os propósitos deste trabalho, iremos enfatizar as questões 

envolvidas na chamada “questão socioambiental”. Segundo Carvalho, I, os 

movimentos ecológicos atribuem outros sentidos à natureza: 

 

Já não mais como fronteira de demarcação dos ideais de 
cultura, desenvolvimento e civilização — distinguindo entre o 
humano e o não humano, civilizado e selvagem, entre outros — 
que lhe outorgara o papel de uma alteridade radical e grande 
Outro da modernidade, mas como uma alteridade mitigada ou 
pequeno outro, que a transforma em mais um sujeito dentro do 
horizonte dialógico de uma modernidade democrático-
emancipatória (CARVALHO,I, 2000, pp. 85-86). 

 

A visão generalizante de que tudo é “natureza”, por sua vez, exclui a 

dimensão e as imbricações da relação cultura-natureza e que deveria 

permanecer fora do alcance do ser humano.  

Segundo ainda essa autora,  

 

A visão socioambiental orienta-se por uma racionalidade 



64  

 

 

complexa e interdisciplinar e pensa o meio ambiente não como 
sinônimo de natureza intocada, mas como um campo de 
interações entre a cultura, a sociedade e a base física e 
biológica dos processos vitais, no qual todos os termos dessa 
relação se modificam dinâmica e mutuamente (CARVALHO, I, 
2004, p. 37). 

 

O que está em discussão é, afinal, se modificações resultantes da 

interação entre os seres humanos e a natureza são necessariamente nefastas 

ou podem ser sustentáveis, propiciando um aumento da biodiversidade pelo 

tipo de ação humana exercida. A problemática ambiental resulta de uma visão 

complexa de meio ambiente, em que a natureza integra uma rede de relações 

não apenas naturais, mas também sociais e culturais. Ou seja, o meio 

ambiente é um espaço relacional, no qual a presença humana aparece como 

um agente que pertence à teia de relações da vida social, natural e cultural e 

interage com ela. 

As questões entre sociedade e ambiente dizem respeito ao ambiente 

criado ou a natureza transformada pela ação humana. Essa ação provoca 

impactos sociais, emocionais, econômicos, políticos e culturais. Sobretudo, 

demonstra como as pessoas se adaptam às novas realidades construídas pelo 

capitalismo e industrialismo, na dinâmica da vida, a qual é imposta pela 

sociedade moderna, com o desenvolvimento progressivo da ciência e da 

tecnologia, materializado na produção e no consumo como fontes de prazer 

individual e coletivas na modernidade reflexiva, transformando, também, a 

relação entre conhecimento e experiência, com a sobreposição dos sistemas 

peritos sobre a experiência, criando, dessa forma, um afastamento crescente 

entre a sociedade-natureza e uma crescente adaptação das pessoas à 

natureza socializada. 

A relação entre o mundo social moderno e a natureza tem imbricações 

fortes no capitalismo e no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, âncoras 

do capitalismo e do industrialismo. As mudanças, desde o nível mais íntimo ao 

mais público, retratam quebras e rupturas com modos e estilos de vida que 

pareciam imutáveis. A figura do indivíduo se sobrepondo à família, da herança 

ao mérito individual, do nobre ao burguês neoliberal, da tradição à 

modernidade, do trabalho manual familiar ao trabalho industrial, da educação 

para poucos à universalização da educação. Enfim, do medo e estranheza da 
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vida natural ao saudosismo da vida no campo ou em contato mais próximo com 

a natureza. A modernidade nos apresenta perigos e risco, mas também tem as 

suas recompensas. 

As mudanças na relação sociedade-natureza, advindas da modernidade, 

propiciam cenários incertos e imprecisos. Nas formas de vida social 

coordenadas pela tradição, a relação sociedade-natureza era marcada por 

rituais e rotinas. Quando a natureza é invadida pela socialização e a tradição é 

dissolvida, emerge a incerteza. Na tradição havia uma inter-relação íntima e 

cognitiva com a natureza, na modernidade, observa-se o enfraquecimento 

desses vínculos e uma crescente intervenção científica e tecnológica na 

natureza, alterando antigas formas de conhecer e lidar com ela (GIDDENS, 

1997). 

Na era moderna, a “natureza” entrou em contraste com a cidade. E a 

natureza passou a ser equivalente a “campo” e muito frequentemente tem a 

conotação de uma cena idílica rural. Nesse sentido, o natural é separado da 

intervenção humana. A personalização da natureza expressou sua 

independência dos seres humanos, uma fonte de mudança e renovação 

separada da humanidade, mas com uma profunda influência sobre a vida 

humana. Se a natureza era determinada por decisões, estas não eram 

humanas (GIDDENS, 2001, p. 51). Essas visões, situadas em determinado 

espaço-tempo, não estão engessadas, elas permanecem vivas e 

ressignificadas através da geração novos habitus e campos sociais, que 

trataremos mais adiante.  
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2 CAMPO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA): UM “MOSAICO COMPLEXO”  
 

 

Este capítulo descreve a emergência de um novo campo social e a 

geração de um novo habitus, o habitus socioambiental. Fundamenta que as 

disposições incorporadas histórica e socialmente acerca da natureza na 

sociedade ocidental estão em pleno processo de ressignificação da relação 

sociedade-natureza, processo esse que pode vir a ser observado nas diversas 

práticas de educação ambiental em desenvolvimento na escola.  

 

2.1 A educação ambiental: novo código de conduta individual e coletiva? 

 

A literatura no campo da educação ambiental é bastante ampla e 

multifacetada. Nesse campo, encontram-se pesquisas, estudos e relatos de 

experiências que nos indicam uma variedade de abordagens acerca da 

importância da educação ambiental na construção de novas relações 

sociedade-natureza. Entretanto, apenas encontramos em Carvalho, Pereira e 

Farias (2010), Carvalho e Steil (2009), Silva (2006, 2001) e Gerhardt e Almeida 

(2005) o debate acerca da geração de um habitus socioambiental. A vastidão 

de trabalhos publicados, na área da educação ambiental, nos permite afirmar 

que eles se situam mais no dever-ser, com ações prescritivas e um elenco de 

condutas a serem seguidas no cotidiano formal e não-formal, do que, 

propriamente, a uma análise sociológica desse campo.  

Várias questões estão implicadas nessa afirmativa. Uma delas seria o 

fato de que a EA está imbricada nas resoluções dos problemas ambientais. 

Conforme Layrargues (2006) a EA no seu surgimento expressava, sobretudo, 

uma vertente de ações práticas, de denúncias de crimes ecológicos, de 

práticas educativas voltadas para a questão do lixo, mutirões e coleta seletiva 

de lixo, enfatizando comportamentos “politicamente corretos” e o homem, 

sujeito abstrato e geral, que seria o principal responsável pela degradação 

ambiental.  

Outro fator, destacado por Layrargues (2006), é que a complexidade 

ambiental13 envolve múltiplas dimensões e muitos modos de fazer e pensar a 

                                            
13

 Para Layrargues (2006, p. 12) “Pensar de forma complexa implica fazer com que o agir seja 
consciente, no sentido de se saber qual o terreno em que nos movemos o alcance de 
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EA, enfatizam ou absolutizam a dimensão ecológica da crise ambiental, como 

se os problemas ambientais fossem originados independentemente das 

práticas sociais. Segundo este autor, essa constatação levou alguns autores 

brasileiros a criarem novas denominações para renomear a educação que já é 

adjetivada de “ambiental”, para que a educação ambiental seja compreendida, 

não apenas como um instrumento de transformação social para se atingir a 

mudança ambiental, mas também de mudança social e cultural. 

Por outro lado, o amadurecimento da educação ambiental como campo 

de pesquisa e ação educativa tem permitido superar a tendência de tratá-la 

como disciplina ou programa vinculado ao ensino de ciências, biologia ou áreas 

afins, para inseri-la num contexto mais amplo, como educação e articulada com 

a questão socioambiental. Entretanto, avanços nesses estudos têm sido 

obtidos a partir de outras áreas de conhecimento, a exemplo da educação, 

biologia, geografia, psicologia. No campo da sociologia, pelo menos, no Brasil, 

são poucos os pesquisadores que estudam e fazem a articulação da sociologia 

ambiental com a educação ambiental (TORRES, 2009). 

Os aspectos acima abordados remetem-nos à questão da norma e da 

antinormatividade como apontado por Carvalho, Pereira e Farias (2010). Esses 

autores destacam o agravamento dos problemas ambientais e a sua crescente 

visibilidade pública, trazendo, à cena pública, “novas moralidades ecológicas”. 

 

A caução para esta força prescritiva ou normatizadora da EA 
encontra um fundamento de difícil refutação que é o 
agravamento dos problemas ambientais e sua crescente 
visibilidade pública, o que corrobora o argumento de que se os 
processos ecológicos degradam em uma escala planetária, é o 
próprio futuro de humanos e não humanos que está em jogo. 
Assim, a dimensão global e civilizatória atribuída à crise 
ambiental não deixa de suscitar o que se poderia chamar de 
uma esfera de novas moralidades ecológicas. Ao que tudo 
indica, tais moralidades têm expressão tanto na preocupação 
com a solução de problemas relacionados ao desenvolvimento 
das sociedades industriais, quanto no surgimento de novos 
padrões de comportamentos individuais e coletivos, normas 
éticas e religiosas, regramentos nos campos político e jurídico, 
de certo modo fundados em um senso mais ou menos 
compartilhado sobre modos de superar a condição crítica das 
relações sociais com o ambiente (CARVALHO; PEREIRA; 
FARIAS, 2010, p. 5). 

                                                                                                                                
determinada ação, apresentando coerência entre o que se quer chegar e quem se beneficia 
com o processo. Qual enquadramento, pano de fundo ou leitura da realidade há”. 
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Ao que tudo indica, tais moralidades têm expressão tanto na 

preocupação com a solução de problemas relacionados ao desenvolvimento 

das sociedades industriais, quanto no surgimento de novos padrões de 

comportamentos individuais e coletivos, normas éticas e religiosas, 

regramentos nos campos político e jurídico, de certo modo fundados em um 

senso mais ou menos compartilhado sobre modos de superar a condição 

crítica das relações sociedade-ambiente (CARVALHO; PEREIRA; FARIAS, 

2010).  

Assim sendo, o caráter difuso da questão ambiental e as visões de 

mundo expressos nas práticas de Educação Ambiental (EA) assumem uma 

centralidade. Por seu intermédio, busca-se ocultar ou explicitar as causas da 

exclusão social e da questão ambiental. Sobretudo, por que a questão 

ambiental tende a aparecer como um problema de interesse de “todos” e as 

propostas de soluções aos problemas ambientais como benefício também para 

“todos”. Não revelando o conflito entre os interesses privados que visam ao 

processo de acumulação capitalista, e ao bem público, ou seja, o meio 

ambiente (NOVICKI ; SOUZA, 2010). 

O destaque dado neste trabalho ao campo da educação ambiental 

compreende que a construção de uma questão ambiental global não se resume 

apenas à formação de um novo discurso (“ecológico”, “ambiental”, “sustentável” 

etc.), mas se estrutura e se institucionaliza a partir da constante configuração 

do que aqui se denomina por campo ambiental, como apontado por Carvalho, I 

(2000), Gerhardt e Almeida (2005) e Lima, G (2011). 

O campo ambiental tende a se legitimar como lócus central das 

discussões sobre tudo aquilo que diz respeito ao meio ambiente e suas 

implicações práticas e cognitivas. Como espaço de lutas simbólicas tende a 

gerar conflitos em torno do reconhecimento de certas práticas e modos de 

pensamentos, pondo em jogo as representações sociais do que significaria 

meio ambiente e as relações entre seres humanos e natureza.  

Nessa perspectiva, o campo ambiental em 

construção/desconstrução/reconstrução, sempre perpassado e alimentado por 

outros campos sociais e funcionando como um amplo, dinâmico, fluído, instável 

e heterogêneo espaço de debate onde tendem a se concentrar as disputas 
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sobre os discursos/ações que deveriam ser instituídos como sendo os mais 

“verdadeiros” ou, no mínimo, mais “competentes” de modo a que certas ideias, 

conceitos e práticas possam naturalizar-se e serem vistas como 

“ambientalmente corretas” (GEHARDT; ALMEIDA, 2005). 

O campo da educação ambiental, subcampo do campo ambiental, ocupa 

um lugar, que discursivamente é considerado importante, todavia dentro do 

ambiental a própria EA ocupa um lugar de menor destaque na hierarquia, 

devido a sua especificidade educativa, de formação de pessoas, não tendo 

uma ação direta, mas indireta sobre a problemática ambiental. 

A problemática ambiental atual institui-se por meio de um acúmulo de 

subjetividades cujo processo dá corpo a uma “história incorporada” ou a um 

habitus. Novos comportamentos e atitudes estão sendo processados de tal 

modo que a “história incorporada” da relação sociedade-natureza encontra-se 

em franca mudança. O campo ambiental se reestrutura ao mesmo tempo em 

que já se encontra relativamente estruturado, a partir de um conjunto de ideias, 

práticas e princípios (morais, religiosos, ideológicos, econômicos, étnicos etc.) 

sobre a qualidade das relações que envolvem os seres humanos e não-

humanos (“meio natural, natureza intocada, mundo selvagem”) (GEHARDT; 

ALMEIDA, 2005)14. 

Gehardt e Almeida (2005) argumentam, também, que são diferentes 

modos de pensar e agir que concorrem permanentemente à hegemonia dos 

significados sobre a problemática ambiental, que irão dar corpo, forma e 

permitir aos habitus materializarem-se no fazer cotidiano das pessoas nas 

transformações que envolvem o universo das coisas ou dos elementos vivos e 

não-vivos, vistos como não-humanos, com toda carga simbólica, sobre o meio 

ambiente, arraigada no pensamento humano no decorrer do tempo. Isso 

porque os significados, ao serem produzidos, são igualmente presentificações 

de um passado que contém o espaço das significações possíveis de serem 

construídas – espaço de ressignificações e de extensão de sentidos para o 

caso da problemática ambiental.  

                                            
14

 Esta escolha vai possibilitar uma análise relacional das percepções dos agentes sociais 
focados neste trabalho: professores de escolas públicas, ocupando diversos cargos no 
ambiente escolar (diretor, vice-diretor, supervisor, coordenador, professor), no que diz respeito 
às disposições e condições individuais e sociais que compõem a dinâmica da prática do campo 
da educação ambiental. 

 



70  

 

 

Carvalho, I (2006), por sua vez, afirma que as possibilidades de 

harmonização dos projetos sociais e estilos de vida com os limites da 

capacidade de suporte e regeneração do meio ambiente ainda estão entre os 

grandes desafios da contemporaneidade. E o horizonte histórico-cultural desse 

debate está atravessado por uma multiplicidade de interesses e projetos 

sociais que disputam diferentes interpretações sobre o “ambiental”. Para essa 

autora, as múltiplas interpretações do ambiental não garantem uma 

convergência das suas ações e visões, o que faz do campo ambiental um lugar 

de disputa entre concepções, interesses e grupos sociais. 

Percebemos que há um anseio social por transformações da realidade 

socioambiental e que o mesmo, embora, ainda, não seja forte na sociedade em 

geral, encontra no meio educacional um cenário propício a mudanças nessa 

realidade em crise. Desse modo, é possível afirmar que novas relações 

sociedade-natureza poderão ser cimentadas na escola e isso significar uma 

contribuição do sistema educação para a humanidade neste século XXI.  

 Embora haja, no campo da educação ambiental, uma preocupação 

comum com o meio ambiente e o reconhecimento do papel central da 

educação para a melhoria da relação sociedade-natureza, são adotados 

diferentes discursos sobre EA. 

 Existem diversas propostas, formas e maneiras de conceber e praticar a 

ação educativa nesse campo, que se apresentam para legitimar uma posição 

conservadora, aliada ao comportamento ecologicamente correto, seja para a 

crítica às causas e condições de desigualdade social e ambiental, decorrentes 

da concentração dos recursos naturais, seja no contexto formal, não-formal e 

informal.  No contexto formal, a educação ambiental abrange cinco níveis de 

ensino – educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação e 

pós-graduação.  

  Brügger (2004) salienta que nas diferentes abordagens da questão 

ambiental na educação perpassam diferentes pressupostos filosóficos e 

práticas pedagógicas, remetendo-nos a duas tendências mais gerais. A 

primeira seria as tendências oferecidas pelas ciências humanas, nas quais os 

fatores histórico-sociais são enfatizados, enquanto permanecem quase 

ausentes os aspectos técnicos e naturais da questão ambiental. Para aquela 

autora, essa tendência tem sido, contudo, bastante restrita ao ensino formal, e, 
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sobretudo, ao nível de graduação ou pós-graduação. A outra tendência que não 

pode ser atribuída a uma área específica ”a questão ambiental vem sendo 

tratada quase exclusivamente sob suas dimensões naturais e técnicas” 

(BRÜGGER, 2004, p. 32). Tais fatos, atribuídos à fragmentação histórica do 

saber na sociedade ocidental, encontram, nos tempos atuais, possibilidades de 

superação porque a questão ambiental já não é mais vista isolada da questão 

social como já afirmado anteriormente.   

Sauvé (2005) identifica diversas correntes de educação ambiental, sem 

demarcações rígidas para diferenciar uma corrente da outra. Essa autora 

explora, na sua análise, 15 correntes de EA desenvolvidas mais num contexto 

cultural norte-americano e europeu, divididas em dois grupos: um grupo de 

correntes que tem longa tradição em educação ambiental, quais sejam: 

naturalista, conservacionista/recursista, resolutiva, sistêmica, científica, 

humanista, moral/ética. E o outro grupo das correntes mais recentes: holística, 

biorregionalista, práxica, crítica, feminista, etnográfica, da ecoeducação e da 

sustentabilidade15.  

Entretanto, não existe uma demarcação rígida entre uma tendência e 

outra, podendo numa mesma corrente se incorporar uma pluralidade e uma 

diversidade de proposições, compartilhando características comuns (SAUVÈ, 

2005; BRÜGGER, 2005). Desse modo, é possível afirmar que a educação 

ambiental (EA) expressa um mosaico de ações e práticas pedagógicas com 

limites e possibilidades para construção de novas relações sociedade-natureza. 

 

2.2 Habitus socioambiental: “habitus é durável, mas não eterno, não é destino” 

 

A premissa desse tópico é a de que a evidência da questão 

socioambiental, no contexto mundial e local, está impregnada de subjetividades 

e objetividades histórico-sociais incorporadas na forma de um habitus utilitarista 

da natureza, herança da sociedade moderna ocidental que separa sociedade-

natureza e natureza-cultura. Mas, ao mesmo tempo, outros processos sociais e 

culturais estão ocorrendo na sociedade contemporânea em decorrência das 

evidências da crise socioambiental e estão possibilitando a construção de um 

                                            
15

 Para maiores informações, ver SAUVÉ, Lucie. Uma cartografia das correntes em educação 
ambiental. In: SATO, Michèle; CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: 
pesquisa e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
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habitus socioambiental16.  

Tais aspectos, discutidos neste trabalho, permitem-nos refletir sobre a 

constituição do habitus socioambiental e, nesse sentido, Silva (2001) nos 

aponta vários exemplos do que denomina “habitus socioambiental”. Diz Silva 

(2001, p. 10): 

 

Como exemplo simples, podemos dizer que a prática voluntária 
da seleção doméstica do lixo, ou uma determinação 
governamental instituída sobre a obrigatoriedade da seleção de 
todo o lixo produzido na sociedade, ou a conscientização 
voluntária de poupar energia nos horários críticos (horários de 
maior consumo); ou a penalização instituída pelo governo 
sobre gasto excessivo de energia; ou o uso inadvertido de um 
spray que contenha propriedades destrutivas à camada de 
ozônio; ou sua proibição; ou mesmo a discussão institucional 
(ciência/governo) ou popular (agricultores e consumidores) 
sobre alimentos transgênicos nos dias atuais, dentre inúmeros 
outros exemplos que poderíamos elencar, são aspectos que se 
constituem dentro ou a partir do que chamamos 
hipoteticamente de “habitus sócio-ambiental” do mundo 
contemporâneo (SILVA, 2001, p. 10). 

 

Carvalho e Steil (2009), por sua vez, ao discutir o que denomina por 

“habitus ecológico”, afirma que a “virada ecológica” tem suas raízes não 

apenas no ecologismo enquanto ação política, mas também no campo da 

produção de conhecimento científico, particularmente na filosofia e na 

sociologia da ciência. O que essa autora denomina de epistemologias 

ecológicas, que seria um debate teórico-filosófico empenhado em debater as 

dicotomias e reordenar as dualidades modernas estruturantes das ciências 

humanas – natureza e cultura, sujeito e sociedade, corpo e mente – para a 

construção de novos aportes ecológicos na compreensão do mundo e das 

relações sociedade-natureza. 

De tal modo que o habitus socioambiental em formação é também 

múltiplo e plural ao ponto de designarmos os habitus socioambientais. Ao 

falarmos de novos habitus é porque entendemos a existência de trajetórias 

individuais e sociais precedentes em que preocupações ambientais e sociais 

não se faziam tão presentes como o é agora, e que estão se expressando no 

espaço da escola. Habitus socioambiental seria a capacidade dos indivíduos e 

                                            
16

Silva (2006) aborda a constituição do habitus socioambiental como elemento de compreensão 
da representação ambiental, promovido pela experiência ecológica e política da sociedade 
contemporânea. 
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da sociedade como um todo para utilizar as possibilidades oferecidas pelo 

ambiente e de avaliar as ocasiões de como utilizá-las, que sob tensão 

constante em virtude de que o acesso e as condições de apropriação social da 

natureza  são desiguais. 

Arriscamos mesmo a afirmar em decorrência do “efeito do campo” 17, no 

sentido de que a emergência do campo ambiental e, posteriormente, do 

subcampo educação ambiental tem produzido novas formas de relação da 

sociedade-natureza configuradas nas práticas sociais envolvendo indivíduos 

como coletividades.  

Esse novo habitus tem repercussão direta nos padrões emergentes de 

comportamentos, representações e percepções sociais da relação sociedade-

natureza, com alterações profundas na maneira como a sociedade vinha se 

apropriando dos bens e serviços prestados pela natureza.  

No âmbito da relação sociedade-ambiente-educação, a questão 

ambiental está inserida pelo caminho da transversalidade e 

interdisciplinaridade, tendo em vista que a problemática ambiental diz respeito 

a diversas áreas de conhecimento. O que se fala mesmo da existência de uma 

“promiscuidade de competências e especialidades” (GEHARDT; ALMEIDA, 

2005, p. 23). Ou seja, o habitus socioambiental em construção por meio de 

práticas de educação ambiental enseja uma diversidade de percepções, 

compreensão e representação que são estruturadoras e estruturantes de ações 

e práticas sociais da sociedade contemporânea. 

O processo de construção do habitus individual e coletivo perpassa 

distintas instâncias produtoras de valores culturais e referências identitárias no 

mundo contemporâneo, a exemplo da família, da escola e da mídia. São 

instâncias que coexistem numa relação de interdependência e que configuram 

uma forma permanente e dinâmica de relação, podendo ser de continuidade ou 

de ruptura (SETTON, 2002). 

O habitus não é o destino.  “É durável, mas não eterno!” (BOURDIEU, 

2005, p. 195).  É produto da história, é um sistema aberto de regras 

                                            
17

 “Efeito de campo” diz respeito à sensação de pertencimento, as afinidades intelectuais e até 
pessoais, a adesão às regras formuladas pelos agentes e agências daquele campo específico, 
a formação de um certo habitus que orienta as escolhas e os posicionamentos de tais agentes 

BOURDIEU,1989). 
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constantemente submetido a experiências, constantemente afetado por elas de 

uma maneira que ou reforça ou modifica suas estruturas (BOURDIEU, 2005). 

O habitus não designa simplesmente um condicionamento, designa, 

simultaneamente, um princípio de ação. O habitus é o social encarnado. A 

realidade está escrita nas coisas (campo) e nas mentes (habitus). Habitus 

refere-se a um grupo ou a uma classe, mas também ao elemento individual; o 

processo de interiorização implica sempre internalização da objetividade, o que 

ocorre certamente de forma subjetiva, mas que não pertence exclusivamente 

ao domínio da individualidade (BOURDIEU, 2003).   

Ao falar do habitus, enquanto um “conhecimento pelo corpo”, Bourdieu 

(2007) busca imprimir uma visão científica do indivíduo, em contraposição às 

discussões filosóficas sobre “o homem”. Bourdieu afirma que a inclusão do 

indivíduo em um mundo material faz com que ele compreenda esse mundo 

exatamente porque está incluído nele. O indivíduo incorporaria as estruturas 

sociais sob a forma de estruturas de disposições e, por isso, adquiriria um 

conhecimento prático do espaço social no qual ele está inscrito e implicado. O 

que determinaria as tomadas de posição do indivíduo, ou seja, suas opiniões e 

representações do mundo social é, assim como no campo, a posição que ele 

ocupa nesse espaço social.  

O espaço social é definido pela distinção e diferenciação das posições 

sociais que o constituem e os agentes sociais encontram-se situados em um 

lugar desse espaço social que pode ser caracterizado pela posição relativa que 

ocupa em relação a outros lugares e pela distância que o separa deles. Para 

Bourdieu, o grande obstáculo na construção de uma teoria científica do ser 

humano é a ideia de indivíduo separado que estaria, para ele, vinculada à ideia 

de corpo. E a noção de corpo isolado impediria, para o autor, a compreensão 

de que esse corpo “[...] está sujeito a um processo de socialização cujo produto 

é a própria individuação, a singularidade do ‘eu’ sendo forjada nas e pelas 

relações sociais” (BOURDIEU, 2007, p.162). 

Nessa perspectiva, o habitus socioambiental se expressa no corpo dos 

indivíduos e nas coisas, de diversas maneiras. Do hábito de sujar para outra 

pessoa limpar, do hábito de quebrar e destruir o patrimônio público, entendido 

como não pertencendo a ninguém, parece estar em construção um novo 

habitus. Nas escolas públicas, objeto deste estudo, por meio de diversas ações 
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percebidas no cotidiano da escola, conforme resultados da pesquisa empírica, 

como por exemplo, melhoria na conservação do patrimônio escolar, limpeza da 

escola, etc. Essas possíveis mudanças são materializadas no corpo (habitus) e 

indicam um processo de mudança de atitudes e comportamentos da relação 

sociedade-ambiente. Então, esse novo habitus (corpo) se apresenta nas coisas 

(escolas) simultaneamente e sutilmente, pois diferente da degradação 

socioambiental, visível na maioria das vezes, as novas atitudes e 

comportamentos requerem um olhar mais apurado. 

Nogueira e Nogueira (2006, p. 27) afirmam que “o conceito de habitus 

seria assim a ponte, a mediação, entre as dimensões objetiva e subjetiva do 

mundo social, ou simplesmente, entre a estrutura e a prática”.  Setton (2002) 

afirma conceber a noção de habitus como um instrumento conceptual no 

sentido de auxiliar pensar a relação, a mediação entre condicionamentos 

sociais exteriores e subjetividades dos sujeitos na modernidade. Habitus 

embora visto como um sistema engendrado no passado e orientando para uma 

ação no presente, é um sistema em constante reformulação. 

 

Habitus é então concebido como um sistema de esquemas 
individuais, socialmente constituído de disposições 
estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), adquirido 
nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 
específicas de existência), constantemente orientado para 
funções e ações do agir cotidiano (SETTON, 2002, p. 63). 

 

 

Segundo Setton (2002) na relação de interdependência entre o conceito 

de habitus e de campo, pressupõe-se uma relação dialética entre indivíduo e 

sociedade. Isso implica na coexistência de distintas instâncias de socialização, 

com projetos múltiplos e uma maior circularidade de valores e referências 

identitárias, o que configura um campo de socialização híbrido e diversificado, 

contribuindo para a construção de um habitus, a construção de um novo sujeito 

social, agora influenciado não apenas pelas instâncias tradicionais de 

socialização, mas sim um habitus alinhado às pressões modernas. Um habitus 

como trajetória do passado e do presente, como história sendo feita, como 

expressão de uma identidade em permanente construção (SETTON, 2002), 

sofrendo mudanças e adaptações a cada conjuntura específica de ação. 

No centro das representações sobre a problemática ambiental, 
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subjetividades surgem na disputa de forças sempre presentificadas que, 

contrariamente ao que se poderia pensar, nem desaparecem com a 

possibilidade de construção de um futuro sempre novo, nem se perpetuam 

como uma espécie de passado que vai se acumulando em direção ao infinito, 

mas permanecem vivas ressignificadas através da geração de novos habitus 

(GEHARDT;  ALMEIDA, 2005). 

Silva (2006) define o habitus socioambiental da seguinte maneira: 

 

uma disposição de padrões de comportamentos, perceptivos, 
representacionais e simbólicos que estão ancorados numa 
dimensão prática e interativa das relações e ações sociais, com 
uma perspectiva natural (ambiental) e humana (sócio-
individual) dentro do sistema de desenvolvimento global do 
mundo contemporâneo (SILVA, S. L., 2006, p. 229). 
 

Esses novos habitus são, ao mesmo tempo, realidades instituídas e 

instituintes de valores, comportamentos, relações de poder, conflitos e, 

obviamente, ordenamentos, regras, normas, padrões de conduta etc., que se 

por um lado buscam determinar condutas ecologicamente corretas no plano 

individual, por outro lado, buscam desvelar os padrões de degradação 

ambiental e social e os seus responsáveis, no sentido de uma justiça 

socioambiental, conforme afirmam Gehardt e  Almeida (2005). 

Para Carvalho, I (2009), a “virada ecológica”, na medida em que acredita 

poder resolver o conflito fundamental entre natureza e cultura, termina 

instituindo não apenas um discurso político de novos pactos planetários em 

vista da regulação das relações sociedade-natureza, mas também inaugura um 

estilo de vida que no plano individual leva a incorporação de novos hábitos e 

atitudes em várias esferas da vida. Essa construção histórica e social se 

materializa na linguagem, nas novas tecnologias, na legislação ambiental, nos 

desastres ecológicos, nas instituições ligadas à preservação do meio ambiente, 

na implementação da temática ambiental no sistema educação, na poluição em 

geral, nas alterações climáticas globais (GEHARDT; ALMEIDA, 2005). 

Nesse processo de ressignificação das práticas, há a revalorização de 

práticas antes vistas como rústicas e atrasadas. Contudo, é um processo que 

ocorre em meio a lutas e conflitos, por vezes extremos e dramáticos, muitos 

diferenciados e que se interpenetram. A exemplo: as percepções/práticas 

(representações) específicas dos agentes e grupos sociais interessados; 
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assimetrias de poder existentes em qualquer núcleo social; as ações e 

diretrizes das entidades que se acham instituídas para tratar dos temas 

ambientais; os interesses econômicos envolvidos e as diversas formas de 

organizações sociais (GEHARDT; ALMEIDA, 2005). 

A produção de ideias e de práticas que irão dar consistência a um 

sentido comum aos temas ambientais resultará na repetição contínua dos 

argumentos utilizados pelos agentes, sendo o seu grau de aceitação 

dependente, não apenas da qualidade e da coerência do discurso proferido, 

mas, igualmente, da posição ocupada pelo seu proponente e do maior ou 

menor grau de influência deste junto aos demais agentes (GEHARDT; 

ALMEIDA, 2005, p. 21). 

Ainda segundo Gehardt e Almeida (2005), a instituição e formação de 

um campo ambiental como lócus privilegiado das discussões que, de alguma 

forma, se acham referenciadas ao meio ambiente, requer uma análise que 

relativize a amplitude de ação e o grau de autonomia desse campo em relação 

a outros campos sociais.  

Gerhardt e Almeida (2005) anunciam que o que está em jogo na luta 

ideológica e social travada entre as diferentes posições dentro do campo 

ambiental é aquilo que deveria ser considerado “relevante”, ambientalmente 

falando e o que deveria ser visto como “correto” em termos de políticas 

ambientais. E mais, no centro dessa luta, o debate do que seria preciso 

preservar e a premissa do que seria necessário utilizar. Ou dentro de um 

contexto moral, o que a sociedade atual vai deixar de herança para as 

“gerações futuras” 

Se o meio ambiente tornou-se algo importante de ser pensado, se a este 

é conferida uma infinidade de significados, se não se pode hoje enquadrá-lo no 

espaço de disputas políticas tradicionais, enfim, se a sociedade reconhecer na 

problemática ambiental uma possibilidade de contestação, essas 

peculiaridades estão imbricadas dentro da própria dinâmica de forças 

desencadeadas de um fenômeno que se tem chamado de ambiental. Não se 

trata apenas de um problema das “externalidades” de um determinado modelo 

socioeconômico ou ainda uma nova dificuldade a ser superada, através da 

ciência e do progresso técnico-científico, a invenção da problemática ambiental 

possui uma historicidade, um passado onde ela se coloca como presente 
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(GEHARDT;  ALMEIDA, 2005). 

E a educação ambiental surge em um terreno marcado por uma tradição 

naturalista. Superar essa marca exige um processo educativo contínuo e de 

formação crítica, capaz de interpretar as diversas faces que envolvem a 

questão socioambiental. Todavia, em meio a esse campo social instável, 

contraditório e multifacetado, Carvalho, I (2006) nos diz que é possível 

vislumbrar que as lutas socioambientais, tanto quanto toda educação 

ambiental, orientadas para a cidadania, podem contribuir, de uma forma 

concreta, para o avanço de um dos grandes desafios contemporâneos: novas 

tessituras entre a natureza e a política, com a difusão da questão ambiental e a 

visibilidade desta na esfera pública, em que pese o enfraquecimento do 

ecologismo emancipatório e o crescimento das ações de resultados e das 

práticas de educação ambiental de corte individualista e comportamental. 

Já Loureiro (2004) alerta: 

 

A educação é promotora e resultante de várias relações em 
cada contexto histórico e, ao mesmo tempo em que permite a 
mudança, pela ação problematizadora, pode, dependendo de 
como está estruturada e de qual finalidade cumpre na 
sociedade, ser um meio de reprodução de formas excludentes, 
opressoras e dicotômicas de se viver. A questão fundamental é 
compreendermos a educação em sua concretude para 
podermos avançar pela crítica e atuação consciente nas 
estruturas sociais, reorganizando-as. Falar que a educação 
pode gerar a mudança, vira discurso vazio de sentido prático 
se for desarticulado da compreensão das condições que dão 
forma ao processo educativo nas sociedades capitalistas 
contemporâneas (LOUREIRO, 2004, p. 77). 

  

Nesse sentido, as disputas dos agentes por maior legitimidade, junto à 

construção de um sentido comum sobre a problemática que se irá buscar dizer 

“o quê” deveria ser preservado ou utilizado e “de que forma” deveria ser essa 

preservação ou utilização. Essas escolhas, isto é, os fatos que deverão ser 

vistos como ambientalmente relevantes irão agregar significados e relações 

que implicam as percepções/práticas específicas dos agentes e grupos sociais 

interessados; as posições por eles ocupadas nos diferentes espaços sociais, 

considerando-se as assimetrias de poder existentes entre os grupos sociais; as 

ações e diretrizes das entidades que se acham instituídas e que têm o poder 

simbólico reconhecido socialmente do fazer e do dizer para tratar dos temas 
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ambientais; os interesses econômicos envolvidos, que tendem a abrandar as 

prerrogativas dos especialistas ambientais ou mesmo concorrem pelo 

reconhecimento simbólico de suas competências; bem como as diversas 

formas organizacionais (ONGs, movimentos sociais etc.) que, ora se aliam, ora 

se opõem aos procedimentos desses mesmos órgãos competentes, como se 

refere Lima (2011). 

A crise ambiental e o reconhecimento da sua repercussão social 

evidenciam um anseio por transformações da realidade socioambiental no 

âmbito global e local; esse anseio encontra, enredado no meio educacional, um 

cenário propício às mudanças nessa realidade em crise.  

 

2.3 Situando o campo da educação ambiental no Brasil 

 

A educação ambiental, entendida como um campo social, tomando como 

base a teoria de campo de Pierre Bourdieu, “já nasce como um fenômeno 

complexo e multidimensional, que reúne contribuições de diversas disciplinas e 

matrizes político-pedagógicas e filosóficas, diversos atores e movimentos 

sociais”, o que compõe o “mosaico complexo” do que representa a Educação 

Ambiental (LIMA, 2011, p. 100-110).  

Nesse sentido, diversos estudos e práticas de educação ambiental são 

desenvolvidos, cotidianamente, nos espaços formais e não-formais da vida 

social. Entretanto, o processo de degradação ambiental persiste e isso leva-

nos a refletir que, embora, a educação se configure também como um espaço 

de possibilidades de mudanças socioambientais, elas têm, também, limites. 

Esses limites indicam dependência no grau de funcionamento do mundo social 

ou do campo no qual estão inseridas. 

Esses limites estão relacionados ao “efeito de campo” da educação 

ambiental, por diversos fatores:  

a) a educação ambiental atua junto a formação de pessoas e só 

indiretamente sobre o ambiental;  

b)  as mudanças educacionais e culturais exigem um tempo mais longo de 

amadurecimento; 



80  

 

 

c) educadores e educandos, sejam militantes ou não, enfrentam uma luta 

social para mudar as leis, as instituições e as políticas etc; 

d) a questão ambiental é universal, comum a todos, não tem como outros 

movimentos sociais, um sujeito coletivo definido (mulheres, negros, indígenas, 

operários, sem terra etc); 

e) a educação ambiental tem uma certa invisibilidade no cotidiano, uma 

distância, o comportamento e as atitudes vão sendo modificadas sem alardes; 

f) é um problema comum aos movimentos sociais. 

 Desse modo, a questão socioambiental coloca desafios para a 

construção de novos comportamentos e atitudes na relação sociedade-

natureza, estimulando, no espaço escolar, a emergência de práticas de 

Educação Ambiental (EA) com implicações em novas relações sociedade-

natureza, mesmo que, ainda, restritas a novos comportamentos e atitudes 

individuais. Sobretudo, porque afirma Bourdieu: 

 

As disposições não conduzem de modo determinado a uma 
ação determinada: elas só se revelam e se realizam em 
circunstâncias apropriadas e na relação com uma situação. 
Pode então ocorrer que elas permaneçam sempre em estado 
de virtualidade, assim como uma coragem guerreira na falta de 
guerra (BOURDIEU, 2007, p. 182). 

 

Se até o presente, a relação sociedade-natureza tem consistido numa 

relação utilitarista e de apropriação da natureza, os tempos atuais indicam 

mudanças significativas nesse percurso social e histórico. A condição de 

degradação social e ambiental impulsionou o surgimento de um sentimento 

estético e moral de valorização da vida selvagem, não transformada pelos 

humanos.  

 

A natureza deve ser pensada como movimento permanente de 
auto-organização e criação do universo e, portanto, da vida. 
Define-se, em sua gênese, pelo sentido de ordem presente na 
organização cósmica, mas igualmente pelo de caos; pelo 
sentido de permanência e de variações, junções e disjunções, 
manutenção e ruptura (conservação e mudança). Decorrente 
desse tipo de entendimento da natureza, posso dizer que a 
cultura é a especificidade organizacional de nossa espécie. Em 
sociedade, como totalidade dinâmica cultural, nos 
relacionamos, produzindo e reproduzindo, aprendendo e 
reaprendendo. Seguindo a tradição dialética da Escola de 
Frankfurt, a sociedade livre não é a que exerce a dominação da 
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natureza, objetivada no capitalismo pela exploração tanto em 
relação a nossos grupos sociais quanto em relação aos demais 
seres vivos. Sociedade de homens e mulheres livres é a que 
permite o estabelecimento democrático das relações sociais 
sustentáveis à vida planetária sem incorrer em preconceitos e 
desigualdades que impossibilitem o exercício amplo da 
cidadania (LOUREIRO, 2004, p. 79). 

 

Assim, podemos falar na construção social contemporânea do cuidado 

para com a natureza. Segundo Carvalho, I (2004) trata-se de um tipo de 

sensibilidade ecológica fundada na crença de uma relação simétrica e de 

alteridade entre interesses das sociedades e os processos naturais.  

 

Esse sentimento pode ser considerado uma sensibilidade 
burguesa, no entanto, a despeito de sua origem de classe, as 
novas sensibilidades não se restringiram a ser o 
comportamento ou ideário de somente uma classe social 
(CARVALHO, I, 2004, p. 99-105).  

  

Tozoni-Reis (2004, p. 147) afirma que  

 

a Educação Ambiental é dimensão da educação, é atividade 
intencional da prática social, que imprime ao desenvolvimento 
individual um caráter social em sua relação com a natureza e 
com os outros seres humanos, com o objetivo de potencializar 
essa atividade humana, tornando-a mais plena de prática social 
e de ética ambiental [...]  (TOZONI-REIS, 2004, p. 147). 

 

Portanto, a Educação Ambiental tende a imprimir à vida social, novos 

princípios, até então, não enfatizados pela educação, que propiciam uma nova 

relação do social com o natural, traduzindo-se em novas práticas sociais e 

transformando práticas culturais, construídas ao longo de séculos pela 

sociedade moderna, construindo novos habitus socioambientais que, 

necessariamente, não são críticos e transformadores da realidade social, 

todavia estão imprimindo nas pessoas a capacidade de refletir sobre suas 

atitudes, comportamentos e valores frente ao ambiente em que vivem. 

Para Carvalho, I (2006, p. 53),  

 

o meio ambiente tomado como um bem, um ideal que pode 
mover militantes, orientar políticas e, sobretudo, instituir uma 
prática educativa específica, nem sempre teve os sentidos que 
goza atualmente. Mesmo diante das inúmeras situações de 
degradação ambiental, o surgimento de práticas sociais e 
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pedagógicas, em torno da questão ambiental como objeto de 
interesse público, resulta de uma construção recente 
(CARVALHO, I, 2006, p. 53). 

 

 

Lima (2002) diz que o processo de politização da questão ambiental e da 

educação ambiental supõe uma abordagem do meio ambiente como bem 

público e no tratamento do acesso a um ambiente saudável como um direito de 

cidadania. Os processos da cidadania e da participação guardam entre si uma 

relação de interdependência e complementaridade que é fundamental à 

existência e ao exercício da democracia. A cidadania depende da participação 

para assegurar sua concretude, dinamismo e expansão. A participação social 

precisa para se realizar e seguir avançando, da cidadania entendida como 

conquista e reconhecimento de direitos. 

A educação se constitui num espaço social que abriga uma diversidade 

de práticas de formação de sujeitos. A afirmação dessa diversidade é produto 

da história social do campo educativo, onde concorrem diferentes atores, 

forças e projetos na disputa pelos sentidos da ação educativa (CARVALHO, I, 

2004).  Nesse sentido, a educação que é praticada nas escolas corresponde 

tanto a ações problematizadoras e críticas da sociedade atual como está 

sujeita ao discurso vazio desarticulado da compreensão das condições que dão 

forma ao processo educativo, no contexto social contemporâneo (LOUREIRO, 

2004). 

Portanto, os novos sentidos de que goza o meio ambiente podem estar 

significando a construção de um novo habitus, do qual já falamos 

anteriormente. Novas práticas, linguagens, discursos sobre o meio ambiente 

estão em curso de modo a se constituir o habitus socioambiental, diferente do 

que até então tem marcado as relações sociedade-natureza. Esse novo habitus 

expressa uma pluralidade de práticas socioambientais vivenciadas nos 

espaços escolares e não-escolares.  

As últimas décadas do século XX foram marcadas pelo surgimento de 

novos fenômenos físicos e sociais, que ultrapassam a capacidade de 

conhecimento e os efeitos previsíveis pelos paradigmas das disciplinas 

tradicionais e que escapam de seu controle por meio dos mecanismos do 

mercado. Isso provocou o surgimento de uma noção de meio ambiente, 
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associada à degradação dos ecossistemas produtivos, à poluição pela 

acumulação de dejetos, ao esgotamento ou superexploração dos recursos 

naturais, à deterioração da qualidade de vida, à desigualdade na distribuição 

dos custos ecológicos do desenvolvimento e da apropriação dos serviços 

prestados pela natureza. 

Nesse sentido, Leff (2006b) critica o paradigma utilitarista da natureza e 

propõe a construção de uma epistemologia ambiental, em consonância com 

um projeto social alternativo que anseia por uma revolução epistemológica ou, 

ainda, com uma reconstrução do mundo. Diz Leff (2006b) que, contra um 

cenário antiutópico e desagregador dos laços societários, a epistemologia 

ambiental aposta em uma nova utopia societária e epistêmica, capaz de 

propiciar novos sentidos do viver e do agir político.  

É nesse cenário de constatação da degradação ambiental, que surge a 

ideia de educação ambiental. No âmbito mundial, surgiu nos anos 1960. Em 

março de 1965, segundo Layrargues (2003), na Conferência em Educação, 

realizada na Universidade de Keele, na Grã-Bretanha, pronunciou-se, pela 

primeira vez, o termo “educação ambiental”.  

No Brasil, segundo Layrargues (2003), a educação ambiental se afirmou 

tardiamente, pois só em meados da década de 1980 a EA começou a ganhar 

dimensões públicas de grande relevância. Em termos oficiais e de destaque 

para o conjunto da sociedade, apareceu na Constituição Federal de 1988, 

Capítulo VI, sobre meio ambiente, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso VI, no 

qual se lê que compete ao poder público “promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente”.  

Em 1994 foi lançado um Programa Nacional de Educação 

Ambiental/Pronea, resultado do convênio entre o Ministério da Educação e o 

Ministério do Meio Ambiente, com a interveniência do Ministério da Cultura e do 

Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo Loureiro (2008), a intenção desse 

Programa era consolidar a educação ambiental como política pública. O 

Pronea foi reorganizado no ano de 2004, buscando articular as mudanças de 

percepção e cognição no aprendizado às mudanças sociais e explicitar o 

reconhecimento de que a intenção básica da educação não é apenas gerar 

novos comportamentos ou trabalhar no campo das ideias e valores. Propunha-
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se que as especificidades dos grupos sociais e o modo como produzem seus 

meios de vida, como criam condutas e se situam na sociedade, fossem 

problematizados no processo pedagógico. Colocava também como 

pressuposto que a transformação das condições materiais e simbólicas é que 

expressava a concretude do ato educativo na superação das formas alienadas 

de existência e das dicotomias entre sociedade-natureza (LOUREIRO, 2008). 

Em 1997, por ocasião do lançamento oficial dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, o tema meio ambiente foi apresentado como sendo um estudo 

articulado e transversal às diversas áreas de conhecimento e que deveria ser 

incorporado à prática educativa, visando possibilitar uma visão global e 

abrangente da questão ambiental, a partir de projetos pedagógicos definidos 

(BRASIL, 2008). 

Para Lima (2011, p. 105-106),  

 

o campo da EA é composto por uma pluralidade de indivíduos 
ou grupos sociais, que dividem, como seus membros, um 
núcleo de valores, normas e objetivos comuns, embora tenham 
outras características, que os diferenciam entre si, como 
concepções sobre a questão ambiental e propostas 
pedagógicas para abordar essa questão, algumas das quais se 
identificam primordialmente com a estabilidade e a 
conservação das relações sociais e das relações entre a 
sociedade e o meio ambiente, e outras defendem a 
necessidade de transformação dessas mesmas relações. 

 

Outro elemento importante do campo da EA, apontado por Lima (2011), 

é o fato de que o conhecimento produzido ou utilizado, para explicar as 

relações existentes entre a educação, a sociedade e o meio ambiente e para 

fundamentar as práticas de intervenção da realidade, resulta da fusão do 

campo do ambientalismo e do campo da educação. Portanto, o campo da EA 

recebe contribuições de diversas áreas de conhecimento, o que o faz 

transversal e interdisciplinar. 

A educação ambiental no Brasil, após anos de luta dos ambientalistas, 

começou a ter certo reconhecimento no cenário nacional na década de 90 com 

a promulgação da Lei 9.795, em 27 de abril de 1999, instituindo a Política 

Nacional de Educação Ambiental.  
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Saito (2002) e Tristão e Jacobi (2010) situam o debate em torno da 

constituição e avanço do campo da educação ambiental em três períodos 

histórico-políticos do século XX: as décadas de 70, 80 e 90.  

A partir dos anos 1970, intensificou-se e institucionalizou-se o debate 

acerca da problemática ambiental mundial, da sua relação com o 

desenvolvimento social e econômico das nações e as mudanças de 

comportamento a partir da educação ambiental. O grande marco internacional 

foi a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada 

em Estocolmo (1972), seguida da Conferência Intergovernamental, sobre 

Educação Ambiental, realizada em Tbilisi, Geórgia (ex-URSS), em 1977. Os 

grupos ambientalistas que se organizam e se multiplicam de forma bastante 

acelerada, nessa época no Brasil, sofrem forte influência do ideário defendido 

por seus pares nos Estados Unidos e Europa, sobretudo no que se refere à 

adoção de um sistema de valores que representa um questionamento aos 

impactos da civilização urbano-industrial e à degradação provocada pelos 

empreendimentos humanos (JACOBI, 2003). 

As experiências de educação ambiental, nesse período, tinham ênfase 

na “conscientização ecológica”, priorizando a sensibilidade das pessoas, para a 

importância de defender a natureza, priorizando o enfoque “naturalista” e 

comportamentalista.  Segundo Saito (2002), no contexto histórico da época, 

houve fortes influências do debate internacional, e, por outro, encontravam-se, 

também, justificativas e conveniências na história política do País. O Brasil 

estava sob um governo militar que restringia o debate político e as ações 

coletivas. 

A década de 1980 trouxe mudanças no cenário sociopolítico do País 

com o início da redemocratização, a qual introduziu termos como “abertura 

política” e "transição democrática” em nosso vocabulário. Esse processo teve 

seu grande momento com a promulgação da nova Constituição Federal, em 

1988. A nova Carta Magna registrou o fortalecimento da importância do meio 

ambiente para a nação. Todavia, antes mesmo da Constituição, essa tendência 

de valorização do meio ambiente já era observada, quando foram instituídos a 

Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, 

através da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
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A década de 1980 presenciou, também, grandes debates em torno das 

estratégias para ampliar e consolidar os espaços institucionais em favor da 

educação ambiental, principalmente, se ela deveria ser inserida como disciplina 

singular dentro do currículo escolar do Ensino Fundamental. Neste período, 

emergem os ideais de uma educação crítica fundamentada nos ideais 

democráticos e emancipatórios do pensamento crítico aplicado à educação. 

Para essa perspectiva, toda teoria está implicada em relações de poder, 

não sendo, portanto, neutra.  A educação ambiental é fortemente influenciada 

por essa tendência no final dessa década, trazendo a sua especificidade, a de 

compreender as relações sociedade-natureza e de intervir nos problemas e 

conflitos socioambientais (TRISTÃO e JACOBI, 2010).  

Na década de 1990, o debate sobre a disciplinarização da educação 

ambiental ganhou desfecho final com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), que consolidaram a posição do Conselho Federal de Educação de não 

constituir a educação ambiental como disciplina específica, tendo adquirido em 

sua formulação final o caráter de tema transversal, apresentado pelos PCNs. 

Esse resultado político possibilitou que a educação ambiental perpassasse 

todas as áreas de conhecimento e de ação política, não se reduzindo a uma 

disciplina. Para Tristão e Jacobi (2010), essa foi à década de grandes eventos 

que articularam meio ambiente, desenvolvimento e educação. Foram 

realizados fóruns de educação ambiental, a Rio-92 e a Rio+5, dentre outros 

eventos que proporcionaram imensa visibilidade midiática ao termo 

“desenvolvimento sustentável”. 

Para Saito (2002), a Lei 9.795, em 27 de abril de 1999, que instituiu a 

Política Nacional de Educação Ambiental, apresentou diversos desafios para a 

educação ambiental.  

O primeiro desafio seria a busca de uma sociedade democrática e, 

socialmente, justa alterando o foco da educação ambiental da visão naturalista, 

de admiração da paisagem natural e preservacionista, passando a defender a 

ideia de que o meio ambiente e a sociedade estão, intimamente interligados, 

residindo aí à discussão sobre sustentabilidade.  

O segundo desafio mostrou, no sentido da construção da cidadania, o 

que significaria “o estímulo e o fortalecimento” de uma consciência crítica sobre 

a problemática ambiental e social: a “construção de uma sociedade 
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ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 

solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade" 

(art. 5º, inciso V, da Lei nº 9795, de 27 de abril de 1999).  

O terceiro desafio indicou que seria preciso ultrapassar a perspectiva da 

simples denúncia ou da mera constatação dos fatos, do contrário, 

permaneceríamos em um posicionamento, meramente contemplativo, ainda 

que “crítico”. Aqui, o compromisso de ação sobre a realidade é apontado como 

um produto que sempre foi almejado nas práticas de educação ambiental, 

mesmo nas vertentes naturalistas. E o quarto desafio tratou da necessidade de 

constante busca do conhecimento, estando baseado no reconhecimento de 

que o processo de conhecimento da realidade é dinâmico e as transformações 

no campo da ciência e da tecnologia exigirão, constantemente, uma 

readequação dos conhecimentos, sobretudo, em função das mudanças na 

escala e na magnitude dos impactos sociais e ambientais. 

A esses desafios, juntam-se outros, a exemplo das práticas disciplinares 

da produção do conhecimento. Conforme alerta Lima (2005), as práticas 

disciplinares e seus muros e barreiras de diálogos dificultam a transversalidade 

e interdisciplinaridade na abordagem da questão socioambiental. Mesmo 

porque,  

 

grande parte dos problemas e conflitos vivenciados pela 
educação ambiental, em seu processo de constituição e 
desenvolvimento, foi devido, justamente, às dificuldades 
provenientes dos saberes e das práticas disciplinares, 
enraizados socialmente, bem como de uma recorrente 
compreensão dicotômica da realidade, tendente a separar o 
ecológico e o social, o individual e o coletivo, a subjetividade e 
a objetividade, o científico e o não-científico, a produção e o 
consumo, as causas da degradação socioambiental de seus 
efeitos, as mudanças políticas e as mudanças culturais, a 
natureza e a cultura, a pedagogia comportamental e a 
pedagogia política, a tecnologia e a ética, o público e o privado, 
o disciplinar e o transversal, o local e o global, entre outras 
dicotomias possíveis redutoras da complexidade do fenômeno 
ambiental e das pedagogias a ele dirigidas (LIMA, G, 2005, p. 
17).  

 

A partir de 2000, a educação ambiental vai sendo intensificada nos 

diversos espaços sociais formais, não-formais e informais ganhando uma 

dimensão social mais ampliada. 
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Nesse cenário desafiante, em que a questão socioambiental vai sendo 

inserida e reconhecida, torna-se possível registrar uma multiplicidade de 

tendências ou correntes de EA. Segundo Sorrentino (1995), as principais, são: 

• Conservacionista – destacam-se os aspectos naturais ou ecológicos dos 

problemas ambientais, em detrimento de seus aspectos sociais, 

políticos, econômicos e culturais. Presente nos países mais 

desenvolvidos. No Brasil sua penetração se deu a partir da atuação de 

entidades conservacionistas; 

• Educação ao ar livre – adepta de modalidades de esporte e lazer, junto à 

natureza, como: os antigos naturalistas, escoteiros e participantes de 

grupos de espeleologia, caminhadas, montanhismo, acampamentos 

(caminhadas ecológicas, trilhas de interpretação da natureza, turismo 

ecológico, etc.); 

• Gestão ambiental – impulsionada no período militar,  expressa-se pelos 

movimentos contra a poluição das empresas e as consequências do 

sistema predador do ambiente e do ser humano e pelos movimentos por 

liberdades democráticas; 

• Economia ecológica – baseada no conceito de ecodesenvolvimento de 

Ignacy Sachs, a qual ganhou impulso na metade da década de 80 a 

partir do documento “Nosso Futuro Comum”, “Nossa Própria Agenda”, 

aglutinadora de empresários, governantes e uma parcela das 

organizações não governamentais e opositores do atual modelo de 

desenvolvimento. 

Entretanto, alguns autores resumem as correntes de EA em 

basicamente duas e antagônicas: conservadora/convencional e 

emancipacionista/crítica.  

A educação ambiental conservadora estaria presa à armadilha 

paradigmática da sociedade moderna, cujo processo educativo é voltado para o 

indivíduo e a transformação do seu comportamento, por não vincular e 

perceber as práticas educativas como uma intervenção individual e coletiva no 

processo de transformações socioambientais. A sua atuação seria mais na 

esfera da moral individual, não da política (GUIMARÃES, 2006B; 

LAYRARGUES, 2003).  

A dissociação entre os aspectos biológicos/ecológicos e os aspectos 
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políticos e sociais da crise ambiental é um dos argumentos centrais da EA 

crítica que, partindo de outro diagnóstico, destacava o caráter estrutural e 

civilizatório da crise ambiental e a necessidade de respostas transformadoras 

tanto políticas quanto éticas da questão (LIMA, 2009).  

A educação ambiental emancipacionista/crítica tem suas raízes nos 

ideais democráticos e emancipatórios do pensamento crítico aplicado à 

educação. No Brasil, esses ideais foram constitutivos da educação popular que 

rompeu com uma visão de educação tecnicista, difusora e repassadora de 

conhecimentos, convocando a educação a assumir a mediação na construção 

social de conhecimentos implicados na vida dos sujeitos (CARVALHO, I,  

2004).  

Segundo essa autora, é Paulo Freire, uma das referências fundadoras 

do pensamento crítico na educação brasileira, pois, em toda sua obra, faz a 

defesa da educação como processo de formação de sujeitos sociais 

emancipados, isto é, autores de sua própria história. As metodologias de 

alfabetização, baseadas em temas e palavras geradoras, buscam religar o 

conhecimento do mundo à vida dos educandos, a fim de torná-los leitores 

críticos do seu mundo (CARVALHO, I, 2004).  

Velasco (2000) asseverou que a Lei da Política Nacional de Educação 

Ambiental (Lei Nº 9.795, de 27/05/99) compartilha da visão não-reducionista: 

“art. 1º - Entendem 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”. No art. 4º, vemos que é princípio básico da Educação Ambiental “a 

concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade”, na escala local, regional, nacional e global. 

Para Minninni-Medina e Santos (2001), a questão da Educação 

Ambiental não se restringe à incorporação de uma dimensão ambiental aos 

sistemas educacionais tradicionais; ela deve, sobretudo, expressar a 

necessidade de dar ao indivíduo e à sociedade os elementos éticos e 

conceituais para estabelecer uma relação orgânica com a natureza. Nesse 

sentido, a EA implica a necessária revalorização da educação no sistema 

social, no seu conjunto e na análise crítica do sistema educativo como aparato 
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ideológico do estado e do mercado que induz à aceitação passiva de 

determinados valores, geralmente alheios aos reais interesses sociais da 

maioria da população (MINNINNI-MEDINA, SANTOS, 2001). Todavia, há que 

se considerar as incompreensões no diálogo entre educadores ambientais  e 

educadores/pedagogos. Aos educadores ambientais faltou o reconhecimento 

de que a pedagogia já tinha uma longa tradição crítica que era passível de ser 

apropriada e nem sempre foi. Por outro lado, é certo que o ambiental não 

estava tendo a atenção merecida diante dos processos de degradação do Pós 

Segunda Guerra. 

Já Andrade (2000) diz-nos que, na implementação da Educação 

Ambiental em escolas, envolve a escola como unidade impactante, inserida 

dentro de um contexto maior e que, como qualquer outra, contribui para a 

manutenção e até o crescimento dos problemas ambientais de uma cidade, 

podendo ser considerada tanto parte do problema, quanto da solução. 

 A partir desse cenário, Andrade (2000) afirma que se o objetivo maior da 

educação ambiental é o de promover uma mudança de comportamentos que 

contribua na transição para o desenvolvimento sustentável, que estes novos 

comportamentos sejam desenvolvidos e exercidos no ambiente imediato que é 

a escola, não em situações de simulação, mas em situações reais, onde as 

mais diversas variáveis e conflitos apareçam e sejam trabalhados em uma 

atividade democrática, progressiva e dinâmica, fundamentada pela práxis e que 

resulte na real redução dos impactos causados pela escola; e, na articulação 

entre o discurso feito na abordagem curricular da educação ambiental, ou seja, 

o que ocorre dentro da sala de aula e aquilo que é vivido pelas crianças e 

também pelos professores na escola. 

Lima (2011) propõe uma leitura das práticas de EA com base em três 

matrizes: a matriz conservadora interessa-se pela conservação da ordem social 

vigente, com todas as suas características e seus valores econômicos, 

políticos, éticos e culturais; a matriz emancipatória define-se pelo compromisso 

com a transformação do status quo, com a mudança dos valores, das relações 

e instituições sociais; e a matriz do conservadorismo dinâmico atua na 

promoção de mudanças aparentes (“cosméticas”), nas relações sociais e nas 

relações entre sociedade e o ambiente, constituindo-se um dos principais 

obstáculos à realização de uma EA transformadora e de mudanças na 
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realidade socioambiental. 

Segundo Lima (1999), a articulação entre a educação e o meio ambiente 

se deve a uma série de motivos associados. Em primeiro lugar, a importância 

da educação, enquanto instrumento privilegiado de humanização, socialização 

e direcionamento social, pois, enquanto prática social, ela guarda em si as 

possibilidades extremas de promover a liberdade ou a opressão, de 

transformar ou conservar a ordem socialmente estabelecida. Nesse sentido, 

embora não seja o único agente possível de mudança social, é um dentre 

outros processos, no qual essa potencialidade se apresenta. 

Assim, embora a educação não seja capaz de solucionar todos os 

problemas sociais, não seria possível pensarmos na mudança social, sem 

integrar, a esta, a dimensão ambiental. 

Lima (2011) identificou as principais conquistas e dificuldades da EA no 

Brasil, conforme Quadro 2: 

  

Quadro 2 -  Principais conquistas e dificuldades da EA no Brasil 

Conquistas Dificuldades 
Crescimento quantitativo e qualitativo do 
campo da EA 

Restrição financeiro-orçamentária 

Fortalecimento da legitimidade Carência de políticas públicas 
consistentes e contínuas 

Criação de mercado profissional e de 
formação de educadores ambientais 

EA empresarial privatista  

Expansão das redes Fragilidade teórico-conceitual 
Crescimento da articulação escolas-
comunidades 

Escassez de avaliações 

Fortalecimento de uma identidade 
endógena da EA brasileira 

Dificuldade de inserção da EA no ensino 
formal 

Sinais discretos de abertura à 
diversidade sociocultural 

Baixa internalização dos conflitos 
socioambientais 

Fonte: Organizado a partir de Lima (2011). 

 

Estudos feitos pelo INEP/MEC/ANPED/2004 indicam a expansão 

crescente da EA, em todas as regiões do país, com proporções semelhantes à 

evolução do Ensino Fundamental. De 115 mil escolas que ofereciam EA em 

2001, passaram para 152 mil em 2004, ou seja, de 71,7% das escolas o 

percentual avançou para 94,9% em apenas três anos (BRASIL, 2008).  

Todavia, algumas entrevistas realizadas na presente pesquisa de campo 

em Natal e Mossoró-RN exprimem certa insatisfação com o caráter pontual e 

descontínuo da EA nas escolas, a ausência de políticas públicas contínuas e 
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consistentes, a dificuldade teórico-conceitual de EA, quando remetem à 

questão, sobretudo, para o terreno da prática, além da sobrecarga de projetos 

pedagógicos demandados para as escolas. 

 

Olha a questão ambiental, hoje, ela está muito assim, em foco, 
né,  o ambiente, hoje, ele se tornou assim necessário essa 
reflexão, não é da nossa postura né do que nós estamos 
colaborando ou contribuindo para degradar o meio ambiente, a 
nossa natureza, ou mesmo contribuindo para que esse 
ambiente seja um ambiente saudável. Então a questão 
ambiental, hoje, ela é muito complexa não é; ela é ampla e que 
tá precisando ser discutida melhor nas escolas, pra não ser 
assim projetos pontuais, que eu acho que hoje as escolas 
elas tão mais nesse nível, só mais a questão pontual, 
vamos fazer um projeto sobre o lixo, então fica só aquela 
coisa, é... Daquele momento e não uma prática né, inerente da 
comunidade. Então, eu acho assim que, tá precisando se 
entender melhor essa questão do meio ambiente (Entrevistada 
nº 68, supervisora, escola estadual, Natal, grifo nosso). 

 

Outra coisa, também, é o próprio estado e o município que 
não estão preparados para receber isso, essa educação 
ambiental. Porque a educação ambiental ela não é teoria, 
ela é prática não é? Não pode dizer que na teoria se faz 
educação ambiental, que você não faz; você faz educação 
ambiental na prática. Mas o que ocorre é que na hora da coleta 
do lixo, você pode até selecionar o seu lixo dentro da sua casa, 
mas na hora de jogar lá dentro eles jogam tudo junto. Eu tenho 
isso por depoimento de uma pessoa conhecida minha que 
o filho chegou em casa com aquela ideia de educação 
ambiental, começou a separar o lixo e ficou esperando o 
carro do lixo, ele chorou na hora que o lixo juntou tudo e 
jogou tudo lá, aí entendeu? Então eu acho que tem que ser 
um projeto voltado pra uma conscientização geral da 
comunidade e os próprios governos né. Preparar os carros pra 
receber é...Receber esse lixo reciclado (Entrevistada nº 69, 
supervisora, escola estadual, Natal, grifo nosso). 

  

Como foi dito anteriormente, com base em Gehardt e Almeida (2005), a 

análise da instituição e formação de um campo ambiental como lócus 

privilegiado das discussões que, de alguma forma, se acham referenciadas ao 

meio ambiente, requer certa cautela, visto que é preciso relativizar a amplitude 

de ação e o grau de autonomia desse campo em relação a outros campos 

sociais.   

Portanto, a discussão da EA com foco na fala de professores de escolas 

públicas assume o desafio de um discurso que também se quer legítimo. Isso 

por que  
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uma consciência ambiental pode emergir em contextos 
heterogêneos, marcados por contextos de vida favoráveis ou 
desfavoráveis e por mentalidades pouco ou muito esclarecidas 
em termos de acesso às informações (SILVA, 2007, p. 50). 

 

Sobretudo, porque essas mudanças estão a indicar que novos valores e 

atitudes frente à questão socioambiental estão sendo processadas nas práticas 

sociais vivenciadas nos espaços escolares, ainda que desarticuladas de 

políticas públicas governamentais que retroalimentassem essas práticas, como 

exemplo a questão da coleta seletiva do lixo descrita anteriormente. 

 

2.4 Presença e práticas de EA nas cidades de Natal e Mossoró/RN 

 

As práticas de EA, desenvolvidas em escolas públicas, estão 

contribuindo, de alguma forma, para a ressignificação da relação sociedade-

natureza? Inicialmente, afirmamos que os resultados da pesquisa indicam uma 

forte presença da educação ambiental nas escolas públicas estaduais e 

municipais localizadas no perímetro urbano de Natal e Mossoró-RN, nas 

proximidades do rio Potengi e do rio Mossoró, respectivamente, com os limites 

possibilidades inerentes a sua implementação nas escolas. 

De 100 escolas pesquisadas, 95% afirmaram desenvolver projetos e 

práticas de educação ambiental e apenas 5% não se incluíram nesse grupo.  

Contudo, isso será mostrado, a seguir, com base nos dados empíricos, os 

resultados dessa expansão não têm sido apresentados em ações capazes de 

enfrentar, a nível micro, localizado, a magnitude da problemática ambiental, 

mesmo considerando-se as condições estruturais vigentes, isto é, democracia, 

participação, legislação e controle dos serviços de controle ambiental público.  

O acesso ao ensino fundamental é recente no Brasil. Apenas por volta 

de 1990 se atingiu 100% de matrícula bruta18, alcançando, assim, a capacidade 

potencial de atendimento a todos na faixa etária (OLIVEIRA, 2007). Da mesma 

                                            
18 “Taxa de matrícula Bruta (TMB) no ensino fundamental é a relação entre o número total de 

matriculados nesta etapa da educação básica e a população na faixa etária considerada ideal 
(7 a 14 anos). A Taxa de Matrícula Líquida (TML) é a relação entre os matriculados no ensino 
fundamental com idades entre 7 e 14 anos e a população nessa faixa etária. A TMB indica a 
capacidade de atendimento do sistema, enquanto que a TML indica o grau de atendimento 
dentro da faixa etária ideal. Quanto mais próximas de 100% forem ambas, simultaneamente, 
maior a eficiência de um sistema”.(OLIVEIRA, 2007, p. 687). 
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forma, o surgimento de práticas sociais e pedagógicas, em torno da questão 

ambiental, como objeto de interesse público, resulta, também, de uma 

construção histórica bem mais recente (CARVALHO, I, 2004). Todavia, 

levando-se em conta a democratização do acesso à educação, nos diversos 

níveis de ensino, depreende-se que um maior número de crianças, jovens e 

adultos está em contato com os conteúdos que a EA imprime à prática 

pedagógica no ambiente escolar.  

As entrevistas sobre projetos e práticas de EA, nas cidades de Natal e 

Mossoró-RN, indicam uma mescla entre a persistência da tendência 

conservacionista/pragmática de EA e a Educação Ambiental Crítica (SAUVÉ, 

2005; SORRENTINO, 2007; LAYRARGUES; LIMA, G, 2011), ainda que a 

orientação conservacionista de EA tenha um acento mais forte, por enfatizar a 

lógica do “cada um fazer a sua parte” como contribuição pessoal ao 

enfrentamento da crise ambiental, sem as implicações de outras dimensões da 

vida social.  

Contudo, seguindo o pensamento de Sauvé (2005), como dito 

anteriormente, entendemos que numa mesma corrente podem se incorporar 

uma pluralidade e uma diversidade de proposições, compartilhando 

características comuns, sem demarcações rígidas. Nas entrevistas que 

seguem (Quadros 3 e 4), as narrativas expressam preocupação com a 

formação voltada para autonomia do conhecimento, para a reivindicação de 

direitos e benefícios comunitários, como também expressam a questão do zelo, 

do cuidado e preservação da natureza, denotando-se tanto uma perspectiva 

crítica como conservadora de EA.  

Esse entendimento consiste no fato de que a busca por direitos e 

deveres está expressa em ambas as correntes. E, nesse sentido, é possível 

lutar por direitos e deveres sem almejar outra situação ou transformação social. 

Salientamos que, na perspectiva crítica, a EA remete a pensar algo, uma 

situação, para além da situação vigente. Contudo, é também possível ver 

conservadorismo onde se vê crítica, vice-versa. 
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Quadro 3  - Concepções de educação ambiental – Natal-RN 

Natal 
Educação ambiental é a gente levar conhecimento a todos que necessitam, 
principalmente para que eles desenvolvam esse conhecimento, que se torne uma 
pessoa critica dentro do contexto onde ele vive e o que o cerca, né?! Para 
poder ele ter autonomia do conhecimento, de reivindicar os seus direitos, os 
benefícios que vai trazer para a comunidade (Entrevistada nº 98, coordenadora 
pedagógica, escola estadual, Natal, grifo nosso). 
Aqui na escola a gente começou a trabalhar com EA a partir de uma necessidade 
dos alunos. Foram eles quem nos indicaram a necessidade da comunidade que era 
a questão do lixo. Então a gente percebe a EA como uma coisa que não é pequena 
e que tem vários temas: é água, lixo, fauna, flora, é o meio ambiente em que eles 
estão inseridos e tem que ser estudado, tem que ser visto, ter uma visão social, 
não só vê o ambiente como se ele tivesse fora da sociedade mas por sofrer 
influência das pessoas do local que estão nesse espaço [...] (Entrevistada nº 
102, coordenadora pedagógica, escola estadual, Natal, grifo nosso). 
A EA não é muito importante, é imprescindível, né? E é imprescindível mesmo que 
seja debatida na escola, a gente pode orientar, mas a educação ambiental 
mesmo ela tem que vir da família, porque a criança desde pequena ela tem que 
entender que o papel da bala, o papel da pipoca, ela tem que guardar, porque tem 
gente que diz assim: “guardar pra colocar no lixo do porco”, tem gente que diz:” ah, 
mas não sou só eu que coloco” (Entrevistada nº 55, professora, escola municipal, 
Natal-RN, grifo nosso). 
Eu acredito que a educação ambiental é a conscientização, é conscientizar o 
aluno para preservar o meio ambiente (Entrevista nº 66, professora, escola 
municipal, Natal, grifo nosso). 
A educação ambiental visa proporcionar aos educandos uma maior avaliação 
e conhecimento do entorno do meio ambiente da sua comunidade e as 
implicações que suas ações têm neste meio, nesta mesma situação que ele 
cuida do meio ambiente terá uma situação positiva e ao contrario do mesmo 
jeito [...] (entrevistada Nº 57, diretora, escola municipal, Natal, grifo nosso). 
[...] O indivíduo, ele perceber que ele faz parte do meio ambiente. Ele não é um 
ser que age sobre o meio ambiente e está acima do meio ambiente, mas é um ser 
integrante do meio ambiente [...] (Entrevista Nº 59, professora, escola municipal, 
Natal, grifo nosso). 
[...] A questão ambiental hoje, ela está muito assim, em foco. O ambiente, hoje, 
ele se tornou assim necessária essa reflexão, não é? Da nossa postura, do que nós 
estamos colaborando ou contribuindo para ou degradar o meio ambiente, a nossa 
natureza ou mesmo contribuindo para que esse ambiente seja um ambiente 
saudável. Então a questão ambiental hoje ela é muito complexa não é?  Ela é 
ampla e que tá precisando ser discutida melhor nas escolas, pra não ser assim 
projetos pontuais [...] (Entrevistada Nº 68, supervisora, escola estadual, Natal, grifo 
nosso). 

Fonte: Pesquisa direta, 2010. 
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Quadro 4 – Concepção de Educação Ambiental – Mossoró-RN 

Mossoró 
É de que todos tenham uma consciência de que o ambiente não é só cultivo de 
plantas, mas que os seres humanos fazem parte dessa inter-relação, o homem 
precisa de água para beber, das plantas para tirar seu sustento, é isso... Fazendo 
parte da natureza. (Entrevistada nº 49, diretora, escola municipal, Mossoró-RN, grifo 
nosso). 
Trabalho de conscientização para que as pessoas passem a ter mais cuidado com a 
natureza. É uma nova forma de olhar para o mundo (Escola Estadual Francisco 
Antônio de Medeiros, Mossoró, grifo nosso). 
É exatamente onde a gente se insere, é se informar, é saber o que está 
acontecendo no ambiente em que você vive na sociedade, em que você está 
inserido. E, não apenas envolvendo questões de mata, dos animais em extinção, 
não apenas. Mas tudo que envolve a vida da gente (Entrevistada nº 22, 
coordenadora pedagógica, escola estadual, Mossoró-RN, grifo nosso). 
É a preservação que as pessoas devem ter em relação ao meio ambiente, para 
que ele seja preservado. São atitudes que nós devemos tomar para tentar 
resguardar o meio ambiente. É uma questão que deve ser bastante discutida, e é 
necessária para nós seres humanos, até pela questão de cidadania, pela questão 
de preservação da natureza (Entrevistada nº 24, diretora, escola estadual, Mossoró-
RN, grifo nosso). 
A educação Ambiental é todo o ensinamento de mudança de atitudes de valores 
que contribuam para o bem-estar da população onde quer que se encontrem 
[...] É promover ações e reflexões com os alunos sobre o nosso meio, as suas 
potencialidades e também as dificuldades que o ambiente sofre (Entrevistada nº 
41, supervisora, escola municipal, Mossoró-RN, grifo nosso). 
[...] A educação ambiental é uma forma de melhorar, de trabalhar para melhorar 
o meio ambiente (Entrevistada nº 38, diretora, escola municipal, Mossoró-RN). 

Fonte: Pesquisa direta, 2009. 

 

Compreendemos que a educação ambiental tem possibilitado a  

contextualização do processo pedagógico e das estratégias de ensino e 

aprendizagem. E essa alteração é resultado da contribuição da variável 

“ambiental” na educação. E isso confere à educação ambiental a construção de 

novas atitudes e valores na relação sociedade-natureza.  

Ainda assim, constatamos que a perspectiva comportamentalista, com 

foco no indivíduo, é ainda bastante presente, sobressaindo o objetivo de 

“conscientizar alunos e comunidades para a cidadania”, ou “sensibilizar para o 

convívio com a natureza”, “promover o desenvolvimento sustentável’, 

denotando um viés pragmático, conforme Layrargues e Lima, G (2011), 

enfatizam: 

 

Essa perspectiva percebe o meio ambiente destituído de 
componentes humanos, como uma mera coleção de recursos 
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naturais em processo de esgotamento, aludindo-se então ao 
combate ao desperdício e à revisão do paradigma do lixo que 
passa a ser concebido como resíduo, ou seja, que pode ser 
reinserido no metabolismo industrial. Deixa à margem das 
considerações a questão da distribuição desigual dos custos e 
benefícios da apropriação dos bens ambientais pelos 
processos desenvolvimentistas e resulta na promoção de 
reformas setoriais na sociedade sem questionar seus 
fundamentos de base, inclusive aqueles responsáveis pela 
própria crise ambiental (LAYRARGUES; LIMA, G, 2011, p. 9). 

 

 

As práticas de EA das escolas e a gestão ambiental da cidade, na 

narrativa que segue, evidenciam a desconexão entre a gestão ambiental da 

escola e a gestão ambiental da cidade:  

 

[...] Essa parte de educação ambiental que eu entendo é 
mais pra gente desenvolver nas crianças uma consciência, 
uma consciência de preservação do meio ambiente, de 
limpeza não é? Agora eu acho assim, que não só as 
crianças deveriam aprender isso, mas os pais porque a 
escola sozinha ela não faz isso, porque muitas vezes eu 
ando no ônibus e vejo alunos de escolas particulares que 
deveriam ter um conceito de meio ambiente, vem com 
aqueles picolés, aquelas coisas tudo jogando pela janela 
do ônibus num é? Quer dizer, às vezes, a gente fala que a 
escola pública não tem um bom preparo, mas isso eu acho que 
num âmbito geral não preparam os alunos, as crianças, pais... 
e pra assim. o próprio estado, porque tudo assim, tudo que se 
volta pra escola é professor, é o professor, ninguém quer fazer 
nada, mas deveria sim; pessoas né, preparadas pra 
conscientizar os pais dentro das escolas, fazer reuniões, 
mostrar a necessidade da questão do porquê estudar a 
questão da educação ambiental pra preservar o meio ambiente. 
Outra coisa também é o próprio estado e o município que 
não está preparado pra receber isso, essa educação 
ambiental, porque a educação ambiental ela não é teoria, 
ela é prática, não é? Não se pode dizer que na teoria se faz 
educação ambiental, que você não faz, você faz educação 
ambiental na prática, mas o que ocorre é que na hora da 
coleta do lixo, você pode até selecionar o seu lixo dentro da 
sua casa, mas na hora de jogar lá dentro eles jogam tudo junto 
[...] (Entrevista Nº 69, supervisora, escola estadual, Natal, grifo 
nosso). 

 

Os principais objetivos das práticas de EA nas escolas pesquisadas 

situam-se na perspectiva da conscientização para a cidadania, seguidos da 

visão comportamentalista e conservadora configurando-se em práticas 

educativas que mesclam a educação ambiental crítica e a conservacionista, 
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conforme concepções de EA expressas pelos entrevistados (Tabela 2).  

 

Tabela 2 19- Principais objetivos das práticas de EA, por ordem de prioridade 

Objetivos da EA na escola 

Primeiro 
objetivo  

Segundo 
objetivo  

Terceiro 
objetivo  

Nº % Nº % Nº % 

Conscientizar alunos e comunidade para a 
cidadania 

39 39,0 15 15,0 12 12,0 

Sensibilizar para o convívio com a natureza/ 
ensinar para a preservação dos recursos 
naturais/promover valores de solidariedade 
e zelo planetário 

29 29,0 37 37,0 30 30,0 

Envolver e motivar os alunos para os 
estudos/ possibilitar uma compreensão 
crítica e complexa da realidade 
socioambiental 

11 11,0 20 20,0 29 29,0 

Promover o desenvolvimento sustentável/ 
dialogar para a construção de sociedades 
sustentáveis 

9 9,0 20 20.0 16 16,0 

Intervir na comunidade 7 7,0 3 3,0 8 8,0 

Não respondeu/sem resposta 5 5,0 5 5,0 5 5,0 

Total 100 100,0 100 100,0 100 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

A pluralidade de intenções que permeia a EA nas escolas e uma 

mudança no foco da questão ambiental, que agora se volta para o contexto 

local, quando antes as práticas educativas eram descontextualizadas, leva-nos 

a interrogar junto a Brügger (2004, p. 33) que “se antes a educação não era 

ambiental, o que mudou?”.  

Por certo, que a inserção da temática ambiental é recente e que o modo 

como o tema tem sido implementado é alvo de diversas críticas. O meio 

ambiente é entendido como um tema transversal, todavia a formação dos 

professores ainda é disciplinar, a carga-horária dos professores não comporta 

tempo para complementar a sua formação, etc.  

Assim, ao buscarmos a relação espaço-tempo em que a educação 

ambiental está no repertório pedagógico das escolas pesquisadas 

identificamos o intervalo entre 3 a 7 anos (34%), de 1 a 3 anos (32%) e de mais 

de 7 anos (21%), considerando-se que a pesquisa de campo foi realizada nos 

                                            
19 Nessa questão, foi pedido aos entrevistados que elencassem de 1 a 3, por ordem de 

prioridade, os objetivos da EA desenvolvida na escola. Em seguida, organizamos e 
classificamos as respostas por frequência. 
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anos de 2009 (Mossoró) e 2010 (Natal). Apenas 6% das escolas desenvolvem 

EA há menos de 1 ano (Tabela 3). 

Verificamos nesta pesquisa que coincide uma maior adesão das escolas 

à EA  e o período de realização da I Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo 

Meio Ambiente, que mobilizou escolas de todo o Brasil, ocorrida no ano de 

200320, cuja temática foi à articulação entre as questões ambientais globais e 

locais, enfatizando o aquecimento global, mudanças climáticas, biodiversidade, 

entre outros.  

 

Tabela 3 - Tempo de desenvolvimento da Educação Ambiental nas escolas 
pesquisadas 

Tempo que desenvolve EA Nº % 

Menos de 1 ano 6 6,0 

De 1 a 3 anos 32 32,0 

De 3 a 7 anos 34 34,0 

Mais de 7 anos 21 21,0 

Não respondeu/sem resposta 7 7,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2009; 2010). 

 

Ao compararmos Natal e Mossoró, observamos um fluxo maior de 

escolas de Natal que aderiram mais recentemente às práticas de EA. Porém, 

na relação tempo de EA/cidade, tanto Natal como Mossoró demonstram certa 

experiência nas práticas de EA. Ou seja, 30% das escolas de Natal e 38% das 

escolas de Mossoró desenvolvem EA de 3 a 7 anos; e, 22% e 20%, das 

escolas de Natal e Mossoró, respectivamente, desenvolvem EA há mais de 7 

anos (Tabela 4).  

 

                                            
20 “O Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas envolveu mais de 20 mil professores 

em seminários presenciais. A I Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 
(2003) envolveu 16 mil escolas, 6 milhões de participantes em 4067 municípios e a II 
Conferência Nacional Infanto- Juvenil pelo Meio Ambiente (2006) envolveu 11 mil e quinhentas 
escolas e 3 milhões de participantes”.(BRASIL, 2012, p. 4). 
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Tabela 4  – Tempo de desenvolvimento da Educação Ambiental nas escolas 

pesquisadas x cidade 

Tempo 

Cidade 

Natal Mossoró 

Nº % Nº % 

Menos de 1 ano 2 4,0 4 8,0 

De 1 a 3 anos 20 40,0 12 24,0 

De 3 a 7 anos 15 30,0 19 38,0 

Mais de 7 anos 11 22,0 10 20,0 

Sem resposta/Não respondeu 2 4,0 5 10,0 

Total 50 100,0 50 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2009; 2010). 

 

As práticas de EA, nas escolas públicas, têm sido mais o resultado de 

disposições de professores da rede pública de ensino do que de políticas 

públicas, em que pese às iniciativas governamentais no âmbito da esfera 

federal. Para 30% dos entrevistados, as escolas fazem educação ambiental 

devido à iniciativa de um professor ou de um grupo de professores e para 29% 

motivadas pela Secretaria Estadual/Municipal de Educação/Conferência 

Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (Tabela 5).  

 

Tabela 5  – Motivo para desenvolver EA na Escola 

Motivo para desenvolver a EA na escola Nº % 

Diretriz da Secretaria Estadual/Municipal de Educação/ 
Conferência Nacional Infanto-juvenil para o Meio Ambiente21 

29 29,0 

Iniciativa de um professor ou um grupo de professores 30 30,0 

Notícias vinculadas na mídia (TV, jornal e rádio) 6 6,0 

Parâmetros em Ação: meio ambiente na escola/políticas e 
programas nacional e estadual de EA 

9 9,0 

Problema ambiental na comunidade 9 9,0 

Outro 12 12,0 

Não respondeu/sem resposta 5 5,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2009; 2010). 

 

Todavia, Mossoró sofreu maior influência da Diretriz da Secretaria 

                                            
21 O peso maior foi sobre diretriz da secretaria estadual/municipal de educação, (21%), a 

Conferência representou com 8% das respostas. 
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Estadual/Municipal de Educação/Conferência Infanto-Juvenil para o Meio 

Ambiente do que Natal (18%). Na cidade do Natal a iniciativa de um professor 

ou grupo de professores para desenvolver a EA foi mais forte (36%) do que em 

Mossoró (24%) (Tabela 6). Tal fato, talvez evidencie uma maior disposição dos 

órgãos de educação locais de Mossoró ao desenvolvimento de 

projetos/práticas de EA. 
 

Tabela 6  – Motivação para desenvolver a EA na escola/Cidade 

Motivação 

Cidade 

Natal Mossoró 

Nº % Nº % 

Conferência Nacional Infanto-juvenil para o Meio 
Ambiente/ Diretriz da Secretaria Estadual/Municipal de 
Educação 

9 18,0 20 40,0 

Iniciativa de um professor ou um grupo de professores 18 36,0 12 24,0 

Notícias vinculadas na mídia (TV, jornal e rádio) 4 8,0 2 4,0 

Parâmetros em Ação: meio ambiente na escola/ 
políticas e programas nacional e estadual de EA 

5 10,0 4 8,0 

Problema ambiental na comunidade  8 16,0 1 2,0 

Outro 6 12,0 6 12,0 

Sem resposta/Não respondeu 0 0,0 5 10,0 

Total 50 100,0 50 100,0 
Fonte: Pesquisa de campo (2009; 2010). 

 

Por outro lado, quando nos debruçamos sobre as entrevistas gravadas, 

constatamos que motivação das escolas envolve também a problemática 

ambiental local como um elemento de articulação entre a questão social e 

ambiental. Essa articulação não implica, necessariamente, na incorporação de 

uma educação ambiental crítica da esfera social e política onde se constroem 

os direitos de cidadania (LIMA, 2011). Contudo, demonstra a ampliação da 

visão da questão ambiental, agora não mais restrita à fauna e à flora, mas 

voltada ao meio em que a escola está inserida. Seguem alguns relatos: 

 
É a localização, não é? Que ela é próxima à área de praia, 
áreas verdes. Digo assim, que é o que motiva é... Como é que 
diz, a falta de saneamento no bairro, o próprio aspecto do 
bairro, aspecto sujo do bairro sabe, é isso que eu acho que, 
em minha opinião são os fatores que motivam a escola 
(Entrevista nº 69, escola estadual, supervisora, Natal-RN, grifo 
nosso). 
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(...) Então, minha ideia, a primeira ideia que eu lancei na 
formação que a gente teve no mês de julho, foi a gente fazer 
uma segunda edição do projeto sobre o rio Potengi. E de 
repente uma professora colocou assim que tinha muita vontade 
de trabalhar questões da comunidade, porque assim o rio faz 
parte da cidade, mas ela disse a gente tem uma comunidade 
aqui pertinho, porque não trabalhar com questões sociais, 
ambientais da comunidade. E, aí alguém colocou: “não só 
ambientais, mas socioambientais” (Entrevistada nº 62, 
coordenadora pedagógica, escola municipal, Natal-RN, grifo 
nosso). 

 

A necessidade e a obrigação que a escola tem com a 
comunidade (Entrevistada nº 13, coordenadora pedagógica, 
escola estadual, Mossoró-RN). 
 

Bom, principalmente aqui no nosso bairro é mais assim a 
questão de preservação, principalmente, do leito do rio que 
passa nesse bairro. É claro assim, que quando a gente se 
envolve num projeto desse não é só pela questão do nosso 
bairro, é pela questão do mundo inteiro, né (...) 
(Entrevistada nº 9, supervisora, escola estadual, Mossoró-RN, 
grifo nosso). 

  

 Segundo Loureiro et al (2006, p. 34), “a Educação Ambiental no Brasil é 

aplicada por intermédio de três modalidades principais: projetos, disciplinas 

especiais e inserção da temática ambiental nas disciplinas”. No caso das 

escolas pesquisadas, segundo os entrevistados, predomina a modalidade 

projetos (Tabela 7), em que pese o caráter pontual e descontínuo dessa 

modalidade.  

 
Tabela 7 – A EA desenvolvida na escola por meio de x cidades 

A EA é desenvolvida na escola por meio de: 
Cidade 

Total 
Natal Mossoró 

Disciplina especial 1 0 1 

Inserção no projeto político pedagógico 4 0 4 

Projetos 35 34 69 

Datas e eventos significativos 3 3 6 

Tema transversal 3 4 7 

Inserção da temática em disciplinas específicas 4 2 6 

Total 50 43 93 
Fonte: Pesquisa de campo (2009; 2010). 

 

Ao buscarmos a maneira como esses projetos são desenvolvidos, mais 

de 1/3 dos entrevistados afirmou que os projetos e práticas de educação 
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ambiental são desenvolvidos por mais de uma disciplina; são integrados ao 

projeto político pedagógico da escola; abordam questões socioambientais; tem 

atuação conjunta de professores/alunos/comunidade; são dirigidos para a 

resolução de problemas e partem de um tema-gerador. 

Para Morin (2004), o conhecimento pertinente é aquele capaz de situar 

qualquer informação no seu contexto e, se possível, no conjunto em que está 

inscrita. E acrescenta, ainda, que o conhecimento progride não tanto por 

sofisticação, formalização e abstração mas, principalmente, pela capacidade de 

contextualizar e englobar. Ou seja, vale mais uma cabeça bem feita que bem 

cheia. Assim, ancorados em Morin, ressaltamos que a percepção do local e do 

global pode fortalecer a relação de solidariedade entre os cidadãos/cidadãs e a 

cidade.  

Outro aspecto, é o uso de atividades extra-sala de aula, seja por meio de 

caminhadas na própria comunidade onde estão localizadas ou aulas de campo 

nos parques, museus, roteiros históricos. Ou mais ainda, aula de campo no 

Barco Escola Chama-Maré, com roteiro de navegação pelo rio Potengi, no caso 

de Natal. Para Mossoró, visitas às margens do rio Mossoró. Em ambos os 

casos, a observação e o registro são dos problemas da comunidade, da cidade 

ou da poluição do rio. Com um repertório diverso de temas, identificamos, nos 

projetos de Natal e Mossoró, o tema rio Potengi e rio Mossoró, a água e o lixo 

(APÊNDICES D e E). 

As Semelhanças entre as escolas de Natal e Mossoró no tocante às 

maneiras como os projetos/práticas de EA são diversas. Observamos o 

seguinte (Tabela 8): 

 A EA agrega mais de uma disciplina, possibilitando a inserção da 

temática socioambiental por meio da transversalidade de 

conhecimentos. Além de congregar professores, alunos e 

comunidade. Neste caso, a participação da comunidade encontra-

se mais dirigida ao local das práticas ambientais. 

 A EA está integrada ao projeto pedagógico de grande parte das 

escolas pesquisadas. 

 É desenvolvida a partir de questões socioambientais, tem um 

enfoque para a resolução de problemas (o lixo, na grande maioria 

das vezes). E estas questões/problemas são consideradas temas-
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geradores das práticas pedagógicas de recorte socioambiental. 

Contudo, estas semelhanças não são unânimes, elas representam 

características de grande parte das escolas pesquisadas nesta pesquisa. 

 
Tabela 8  - Maneiras como projetos/práticas de EA  são desenvolvidos pelas escolas 
pesquisadas 

A partir de única disciplina do currículo Natal Mossoró Total 

Sim 4 1 5 

Não 35 33 68 

Eventualmente 4 0 4 

Total 43 34 77 

Integrada ao PPP Natal Mossoró Total 

Sim 22 34 56 

Não 14 0 14 

Eventualmente 3 1 4 

Total 39 35 74 

A partir de questões socioambientais Natal Mossoró Natal 

Sim 32 29 61 

Não 3 1 4 

Eventualmente 2 5 7 

Total 38 35 73 

Por meio da atuação conjunta entre professores, alunos e 
comunidade Natal Mossoró Total 

Sim 29 28 57 

Não 1 0 1 

Eventualmente 8 7 15 

Total 38 35 73 

Sob o enfoque dirigido à solução de problemas Natal Mossoró Total 

Sim 23 28 51 

Não 6 3 9 

Eventualmente 8 4 12 

Total 37 35 72 

Escolha de um tema gerador para ser trabalhado em 
diversas disciplinas 

Natal Mossoró Total 

Sim 28 28 56 

Não 5 3 8 

Eventualmente 5 4 9 

Total 38 35 73 

Duas ou mais disciplinas relacionadas aos conteúdos 
disciplinares 

Natal Mossoró Total 

Sim 34 32 66 

Não 4 0 4 

Eventualmente 4 2 6 

Total 42 34 76 

Fonte: Pesquisa de campo (2009; 2010). 
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Ao buscarmos os fatores que contribuíram para a inserção da EA nas 

escolas, constatamos, que, tanto em Natal como em Mossoró, a qualificação 

dos professores, com formação superior, processos de formação continuada, 

professores que atuam como lideranças, a utilização de materiais pedagógicos, 

revistas, jornais e internet foram elementos que incentivaram a EA nas escolas 

pesquisadas. Todavia, as escolas pesquisadas de Mossoró indicaram uma 

visão mais otimista a respeito dessas contribuições do que as escolas 

pesquisadas de Natal (Tabela 9). 

Observamos, também, que no processo de inserção da EA nas escolas, 

houve pouca participação da comunidade local e que o conhecimento de 

políticas nacionais e internacionais contribuiu mais para as escolas de Mossoró 

do que de Natal (Tabela 9). 
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Tabela 9  – Fatores que contribuem para a inserção da EA nas escolas 

Professores qualificados com formação superior 
Cidade 

Total 
Natal Mossoró 

Contribui muito 22 24 46 

Contribui pouco 10 8 18 

Não contribui 12 10 22 

Total 44 42 86 

Formação continuada de professores  

Contribui muito 13 26 39 

Contribui pouco 8 10 18 

Não contribui 26 7 33 

Total 47 43 90 

Professores que atuam como lideranças  

Contribui muito 24 26 50 

Contribui pouco 6 9 15 

Não contribui 14 8 22 

Total 44 43 87 

Participação ativa da comunidade nos projetos de intervenção  

Contribui muito 10 15 25 

Contribui pouco 14 19 33 

Não contribuiu 21 9 30 

Total 45 43 88 

Utilização de materiais pedagógicos  

Contribui muito 27 34 61 

Contribui pouco 8 9 17 

Não contribui 11 1 12 

Total 46 44 90 

Biblioteca bem equipada  

Contribui muito 16 23 39 

Contribui pouco 13 10 23 

Não contribui 16 11 27 

Total 45 44 89 

Livros, jornais e revistas específicas  

Contribui muito 22 30 52 

Contribui pouco 11 12 23 

Não contribui 13 2 15 

Total 46 44 90 

Internet  

Contribui muito 17 24 41 

Contribui pouco 13 7 20 

Não contribui 16 12 28 

Total 46 43 89 

Conhecimento de políticas públicas nacionais e internacionais 
de meio ambiente  

Contribui muito 11 19 30 

Contribui pouco 12 17 29 

Não contribui 23 8 31 

Total 46 44 90 

Fonte: Pesquisa de campo (2009; 2010).  
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Destacamos que as políticas públicas e iniciativas voltadas à Educação 

Ambiental estão configuradas na esfera administrativa federal, por meio do 

Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente, e que diversos 

instrumentos foram implementados nesse sentido, como já falamos 

anteriormente:  

 

(i) os Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados em 1997, que 
incluem, entre as dimensões transversais, o meio ambiente; (ii) os 
Parâmetros em Ação-Meio Ambiente na Escola e o Programa de 
Formação Continuada de Professores, implementado em 1999; (iii) a 
inclusão da Educação Ambiental no Censo Escolar, em 2001; (iv) a 
realização da I e II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 
Ambiente, desenvolvidas em 2003 e 2006 pelo Órgão Gestor da 
Política Nacional de Educação Ambiental; e (v) a formação 
continuada de professores em Educação Ambiental, no âmbito do 
programa denominado Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas 
(BRASIL, 2012, p. 4). 

 

Contudo, ainda que a motivação e os fatores que contribuíram para a 

inserção e o desenvolvimento da EA nas escolas públicas pesquisadas 

enfatizem a formação dos professores e o acesso a materiais informativos, 

percebemos que existe uma oferta nacional de formação docente em 

Educação Ambiental que não foi incorporada pelos estados e municípios de 

maneira mais ampliada e efetiva. Das 100 escolas públicas pesquisadas em 

Natal e Mossoró, 34% e 18% dos entrevistados, respectivamente, afirmaram 

que inexiste a formação em EA (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Eventos de formação de professores em Educação 

Ambiental/Natal/Mossoró-RN 

Natal Frequência % 
Os professores não fazem formação em EA 17 34 
Secretaria Municipal de Educação ou a própria escola 6 12 
Projeto Chama-Maré 5 10 
Secretaria de Educação do Estado 4 8 
Seminários, palestras, minicursos, etc  3 6 
Prefeitura Municipal de Natal (Zoonoses, Urbana) 1 2 
Sem resposta/Não respondido 14 28 
Total 50 100 
Mossoró Frequência % 
Os professores não fazem formação em EA 9 18 
Gerência Executiva de Educação e universidades (UERN, 
UFERSA, UnP) 

11 22 

Secretaria de Educação do Estado 11 22 
Projeto Rio Apodi/Mossoró (UERN/UFERSA/Petrobrás) 5 10 
A própria escola 2 4 
Seminários, conferências, palestras, congressos  2 4 
Curso de formação dos Parâmetros Curriculares 
Nacional/Meio Ambiente 

1 2 

Educação Fiscal para a cidadania 1 2 
FESTUERN, SESC, SESI 1 2 
Gerência de gestão ambiental do município 1 2 
Núcleo de Educação Ambiental e Com Vida 1 2 
Outros 1 2 
Sem resposta/Não respondido 6 12 
Total 50 100 
Fonte: Pesquisa direta (2009, 2010). 

 

2.5 Ressignificações decorrentes das práticas de educação ambiental nas 

escolas públicas 

 

A ressignificação da relação sociedade-natureza a partir das escolas vai 

tomar diversas formas e vai também implicar um processo de desconstrução 

de velhos hábitos e de construção de novos significados, ou de novos hábitos, 

que se concretizam nas práticas cotidianas dos agentes sociais envolvidos e se 

configuram efetivamente em mudanças materializadas no espaço escolar. 

A EA, enquanto educação, em tese, é uma modalidade de ensino que, 

necessariamente, se vincula à dupla função da Educação: a função moral de 

socialização humana e a função ideológica de reprodução das condições 

sociais. A função moral de socialização humana, ampliada à natureza, percebe 

o ser humano como continuidade da natureza e a cultura representam a 



109  

 

 

natureza consciente de si. A EA tece relações simultâneas com a mudança 

cultural, na dinâmica moral com a mudança social e na dinâmica político-

ideológica (LAYRARGUES, 2003). 

Certamente, o século XXI imprime a necessidade do estabelecimento de 

uma nova relação entre os humanos e a natureza e os humanos entre si, para 

reverter o controverso quadro de degradação ambiental global, inclusive, onde 

o próprio capitalismo é apontado, por muitos, como um fator decisivo da 

degradação socioambiental. 

Segundo Lima (1999), a articulação entre a educação e o meio ambiente 

se deve a uma série de motivos associados. Em primeiro lugar, a importância 

da educação enquanto instrumento privilegiado de humanização, socialização 

e direcionamento social, pois, enquanto prática social, ela guarda em si as 

possibilidades extremas de promover a liberdade ou a opressão e de 

transformar ou conservar a ordem socialmente estabelecida. Nesse sentido, 

embora não seja o único agente possível de mudança social, é um, dentre 

outros processos, no qual essa potencialidade se apresenta. 

Carvalho, I (2006) diz que a formação do sujeito ecológico imprime 

novos comportamentos e atitudes baseadas em novos valores sociais cujo 

sentido de uma nova ética socioambiental se faça presente e se expresse na 

vida cotidiana nas suas mais diversas dimensões sociais, políticas, 

econômicas, culturais e ambientais.  

Indagamos aos nossos entrevistados a respeito das mudanças ocorridas 

no ambiente físico da escola em decorrência da inserção da educação 

ambiental na prática pedagógica. Essa questão não desconhece as condições 

precárias de infraestrutura das escolas públicas (problemas hidráulicos, de 

instalações elétricas, de pintura, de reforma de salas etc), pois o ambiente da 

vida escolar é dinâmico e apresenta as contradições inerentes ao contexto 

social em que está inserido; muito menos se desconhece o cotidiano caótico 

em que estão envolvidos alunos e professores de escolas públicas. 

Observação in loco, por meio do registro fotográfico, possibilitou a identificação 

das condições precárias de manutenção de prédios escolares de Natal e 

Mossoró (Fotos 1-8).  

As figuras que se seguem são exemplos das condições precárias em 

que escolas públicas das cidades pesquisadas estão atendendo a demanda 
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por educação de populações de crianças, jovens e adultos residentes de áreas 

de periferia. São espaços exíguos, sem cor, precariamente limpos e com 

manutenção a desejar para garantir uma educação de qualidade, junto a 

segurança física dos estudantes e à conservação do patrimônio escolar.  

 

 Foto 1 - Fachada EEA Jean Mermoz, Bom Pastor, Natal, RN 

 

 Fonte: Arquivo da autora, 2010. 

 

 Foto 2 – Fachada EE Potiguassu, Igapó, Natal-RN 

 

 Fonte: Arquivo da autora, 2010. 
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Foto 3 – Banheiro – EM Prof. José Veríssimo, Felipe Camarão, Natal-

RN 

 

 Fonte: Arquivo da autora, 2010. 

 

 

Foto 4 – Refeitório/quadra de esporte - EM Herly Parente, Igapó, Natal-

RN 

 

 Fonte: Arquivo da autora, 2010. 
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 Foto 5 – Fachada EE Martin Luther King, Walfredo Gurgel, Mossoró-RN 

 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

 

Foto 6 – Fachada – EM Profa. Celina Guimarães, Barrocas, Mossoró-

RN 

 

 Fonte:  Arquivo da autora, 2009. 
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 Foto 7 – Cozinha/banheiro/refeitório – EE Prof. Paulo Freire, Santo 

Antônio, Mossoró-RN 

 

 

 Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

 Foto 8 – Pátio interno – EM N. Sra. Das Graças, Boa Vista, Mossoró-

RN 

 

 Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Junto ao cenário acima registrado, as observações livres da pesquisa de 

campo registram o esforço e o desprendimento de professores e gestores para 

o desenvolvimento da EA nas escolas. Vejamos trechos de relatos dos 

registros livres de campo: 
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1. A professora mostrou-se bem realista quanto à escola, 
que tem uma péssima infraestrutura, porém foi notória a 
vontade que a mesma tem em desenvolver práticas ambientais 
e de conscientização. Já realizou na escola uma Conferência 
de Meio Ambiente sendo aberta para que a comunidade 
também participasse e está encaminhando os preparativos 
para a feira de ciências, a mesma cobrada pelos alunos. 
2. A escola, por meio dos professores idealistas, já fez 
caminhadas nas ruas com cartazes para conscientizar a 
população quanto a questões ambientais e, segundo a 
professora, no dia do meio ambiente sempre há uma 
comemoração especial. 
3. Durante toda a entrevista ela mostrou-se ser muito 
sincera e descreveu as inúmeras dificuldades encontradas e a 
falta de incentivo da escola em si. Os materiais pedagógicos 
usados em sala de aula abordando educação ambiental são 
todos da professora, nenhum deles é da escola. 
4. A escola antigamente era uma espécie de vila, não tem a 
mínima aparência de ser uma escola e os alunos são muito 
rebeldes.  

 

Em outra escola, professores e gestores buscaram alternativas para a 

construção da escola enquanto espaço de ensino-aprendizagem. É o caso da 

Escola Municipal Prof. Veríssimo de Melo (Figura 9), localizada no bairro Felipe 

Camarão. Surgido no final da década de 60, conta uma população de cerca de 

50.000 habitantes, com uma população de baixa renda e baixa escolaridade, 

além do estigma de bairro violento. Os professores desenvolviam ações de 

requalificação dos espaços vazios, por meio da implantação de uma horta, em 

parceria com a Escola Agrícola de Jundiaí, vinculada à UFRN. 
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Foto 9 – Projeto A² - Arte e Agronomia Cultivando um Mundo Ideal, 

EM Prof. José Veríssimo, Felipe Camarão, Natal/RN 

Antes 

 

 

Depois 

 

 

Fonte: Leandro Augusto Miranda Cavalcanti, 2010. 
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Portanto, depreende-se que as escolas públicas vivem a dialética da 

espera22 da ação do Estado e das iniciativas de professores de intervirem 

naquelas realidades. Há escolas em que os resultados de práticas pedagógicas 

são mais fruto de iniciativas individuais de professores e gestores do que da 

ação efetiva do Estado.  Portanto, é possível afirmar em que pese às condições 

físicas acima, 74% dos entrevistados responderam que a EA está contribuindo 

para a melhoria do ambiente físico23 das escolas (Tabelas 11 e 12), seja porque 

reduziu as pichações e depredação dos equipamentos escolares, seja porque 

tem menos lixo na escola. Entretanto, para 11% dos entrevistados não 

ocorreram mudanças e 9,0% afirmaram que ainda não é possível avaliar.  

 
Tabela 11 - Mudanças na escola em decorrência da EA/Melhoria do ambiente físico 

Melhorias físicas no ambiente da escola Nº % 

Sim 74 74,0 

Não 11 11,0 

Ainda não foi possível avaliar 9 9,0 

Sem resposta/Não respondeu 6 6,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 
Tabela 12  - Mudanças na escola em decorrência da inserção da EA: melhoria do 
ambiente físico x cidade 

 
Melhoria do ambiente físico da escola 

Cidade 
Total 

  Natal Mossoró 

Sim 41 33 74 

Não 4 7 11 

Ainda não foi possível avaliar 5 4 9 

Total 50 44 94 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

                                            
22 Como se refere Ayuero (2011), com base em Pierre Bourdieu (2007, p. 279) no seu estudo 

sobre a espera dos pobres, a “espera” (grifo nosso), é uma das maneiras de experimentar os 
efeitos do poder. “De fazer esperar, de protelar, mas fazendo esperar, de postergar, mas sem 
decepcionar de todo, o que poderia produzir o efeito de matar a espera”.  O poder sobre o 
tempo dos outros, o tempo dos pobres, se constitui do exercício de dominação, afirma 
Bourdieu (2007). 
23

 Neste caso, foi bastante enfatizada pelos entrevistados a diminuição ou até mesmo a 
erradicação, em algumas escolas, da pichação das paredes de salas de aula, corredores, 
fachadas e banheiros. Identificamos experiências que proporcionaram aos estudantes a 
grafitagem de diversos espaços da escola. 
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O quadro caótico das escolas públicas tem implicações no avanço e 

consolidação do campo da EA, porque, como argumenta Lima (2011), as 

prioridades sociais são definidas e medidas por uma visão utilitária que busca 

resultados econômicos de curto prazo ou resultados políticos que possam ser 

convertidos em lucro. Mas ainda, explicitam aquilo que AUYERO (2011) 

descreve como marginalidade urbana e sofrimento ambiental, que seria o 

ambiente físico em que vivem as pessoas pobres e expressam fatores 

ambientais como determinantes cruciais na reprodução da pobreza extrema e 

da desigualdade. No caso deste estudo, o sofrimento ambiental está expresso 

nas condições físicas das escolas públicas localizadas em bairros de periferias 

de Natal e Mossoró. Auyero (2011) recorre a Marx para designar o que seria “o 

chão real da história” dos pobres. 

Ao buscar as decorrências da EA quanto à conservação do patrimônio 

escolar24, 67,0% dos entrevistados responderam que o patrimônio escolar está 

mais conservado; 14,0% que não e 11,0% que ainda não foi possível avaliar 

(Tabelas 13 e 14). O que causa estranhamento é o fato de  que as respostas e 

narrativas dos entrevistados observarem mais a conduta (ou mal) dos alunos 

do que a maneira como a escola está sendo gestada e administrada. As 

ocorrências de vandalismo nas escolas são recorrentes na mídia, por outro 

lado, exemplos de gestão escolar compartilhada indicam a redução ou mesmo 

a erradicação desse tipo de ação. 

 
Tabela 13 - Mudanças na escola em decorrência da EA/conservação do patrimônio da 

escola 

Conservação do patrimônio da escola Nº % 

Sim 67 67,0 

Não 14 14,0 

Ainda não foi possível avaliar 11 11,0 

Sem resposta/Não respondeu  8 8,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

                                            
24

 O patrimônio é formado por instalações físicas, equipamentos, mobiliário e materiais usados 
na escola. 
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Tabela 14  - Mudanças na escola em decorrência da inserção da educação ambiental: 
conservação do patrimônio da escola x Cidade 

Conservação do patrimônio da escola x 
Cidade  

Cidade 

Total Natal Mossoró 

Sim 36 31 67 

Não 7 7 14 

Ainda não foi possível avaliar 5 6 11 

Total 49 44 93 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

Aliado às questões acima, para 70,0 % dos entrevistados, há menos lixo 

na escola, enquanto para 15,0% não e para 8,0% ainda não é possível avaliar 

(Tabelas 15 e 16). Também ocorreu uma queda do desperdício dentro da 

escola (Tabelas 17 e 18). 

 

Tabela 15- Mudanças na escola em decorrência da EA/Menos lixo na escola 

Menos lixo na escola Nº % 

Sim 70 70,0 
Não 15 15,0 
Ainda não foi possível avaliar 8 8,0 
Não sabe/Não respondeu 7 7,0 
Total 100 100,00 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 
 

Tabela 16  - Mudanças na escola em decorrência da inserção da educação ambiental: 
menos lixo na escola * Cidade 

Menos lixo na escola x Cidade 
Cidade 

Total 
Natal Mossoró 

Sim 37 33 70 

Não 7 8 15 

Ainda não foi possível avaliar 5 3 8 

Total 50 44 94 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 
Tabela 17  -- Mudanças na escola em decorrência da EA/Menos desperdício na escola 

Menos desperdício na escola Nº % 

Sim 58 58,0 

Não 11 11,0 

Ainda não foi possível avaliar 24 24,0 

Não respondeu/sem resposta 7 7,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 



119  

 

 

Tabela 18 - Mudanças na escola em decorrência da inserção da educação ambiental: 
há menos desperdício x cidade 

Menos desperdício x cidade 
Cidade 

Total 
Natal Mossoró 

Sim 26 32 58 

Não 8 3 11 

Ainda não foi possível avaliar 15 9 24 

Total 50 44 94 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

Essas mudanças que estão ocorrendo, dentro do espaço escolar, não 

têm a visibilidade nem o reconhecimento social necessário ao fortalecimento e 

continuidade de tais ações e são envolvidas em meio a contradições diversas. 

Elas ficam intramuros, embora resulte em melhorias das condições ambientais 

do espaço escolar e possa incidir sobre as condições das relações sociais ali 

vividas. Sobretudo, parece indicar mais um esforço e iniciativa dos professores 

envolvidos com a escola do que resultado de uma política pública do setor, 

conforme afirmamos anteriormente. Ou seja, enquanto esperam que algo seja 

feito, professores vão fazendo o que estiver ao seu alcance. 

A inserção da EA nas práticas pedagógicas implica na necessidade de 

renovação do processo educativo e de mudar o paradigma de conhecimento, 

expressando-se no diálogo entre os diferentes saberes.  

Já está bastante dito que o aparecimento da EA surgiu porque a 

educação como prática não internalizava a variável ambiental em seu 

processo. A inclusão da EA gerou tensões e conflitos, mesmo porque a 

característica transversal é de que haja o diálogo de saberes que até então não 

dialogavam entre si. Ou seja, a EA movimentou fronteiras e territórios de 

conhecimentos. Para 67% dos entrevistados, está havendo mais diálogo entre 

professores de diferentes disciplinas em decorrência da EA (Tabelas 19 e 20).  
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Tabela 19 - Mudanças na escola em decorrência da EA/Diálogo entre professores de 
diferentes disciplinas 

Professores de diferentes disciplinas 
dialogam mais 

Nº % 

Sim 67 67,0 

Não 7 7,0 

Ainda não foi possível avaliar 16 16,0 

Não respondeu/sem resposta 9 10,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

Tabela 20 - Mudanças na escola em decorrência da inserção da educação ambiental: 
professores de diferentes disciplinas dialogam mais 

Professores de diferentes 
disciplinas dialogam mais 

Cidade 
Total 

Natal Mossoró 

Sim 31 36 67 

Não 6 1 7 

Ainda não foi possível avaliar 9 7 16 

Total 47 44 91 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

Se por um lado, a EA tem possibilitado o diálogo de saberes dentro da 

estrutura educacional disciplinar, por outro, a própria dificuldade para a 

inserção da EA no currículo escolar, como um conteúdo transversal, a ser 

trabalhado pelas diversas disciplinas, finda por condicionar uma introdução 

periférica por meio de projetos e iniciativas pontuais e extracurriculares, 

realizados pela dedicação pessoal e pelo entusiasmo de professores ou 

diretores sensibilizados com a problemática ambiental. Mesmo com esses 

limites, 70% dos entrevistados afirmaram que houve melhoria nas relações 

interpessoais, também em decorrência da EA na escola (Tabelas 21 e 22). Isto,  

pode está relacionado ao fato de professores, diretores, supervisores e 

coordenadores pedagógicos estão narrando sobre o seu próprio trabalho e isso 

se constitui no reconhecimento e defesa em causa própria. 
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Tabela 21  - Mudanças na escola em decorrência da EA/Melhoria nas relações 
interpessoais: aluno/aluno, aluno/professores/funcionários 

Melhoria nas relações interpessoais Nº % 

Sim 70 70,0 

Não 7 7,0 

Ainda não foi possível avaliar 16 16,0 

Não respondeu/sem resposta 7 7,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

 
Tabela 22 - Mudanças na escola em decorrência da inserção da educação ambiental: 
melhoria nas relações aluno/aluno, aluno/professores/profissionais * Cidade 

Melhoria nas relações aluno/aluno, 
aluno/professores/profissionais 

Cidade 

Total Natal Mossoró 

Sim 37 33 70 

Não 4 3 7 

Ainda não foi possível avaliar 8 8 16 

Total 49 44 93 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

Ainda se observa a baixa da representação da escola nos espaços 

comunitários (Tabelas 23 e 24). 

 
 
Tabela 23 - Mudanças na escola em decorrência da EA/Participação em conselhos e 

comitês comunitários 

Participação em conselhos e comitês 
comunitários 

Nº % 

Sim 20 20,0 

Não 59 59,0 

Ainda não foi possível avaliar 14 14,0 

Sem resposta/Nãorespondeu 7 7,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 
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Tabela 24 - Mudanças na escola em decorrência da inserção da educação ambiental: 

participação em conselhos e comitês comunitários 

Participação em conselhos e comitês comunitários 
Cidade 

Total 
Natal Mossoró 

Sim 6 14 20 

Não 33 26 59 

Ainda não foi possível avaliar 10 4 14 

Total 49 44 93 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 
Contudo, quando se trata de campanhas, que são atividades datadas e 

pontuais, e, normalmente, promovidas por instituições governamentais ou não-

governamentais, nas localidades em que a escola está inserida, a exemplo da 

campanha contra o mosquito da dengue, a escola adere (Tabela 25 e 26). 

 
Tabela 25 - Mudanças na escola em decorrência da EA/Participação em campanhas 

Participação crescente em campanhas Nº % 

Sim 47 47,0 

Não 29 29,0 

Ainda não foi possível avaliar 14 14,0 

Sem resposta/Não respondeu 10 10,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

Tabela 26 - Mudanças na escola em decorrência da inserção da educação ambiental: 
participação crescente em campanhas x cidade 

Participação em campanhas Cidade 
Total 

Natal Mossoró 

Sim 19 28 47 

Não 18 11 29 

Ainda não foi possível avaliar 9 5 14 

Total 46 44 90 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 
Um dos objetivos da EA é a promoção de atitudes mais solidárias. Para 

Loureiro (2002), a noção de crise e de ameaça à sobrevivência, aliada ao 

distanciamento entre teoria social e questão ambiental, facilita a consolidação 

de um ambientalismo pragmático, baseado na busca da gestão ideal dos 
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recursos, na procura desenfreada pela resolução de problemas imediatos e na 

noção de solidariedade como panaceia.  

 Para 67% dos entrevistados existe atitudes mais solidárias no cotidiano 

das escolas em decorrência das práticas de EA (Tabelas 27 e 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 28  - Mudanças na escola em decorrência da inserção da educação 
ambiental: atitudes mais solidárias nas ações cotidianas x cidade 

Atitudes mais solidárias nas ações 
cotidianas 

Cidade 
Total 

Natal Mossoró 

Sim 34 33 67 

Não 4 1 5 

Ainda não foi possível avaliar 11 10 21 

Total 49 44 93 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

Carvalho, I (2004), refere-se a atitudes e comportamentos voltados para 

a formação de sujeitos ecológicos alertando que, na sociedade moderna, a 

ideia de que sujeitos se comportam em vez de agirem é a tônica do imaginário 

moderno. “O comportamento substituiu a ação como principal forma de 

atividade humana” (CARVALHO, I, 2004, p. 188). Essa autora remete a 

diferença entre agir e comportar-se. Para Carvalho, I (2004), as atitudes 

orientam as decisões e os posicionamentos dos sujeitos no mundo.  

No campo da educação, o agir envolve contexto de relações de 

aprendizagem no qual se favoreça, sobretudo, a capacidade de ação dos 

sujeitos no mundo e sua vinculação afetiva com valores éticos e estéticos 

dessa visão de mundo. E a internalização de uma ética socioambiental não se 

dá apenas por um convencimento racional sobre a urgência da crise ambiental. 

A diferença entre agir e comportar-se é que a ação se dá sempre como 

Tabela 27 - Mudanças na escola em decorrência da EA/Atitudes mais solidárias 

Atitudes mais solidárias nas ações cotidianas Nº % 

Sim 67 67,0 

Não 5 5,0 

Ainda não foi possível avaliar 21 21,0 

Sem resposta/Não respondeu 7 7,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 
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expressão de um sentido no mundo, ou seja, um sujeito que se constitui 

socialmente e não se reduz a uma interioridade privada, uma existência 

individual isolada da vida em comum (CARVALHO, I, 2004). 

Nesse sentido, a EA, ao estar contribuindo para novas relações de 

interação sociedade-natureza, imprime a necessidade de um convívio solidário 

das pessoas como parte da teia de relações naturais, sociais e culturais que 

constroem novos modos individuais e coletivos de olhar, perceber, usar e 

pensar o ambiente, como atesta Carvalho, I (2004). 

Constatamos, também, que em meio a uma série de fatores que 

compõem o ambiente social da vida escolar de Natal e de Mossoró-RN, 

segundo os dados da pesquisa, a EA está possibilitando a emergência de 

novas práticas pedagógicas (Tabelas 29 e 30). Essas novas práticas se 

configuram em atividades contextualizadas dentro da sala de aula e em aulas 

de campo (Tabela 31). 

  

Tabela 29 - Mudanças na escola em decorrência da EA/Novas práticas pedagógicas 

Incorporação de novas práticas pedagógicas Nº % 

Sim 69 69,0 

Não 13 13,0 

Ainda não foi possível avaliar 12 12,0 

Total 94 94,0 

Sem resposta/Não respondeu 6 6,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 
Tabela 30 - Mudanças na escola em decorrência da inserção da educação ambiental: 
incorporação de novas práticas pedagógicas x cidade 

Incorporação de novas práticas pedagógicas 
Cidade 

Total 
Natal Mossoró 

Sim 36 33 69 

Não 7 6 13 

Ainda não foi possível avaliar 7 5 12 

Total 50 44 94 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 
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Tabela 31 - A escola realiza aulas de campo sobre as questões ambientais? 

Aulas de campo? 
Cidade 

Total 
Natal Mossoró 

Sim 45 33 78 

Não 4 9 13 

Total 49 42 91 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

Essas novas práticas pedagógicas repercutem também em atividades 

denominadas de culminâncias das escolas, mais conhecidas como feiras de 

cultura ou de ciências, quando os trabalhos desenvolvidos em sala de aula são 

apresentados à comunidade escolar (Tabelas 32 e 33) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tabela 33 Mudanças na escola em decorrência da inserção da EA: maior número de 
trabalho de EA apresentado em feiras culturais ou de ciências 

Maior número de trabalho de EA 
em feiras culturais ou de ciências 

Cidade 
Total 

Natal Mossoró 

Sim 34 22 56 

Não 8 19 27 

Ainda não foi possível avaliar 6 3 9 

Total 48 44 92 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 

 

Para Carvalho, I (2004), o grande desafio da EA é ir além da 

aprendizagem comportamental, engajando-se na construção de uma cultura 

cidadã e na formação de atitudes ecológicas. As atitudes ecológicas supõem a 

Tabela 32 - Mudanças na escola em decorrência da EA/Trabalhos apresentados 

em feiras culturais/ciências 

Maior número de trabalho de EA em feiras culturais ou de 
ciências 

Nº % 

Sim 56 56,0 

Não 27 27,0 

Ainda não foi possível avaliar 9 9,0 

Sem resposta/Não respondeu 8 8,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 e 2010. 
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formação de um sentido de responsabilidade ética e social, considerando a 

solidariedade e a justiça ambiental como faces de um mesmo ideal de 

sociedade justa e ambientalmente orientada.  

Configura-se, aqui, um cenário em que a emergência da Educação 

Ambiental está fornecendo novos códigos de condutas e comportamentos na 

relação sociedade-natureza. Evidentemente que essas normas e preceitos de 

condutas estão, também, amparados em conteúdos ideológicos que definem o 

que é educação, o que é natureza e o que é sociedade. Sobretudo, elas 

operam dentro de um modo de produção capitalista hegemônico e, por 

conseguinte, elas não são neutras.  
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3 CIDADE E NATUREZA: NATAL E MOSSORÓ-RN E SEUS RIOS 

 

 

Ora, as condições de existência das grandes cidades 
modernas - mas não só aí -, tendem a destruir aquelas 
características naturais da água. Tem sido bastante 
denunciado o fato de que a poluição de rios, lagos e praias 
destrói diretamente a vida dos seres que vivem nessas águas, 
e indiretamente compromete as condições de vida biológica 
dos homens. A essa lista de efeitos destrutivos da poluição das 
águas deveria ser acrescentado o enorme malefício que a 
moderna sociedade industrial introduz na dimensão simbólica, 
danificando, talvez de maneira irreparável, o rico patrimônio 
psíquico que o imaginário da água tem produzido ao longo da 
história da humanidade (BRUNI, 1993, p. 64). 

 

Este capítulo aborda a cidade no contexto atual em que a temática 

ambiental cruza com diversas áreas do conhecimento cujo foco é a relação 

cidade e natureza. Sobretudo, porque sendo a cidade vista como um espaço 

construído para as atividades humanas, a negação da natureza marcou bem a 

cisão entre o natural e o urbano. Outro ponto, trata-se da desvalorização dos 

rios em ambientes urbanos brasileiros, que, comumente, apresentam  

condições de insalubridade em função do despejo de resíduos sólidos e, 

principalmente, dos efluentes domésticos e industriais. Recorrentemente, os 

rios, causam problemas de inundações, por causa dos impactos da 

urbanização ao ciclo hidrológico e à drenagem urbana, fatores que acarretam 

focos de inúmeros problemas, muitos deles relacionados à saúde pública, 

gerando na população uma visão dos cursos d’água como fonte de problemas. 

 

3.1 Cidade: cisão entre o natural e o urbano 

 

A cidade, no mundo ocidental contemporâneo, manifesta uma relação 

com a natureza construída através do tempo enquanto história e, no espaço, 

enquanto contexto social e global. Assim sendo, a relação cidade-natureza e o 

urbano incidem em diversos sentidos. Os processos de degradação e o alto 

grau de artificialização dos ecossistemas naturais, em decorrência de 

urbanização, expressam também uma teia viva de relações sociais que é 

também uma forma de exploração social, econômica e ambiental. Esses 
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processos remontam a vários períodos históricos, embora o ritmo da 

deterioração ambiental tenha se acentuado na última metade do século XX. 

Assim sendo, para efeito deste trabalho, consideramos importante 

abordar os sentidos e os significados da cidade na sua relação com a natureza, 

inicialmente, do ponto de vista da “socialização da sociedade” (LEFEBVRE, 

2001). Essa escolha justifica-se pelo entendimento de que a cidade, enquanto 

espaço social e ambiental imprime elementos que configuram relações sociais 

e espaciais diferenciadas e assimétricas, envolvendo o uso e apropriação do 

meio físico, recaindo sobre as populações pobres as condições de vida mais 

precárias e de risco social e ambiental.  

De acordo Lefebvre (2001), a socialização possui, por essência, a 

urbanização. Mas, o que foi socializado?  

 

Os signos, ao entregá-los ao consumo: os signos da cidade, do 
urbano, da vida urbana, bem como os signos da natureza e do 
campo, os da alegria e da felicidade, sem que uma prática 
social efetiva faça com que o “urbano” entre para o cotidiano. A 
vida urbana só entra nas necessidades de marcha ré, através 
da pobreza das necessidades sociais da “sociedade 
socializada”, através do consumo cotidiano e de seus próprios 
signos na publicidade, na moda, no estetismo (LEFEBVRE, 
2001, p. 81). 

 

Lefebvre (2001) afirma que o “urbano” não pode ser definido como 

apegado a uma morfologia material nem como algo que se pode separar dela. 

O “urbano” é uma diferença ou um conjunto de diferenças, uma vez que 

contém o sentido da produção industrial, assim como a sua apropriação possui 

o sentido da dominação técnica sobre a natureza. E que não é possível falar da 

cidade num contexto atemporal, porque nela existe, simultaneamente, 

passado, presente e futuro. Muito menos generalizar os seus habitantes: trata-

se de quais habitantes? O que foi socializado na cidade? Para o referido autor, 

o “urbano”, enquanto uma face do lugar, uma prática mental e social não foi 

socializada. O urbano é vendido como signo e os signos predominam sobre o 

real e concreto da vida cotidiana, da prática-sensível. Ademais, não se deve 

culpar a razão, e sim analisar criticamente o racionalismo que permeia esse 

tipo de razão, que é limitada e produtivista, assevera Lefebvre (2001). 

Todavia, ao contrário do que os signos da cidade inculcam na 

mentalidade das pessoas, o processo de urbanização se apresenta como uma 
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máquina de produzir favelas e agredir o meio ambiente (MARICATO, 2002). De 

tal modo que na cidade tem-se uma concentração homogeneamente pobre, o 

que se denomina de segregação espacial, e “a cidade legal (cuja produção é 

hegemônica e capitalista) caminha para ser, cada vez mais, espaço de minoria” 

(idem, ibidem).  

Assim, podemos afirmar que a cisão entre o natural e o urbano é uma 

característica da cidade moderna. Abordar essa relação implica em debater o 

processo da urbanização no mundo contemporâneo onde os papeis urbanos 

assentam-se sob o industrialismo, as novas formas de produção e o consumo 

da e na cidade, o que tem provocado uma série de contradições entre o 

ambiente e o social nos espaços urbanos (SPÓSITO, 2003).  

Ainda segundo Spósito (2003), essas contradições podem ser vistas de 

acordo com algumas perspectivas: 

1. o ambiental associado apenas ao natural, quando se sabe que ele 

contempla também o social, principalmente, porque, na cidade, o 

ambiente não se restringe ao conjunto de dinâmicas e processos 

naturais, mas advém das relações entre estes e das dinâmicas e 

processos sociais. 

2. o ambiental como resultado das relações entre o natural e o social deve 

ser visto como tudo o mais, a partir da dimensão temporal – pelas duas 

escalas temporais – a da natureza (eras geológicas)  e a da sociedade 

(anos, dias, horas). 

3. a partir das representações sociais que se constroem a respeito da 

natureza e da cidade na sociedade contemporânea. 

A compreensão da natureza, em geral, é atravessada pela ideologia do 

progresso, pelo desejo de ser moderno. E isso acaba significando que o que é 

natural é símbolo de atraso, enquanto a artificialidade – asfalto, cimento, 

concreto, espaço construído e urbanizado/iluminado -, sinal de moderno e de 

progresso.  

 O olhar sobre a paisagem urbana,  a partir de contrastes, diferenças e 

concentração possibilita-nos desmistificar os signos da “socialização da 

sociedade”. Contrastes do tipo e diversidade de utilização da cidade, como, por 

exemplo, os usos do solo, as condições de moradia, as interpretações e 

atribuições de sentidos dados a natureza. A concentração e as construções 
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estáticas aparecem no movimento apressado das pessoas, de meios de 

circulação, de placas indicativas e/ou propagandas, de ruas asfaltadas, etc. 

Com isso, a produção espacial da cidade realiza-se no cotidiano das pessoas e 

se apresenta nas suas assimetrias e desigualdades sociais e ambientais 

(SPÓSITO, 2003). 

Desse modo, a cidade, enquanto lugar, remete evidentemente para 

aqueles que nela vivem. Dessa forma, a cidade é, portanto, singular e plural no 

sentido em que propicia o encontro com diversas formas existênciais e sociais, 

quase numa socialização forçada. E também porque exprime paisagens de 

desigualdades e contrastes socioambientais. 

Para Harvey (2004), é importante desvelar o jogo em que a trama da 

utopia dos projetos urbanos se constroem. O que ele denomina de “espaços de 

utopia”. Os espaços de utopia, de que fala Harvey (2004), são aqueles nos 

quais as transformações urbanas são implementadas pelo poder público e 

iniciativa privada, direcionadas para limpar a cidade dos pobres, recriando 

espaços centrais, construindo habitações distantes do centro. Como também 

são materializações reais da cultura do mercado. A perspectiva de Harvey é 

uma crítica ao sistema político-econômico-social e uma proposta para que se 

possa construir uma nova forma de viver em sociedade, porque é a indignação, 

a insatisfação de ver as coisas como são, que leva à criação da utopia. 

Harvey (2004) critica o urbano na sociedade contemporânea, 

argumentando  que há uma ausência de políticas efetivas que possam auxiliar 

o desenvolvimento social do lugar. Ou seja, são criados espaços de opulência 

e excluídos os espaços de cidadania, de pertinência social e de apoio mútuo. 

“Trata-se da racionalidade suprema do mercado versus a tola irracionalidade 

de tudo que não seja o mercado” (HARVEY, 2004, p. 205).  Contudo, segundo 

Harvey (2004, p. 211)  se “aceitamos que a ‘sociedade é construída e 

imaginada’, podemos também crer que ela pode ser ‘reconstruída e 

reimaginada’”. 

Assim, a cisão cidade-natureza assume dimensões que se expressam, 

sobretudo, na degradação socioambiental das populações residentes em áreas 

de risco urbano, como margens de rios, lagoas, córregos, encostas. Ao mesmo 

tempo, a relação cidades-rios envolve uma dimensão utópica de novas 

relações sociedade-natureza.  
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Como argumenta Pessoa (2006), existe uma indissociabilidade entre 

utopia e cidade. Primeiro, o traçado da cidade, suas ruas, seus edifícios são 

parte integrante de um trabalho utópico. Segundo, a maneira como o homem 

lida com a natureza e como essa natureza é inserida no traçado da cidade. 

As utopias aparecem mais frequentemente em períodos de transição e 

épocas de grandes incertezas (PESSOA, 2006).  A crise socioambiental revela 

um período de incertezas e de novas descobertas e invenções para que haja 

novas relações sociedade-ambiente (ambiente natural e ambiente construído). 

E aqui se configura um aspecto importante, pois segundo Pessoa:  

 
As utopias não devem ser interpretadas como devaneio, surto 
psicótico ou algo irrealizável. Uma utopia nunca é desvinculada 
da realidade. Aliás, é a realidade que gera uma utopia e é a 
utopia que torna o mundo suportável (PESSOA, 2006, p. 23). 

 

A natureza faz parte da cidade e estabelece relações entre ela e o ar, o 

solo, a água e os organismos vivos em seu interior e a sua volta. Contudo, as 

cidades têm negligenciado e raramente explorado a natureza que existe dentro 

delas. Assim, as normas para a melhoria da qualidade ambiental são 

geralmente percebidas como restritivas e punitivas, para a atuação livre das 

forças do mercado e não como oportunidades para novas formas urbanas. Os 

regulamentos também se apresentam vulneráveis a mudanças na política 

pública, ao sabor das preocupações do momento, ao passo que a forma física 

da cidade permanece por gerações e gerações de políticos, conforme afirma a 

arquiteta paisagista norteamericana Anne Whiston Spirn, no seu livro “O jardim 

de Granito” (1995). 

Para Spirn (1995), a natureza, na cidade, é muito mais de que árvores e 

jardins. A natureza, na cidade, é uma força poderosa que pode sacudir a terra, 

fazendo-a deslizar, deslocar-se ou desmoronar-se. É a chuva e o barulho da 

correnteza dos rios subterrâneos enterrados no sistema de águas pluviais; é a 

água de uma pia, trazida por tubulações de algum rio ou reservatórios 

distantes, usada e escoada pelo ralo, e retornando às águas do rio e do mar.  

A natureza, na cidade: 

 

É a consequência de uma complexa interação entre os 
múltiplos propósitos e atividades dos seres humanos e de 
outras criaturas vivas e dos processos naturais que governam 
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a transferência de energia, o movimento do ar, a erosão da 
terra e o ciclo hidrológico. A cidade é parte da natureza e deve 
ser projetada de acordo com isso (SPIRN,1995, p. 20). 

 

A crença de que a cidade é uma entidade separada da natureza, e até 

contrária a ela, dominou a maneira como a cidade é percebida e continua a 

afetar o modo como ela é construída. A natureza tem sido vista como um 

embelezamento superficial, como um luxo, mais do que como força essencial 

que permeia a cidade. Mesmo aqueles que procuraram introduzir a natureza na 

cidade, na forma de parques e jardins, frequentemente viram a cidade como 

algo estranho à natureza e a si mesmos como introdutores de um pedaço da 

natureza na cidade, assevera Spirn (1995).  

 

3.2 O que são rios urbanos? 

 

A história nos revela que, em geral, os homens se estabelecem onde a 

água é abundante – junto aos lagos e rios. A localização das cidades antigas, 

determinada pela presença das águas, propiciou a elas a disponibilidade dos 

recursos hídricos. As cidades da Mesopotâmia (localizadas na bacia aluvial dos 

rios Tigre e Eufrates) as do Egito (localizadas às margens do rio Nilo), as águas 

dos rios e canais construídos delimitavam as cidades e permitiam transportar 

por toda parte produtos e matérias-primas. Isso se aplica, igualmente, às 

cidades da civilização greco-romana, na bacia do Mediterrâneo, berço da 

antiga Roma, no curso inferior do rio Tibre, ou às civilizações do Extremo 

Oriente localizadas próximas aos impetuosos rios do Himalaia. As cidades 

europeias da Idade Média cresceram sobre antigos traçados urbanos, também 

foram recortadas pelas águas: Londres junto ao Tâmisa; Paris junto ao Sena; 

Nuremberg, na Alemanha, junto ao rio Pegnitz e Veneza localizada em plena 

laguna formada por vários canais que convergem e desembocam no mar 

aberto. A abundância desses recursos não resultou em uma situação de 

equilíbrio com o meio natural. Pelo contrário, é bastante conhecida a situação 

crítica da poluição a que chegaram os rios Tâmisa e Sena. A esse respeito, é 

possível de se encontrar, na literatura, relatos da poluição do Tâmisa, que foi 

considerado o rio mais poluído do mundo,  “rio do fedor”, na Londres industrial 
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do século XIX (MARCONDES,1999),  atualmente ostenta a situação de rio 

mais limpo, com investimentos que duram mais de 150 anos. 

Daí que vislumbramos diversas faces de como a cidade percebe os rios 

e de que forma essa percepção investe de importância a relação sociedade-

natureza, uma vez que os rios já estavam ali, nas cidades, não foram 

introduzidos às cidades como um “luxo”. Ao contrário, as cidades que se 

fizeram as suas margens e se desenvolveram a partir da sua existência.  

Dos diversos tipos de ambientes e paisagens terrestres, os rios urbanos 

são os mais utilizados, ocupados, modificados, degradados, subjugados e 

negados. Na verdade, há uma negação tanto do ambiente dos rios urbanos 

quanto da parcela da sociedade que habita sua área de influência, problema 

que permeia praticamente todos os países em desenvolvimento (ALMEIDA; 

CORRÊA, 2012). 

Assim sendo, as relações entre cidades e rios urbanos são 

correntemente tratadas sob o ponto de vista de que os rios foram esquecidos e 

negados, que nas suas margens está à ocupação clandestina e improvisada, 

caracterizada pela pobreza e desigualdades socioespaciais. De tal modo, que 

afirmamos junto com Santos (2005) que a pobreza na cidade não é apenas o 

fato do modelo socioeconômico vigente, mas também do modelo espacial.   

Gaston Bachelard no seu livro “A água e os sonhos: ensaio sobre a 

imaginação da matéria” em que trata da poética da água, afirma que “a análise 

de um símbolo exige a separação entre o que se vê e o que se deseja” 

(BACHELARD, 1997, p. 43). Daí que neste estudo buscamos a relação cidade-

rio a partir dessa separação entre o rio que se vê e o rio que se deseja.  

Então, como definir um rio? No Dicionário de Aurélio, o rio é um “curso 

de água natural que se desloca de nível mais alto para o mais baixo, 

aumentando progressivamente até desaguar no mar, num lago ou noutro rio” 

(HOLLANDA, 2009, p. 710). 

 O que é um rio urbano? Um rio é mais que um curso de água natural. O 

rio envolve uma relação dialética e poética, um conteúdo natural, econômico e 

cultural. Primeiro porque “a água é o sangue da vida das cidades” e “sem água, 

uma cidade não pode sobreviver” (SPIRN, 995, pp. 145; 155). Segundo esta 

autora, a água conduz as cidades ao desenvolvimento e ao intercâmbio nos 

mais diversos níveis. Mais além, a água é um pré-requisito para a saúde e 
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essencial para a vida. Assim, o rio envolve inúmeras definições, simbolismos, 

percepções e representações, a depender do tempo (história) e do espaço 

(local e região). 

 A abordagem da cidade e do rio que a atravessa sugere situar a relação 

espaço-tempo à história passada e a sua atualidade, observando-se o valor 

socioambiental da sua importância para a cidade. Então, temos abaixo duas 

definições: uma em que os aspectos socioambientais e culturais são 

ressaltados e a outra em que as consequências das atividades humanas são 

mais destacadas. 

 

Os rios urbanos são aqueles que, dialeticamente, modificam e 
são modificados na sua inter-relação com as cidades. E a partir 
dessa interação, surge algo que é, ao mesmo tempo, natural e 
cultural, orgânico e artificial, sujeito e objeto, algo híbrido por 
que não é mais natural, mas também não se transformou ao 

ponto de deixar de carregar em si a Natureza (ALMEIDA; 
CARVALHO, P, 2012, p. 2). 
 
Os rios urbanos são turvos; os sedimentos suspensos no 
escoamento das águas superficiais são a fonte principal da 
turbidez, mas os elementos sólidos dos esgotos domésticos e 
das descargas industriais são também fatores importantes.  
Quando nutrientes como o nitrogênio e o fósforo atingem rios e 
lagos em grandes quantidades, provocam uma explosão de 
algas, que entopem os cursos d´água com plantas vivas e em 
putrefação. Durante a putrefação, as plantas consomem o 
oxigênio dissolvido e produzem um odor desagradável. Os 
peixes e muitas plantas aquáticas requerem oxigênio, e as 
espécies mais sensíveis morrem com a diminuição do oxigênio 
dissolvido (SPIRN, 1995, p. 153). 

 

 

Foi a Inglaterra, um dos primeiros países a serem atingidos pelos efeitos 

da poluição, quer por constituir-se o berço da Revolução Industrial, quer por 

não dispor de rios de grande volume e extensão. Foi nesse país também que 

surgiram as primeiras tentativas de medir e caracterizar a poluição, os 

primeiros regulamentos visando à proteção sanitária dos cursos d´água e os 

primeiros processos de tratamento de águas residuárias, o que, em seguida, se 

espalhou por outros países da Europa e da América. Segundo Spirn (1995, p. 

151),o Tâmisa era um rio visivelmente poluído em 1855, que ano seguinte, 

1856, foi o “Ano do Fedor”, e lençóis embebidos em desinfetantes foram 

pendurados no Parlamento para combater o mau cheiro do rio. Um século 
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depois,  na década de 1950, o Tâmisa era ainda tão poluído que nele não 

existiam peixes por um trecho de 70 km nas proximidades de Londres. 

Segundo Spirn (1995), o odor desagradável e a aparência das águas 

nos poços e rios das cidades densamente ocupadas foram uma fonte de 

preocupação durante séculos. Esta autora relata que no século IV a.C, 

Hipócrates já alertava que a água poluída oferecia um sério risco para a saúde, 

mas apenas em 1854, John Snow, um médico londrino, relacionou a origem de 

um surto de cólera à simples água de um poço, foi que a ligação entre a água e 

a doença foi definitivamente esclarecida. 

No século XX o espectro de epidemias e doenças causadas pelas águas 

que perseguia as cidades no passado parece ter sido resolvido pelos sistemas 

de tratamento de esgotos e pela cloração das águas pelo abastecimento 

público, todavia os efeitos dos novos venenos passaram a ameaçar a água de 

beber, porque seus efeitos são graduais e cumulativos, alerta Spirn (1995).  

As doenças que geram e as mudanças genéticas que precipitam não 

são plenamente evidentes. Entre os poluentes tóxicos principais estão os 

metais pesados, pesticidas e tóxicos orgânicos. Muitos são venenosos mesmo 

em concentrações extremamente pequenas e, em pequenas quantidades, por 

um longo período de tempo, podem causar danos neurológicos, câncer, 

abortos e efeitos genéticos, além de difíceis de ser detectadas ou mesmo 

removidas da água. Os poluentes tóxicos atingem os cursos d´água, rios e 

lagos em descargas industriais, no escoamento das águas urbanas e na 

precipitação da poeira urbana; eles se infiltram nos lençóis freáticos vindos de 

aterros sanitários, de áreas de deposição de resíduos tóxicos e de vazamentos 

químicos (SPIRN, 1995). 

Tais fatos remetem-nos a afirmar que o desenvolvimento e o 

crescimento econômico têm sido mais rápidos do que as medidas de proteção 

e o saldo tem sido sempre desfavorável aos rios, a seus peixes e à saúde 

humana.  

Branco (1983, p. 47) afirma que: “um rio é vivo na medida em que 

contém infraestruturas vivas [...], mas um “rio poluído é um rio morto”. É na 

relação entre industrialização e urbanização que se evidencia a história e a 

geografia da poluição dos rios, ou mais ainda a negação dos rios pela cidade. 

Apesar da necessidade de água e da sua crescente escassez, as 
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cidades sujam e desperdiçam os seus rios. Rios turvos, carregados de esgoto, 

sedimento, lixo e produtos químicos fluem através da cidade. As enchentes 

crescem em volume e destruição com o desenvolvimento urbano; a 

urbanização aumenta a quantidade anual de enchentes. E quanto mais densa 

a cidade, quanto maior a proporção de áreas pavimentadas em relação às 

áreas verdes, tanto maior é a eficiência do sistema de drenagem das águas 

pluviais e a quantidade de águas das chuvas que alcança os córregos e rios 

num menor espaço de tempo, segundo Spirn (1995).  

 Gorski (2010), no seu livro “Rios e cidades: ruptura e reconciliação”, diz-

nos que no Brasil, de modo geral, a relação harmoniosa de encontro da 

população com o rio ocorreu até a metade do século XX, quando então, 

ampliaram-se os conflitos entre desenvolvimento, sociedade e meio físico. 

No Brasil, a poluição dos rios é causada por mercúrio, rejeitos sólidos 

dos garimpos, dejetos dos esgotos sanitários das grandes cidades, 

assoreamento e interferência no ciclo das águas por grandes projetos, 

exploração descontrolada dos recursos subterrâneos, desertificação no 

Nordeste brasileiro, nos pampas do Rio Grande do Sul e no Noroeste do 

Paraná, conforme relatório do perfil ambiental do Brasil realizado em 1992 

(SEMA, IBAMA, ABEMA, SMA-SP, 1992, apud MARCONDES, 1999). 

Mesmo sendo um dos países mais ricos em água doce do planeta, as 

cidades brasileiras enfrentam crises de abastecimento, inclusive, nas que ficam  

localizadas na Região Norte, próximas a 80% das descargas de água dos rios 

do Brasil. Esse drama sanitário, nas cidades brasileiras, não tem merecido a 

devida atenção das autoridades constituídas – executivo, legislativo, judiciário – 

ou dos partidos políticos (REBOUÇAS, 2003).  

Segundo Costa (2006), nas cidades brasileiras, as paisagens fluviais 

foram sendo apropriadas como paisagens urbanas que propiciavam circulação 

de bens e pessoas, energia e lazer, entre outros. Diz ainda essa autora que 

compreender o rio urbano como paisagem é também dar a ele um valor 

ambiental e cultural que avança na perspectiva do saneamento e drenagem e 

no reconhecimento de que rio urbano e cidade são paisagens mutantes com 

destinos entrelaçados. 

Para Costa (2006), os conflitos entre processos fluviais e processos de 

urbanização têm sido, de um modo geral, enfrentados, através de drásticas 
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alterações na estrutura ambiental dos rios onde, em situações extremas, pode 

causar o desaparecimento completo dos cursos d´agua da paisagem urbana.  

Segundo Medeiros e Magalhães Júnior (2011), no Brasil ao longo de 

todo o século XX o planejamento e gestão de águas urbanas privilegiou as 

canalizações e os revestimentos em concreto dos rios. Nesse processo, a 

valorização dos cursos d’água e das paisagens dos ambientes hídricos tendeu 

a ser negativa no espaço das cidades, visto que o uso principal atribuído à 

suas águas foi, a exceção daquelas presentes nos mananciais de 

abastecimento, o de eliminação dos efluentes das atividades humanas. 

Pessoa (2006), no seu estudo sobre a cidade de São Paulo e sua 

relação com o rio Tietê, aponta três níveis nevrálgicos pela maneira como a 

cidade vem desprezando o rio. O primeiro é a manipulação do solo urbano, 

apropriado por grupos econômicos dominantes que selecionam áreas da 

cidade a serem beneficiadas com o dinheiro público, visando, única e 

exclusivamente, o lucro dos empreendimentos. O segundo nível relaciona-se 

ao descaso dos elementos naturais pela cidade. Os rios, várzeas, morros e 

matas são apagados da cidade para dar lugar a ruas, avenidas, edifícios e 

estacionamentos, quando a convivência cidade-natureza poderia tornar a 

paisagem urbana menos hostil. O terceiro nível diz respeito ao transporte 

urbano que privilegia o transporte individual, em detrimento do coletivo, 

acarretando o caos urbano: grandes congestionamentos, poluição do ar, 

grande desconforto para os pedestres que circulam em ruas barulhentas, 

calçadas estreitas, etc.  

Assim, junto com Santos (2008), entendemos que o espaço é formado 

por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de 

objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o 

quadro único no qual a história se dá. Ainda segundo este autor, o espaço é 

hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por sistemas de 

ações igualmente imbuídos de artificialidade e cada vez mais tendentes a fins 

estranhos ao seu lugar e aos seus habitantes.  

Em meio ao cenário desenhado, a dialética própria que constitui as 

cidades, vozes que negam/rejeitam, vozes que buscam a 

reconciliação/revalorização entre cidades-rios, o descompasso entre as novas 

visões/concepções e sentidos atribuídos aos os rios e as políticas ambientais 
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voltadas para esse ecossistema compõe o quadro cidade-natureza, cidade-rio. 

3.3 Contextualização de Natal e Mossoró-RN 

 

O Estado do Rio Grande do Norte (RN), localizado na região Nordeste 

do Brasil, apresenta uma extensão territorial de 53.077 km2 e 410 km de faixa 

litorânea, onde está concentrada uma população de 3.168.027  habitantes 

(IBGE, 2010). Grande parcela de seu território está localizada no semiárido, 

com 5,4% de áreas desertas e 57,4% incluídas nas categorias grave e muito 

grave de desertificação. O Estado conta com 16 bacias hidrográficas, na área  

do semiárido, encontra-se uma das maiores: a bacia hidrográfica 

Apodi/Mossoró.  

Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte (RN), e Mossoró, a 

segunda maior cidade do RN, ambas, nas suas especificidades, metrópole 

emergente e cidade média25, cortadas pelos rios Potengi (Figura 10) e o 

Mossoró (Figura 11), respectivamente, se destacam em população, território e 

importância econômica regional. Natal, situada no litoral, e Mossoró, no oeste 

potiguar do RN (Mapa 1).  

                                            
25

 Para Corrêa (2007) a definição de cidade média reside na combinação de tamanho 
demográfico, funções urbanas e organização de seu espaço inta-urbano. Estas características 
têm uma relação com “o desenvolvimento de novas funções urbanas criadas por grupos locais 
ou regionais ou por interesses extra-regionais, o que provoca o aumento demográfico e a 
multiplicação de novas atividades não-básicas ou das já existentes” (CORRÊA, 2007, p. 24). 
Mossoró atende a estas características, desde 1970 aos dias atuais, com a descoberta do 
petróleo, os investimentos na agroindústria tropical por empresas multinacionais e o processo 
de modernização da indústria salineira, a cidade vem assumindo novas funções urbanas, 
conquistando o status de cidade média. 
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Foto 10 – Rio Potengi, Natal-RN 

 

Fonte: http://potiguarte.blogspot.com/2011/11/google-maps-na-cidade-do-sol.html, 
2012. 

 

 

Foto 11- Rio Mossoró 

 

Fonte:http://1.bp.blogspot.com/_qdF0OKmkndI/TMlp-

CJ3LmI/AAAAAAAAAMQ/thWhgtYiivI/s1600/Fotos%2BA%25C3%25A9reas(2).jpg. 
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Fonte: CARVALHO, R, 2011. 

 

O Censo 2010 mostra que a população brasileira é mais urbanizada que 

há 10 anos. Em 2010, apenas 15,65% da população (29.852.986 pessoas) 

viviam em situação rural, contra 84,35% em situação urbana (160.879.708 

pessoas). Em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 

84% (IBGE, 2010).  

A evolução da população de Natal e de Mossoró, no período de 1970 a 

2010, tem sido bastante acentuada (Tabela 34). E o crescimento da população 

urbana de Mossoró foi bastante acelerado, passou de 79 mil habitantes, no ano 

de 1970, para mais de 237 mil habitantes, no ano de 2010 (Tabela 35). 

Mapa 1 – Localização do município de Natal e Mossoró-RN 
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Tabela 34 - RN: evolução da população dos municípios mais populosos 

População Residente 

Município 
Ano 

1970 1980 1991 2000 2010 

Natal 264.379 416.892 606.887 712.317 803.811 

Mossoró 97.245 145.981 192.267 213.841 259.886 

Parnamirim 14.502 26.362 63.312 124.690 202.413 

São Gonçalo do Amarante 18.826 30.797 45.461 69.435 87.700 

Macaíba 29.126 31.270 43.450 54.883 69.538 

Ceará-mirim 37.930 40.106 52.157 62.424 67.844 

Caicó 36.521 40.030 50.640 57.002 62.727 

Assu 25.038 34.398 43.591 47.904 53.245 

Currais Novos 26.179 34.979 40.227 40.791 42.668 

São José de Mipibu 17.312 20.441 28.151 34.912 39.771 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
Tabela 35 - Mossoró: população urbana e rural/ população residente total. 1970 a 
2010 

Unidade 
Espacial 

População residente 

1970 1980 1991 2000 2010 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Mossoró 79.302 17.943 122.936 23.045 177.331 14.936 199.081 14.760 237.281 22.605 

Total 97245 145.981 192.267 213.841 259.886 

Fonte: IPEA/DATA. COUTO (2011). 

 

O crescimento da população urbana e o modelo de urbanização 

brasileiro não andam em paralelo. Ao contrário, o modelo de urbanização 

brasileiro produziu, nas últimas décadas, cidades caracterizadas pela 

fragmentação do espaço e pela exclusão social e territorial. O desordenamento 

do crescimento periférico, associado à profunda desigualdade entre áreas 

pobres, desprovidas de toda a urbanidade e áreas ricas, nas quais os 

equipamentos urbanos e infraestruturas se concentram, aprofunda essas 

características, reforçando a injustiça social de nossas cidades e inviabilizando 

a cidade para todos. “Essas transformações e esse dinamismo, bem como 

suas peculiaridades perversas, manifestaram-se de forma notável na 

estruturação do espaço urbano” (FERREIRA, 2003, p. 102). 

Ainda segundo Ferreira (2003), entre 1945 e 1980, a sociedade 

brasileira conheceu taxas bastante elevadas de crescimento econômico e 
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sofreu profundas transformações estruturais. Ficou para trás a sociedade 

predominantemente rural cujo dinamismo fundava-se na exportação de 

produtos primários de base agrícola e emergiu numa sociedade urbano-

industrial. Essas transformações e esse dinamismo, bem como suas 

peculiaridades perversas, manifestaram-se de forma notável na estruturação 

do espaço urbano, assegura a autora. 

Clementino (2003), por sua vez, diz que, no Brasil, durante muito tempo, 

as grandes cidades e as capitais estaduais foram o centro mais visível e a 

prova mais expressiva do desenvolvimento econômico brasileiro. A crise dos 

anos 80 e as tentativas de estabilização monetária e defesa da taxa cambial, 

nos anos 90, tornaram as cidades o foco da crise. Mas a pobreza brasileira, 

principalmente, dos que vivem abaixo da linha de pobreza, aglomera-se nelas. 

Para Clementino (2003), a crise social deteriora a qualidade de vida nas 

cidades brasileiras, particularmente, nas condições de realização da vida 

material. Vivencia-se uma sociedade, que se urbanizou muito rapidamente, 

espelhando pressões muito fortes no urbano. O que é confirmado por 

Abramovay (2010, p. 98), quando afirma que as conquistas recentes na luta 

contra a pobreza, no Brasil, padecem de dois problemas fundamentais: 1. 

apesar da redução na desigualdade de renda, persistem as formas mais graves 

de desigualdade no acesso à educação, à moradia, a condições urbanas 

dignas, à justiça e à segurança. 2. os padrões dominantes de produção e 

consumo apoiam-se, sistematicamente, num processo acelerado de 

degradação ambiental muito mais vigoroso do que o poder da legislação 

voltada a sua contenção.  

A maneira como a configuração urbana de Natal e Mossoró vai se 

articulando com o espaço físico e o espaço social, desde a década de 1980, 

aos dias atuais expressam uma configuração econômica integrada a uma 

economia global, sem, contudo estabelecer uma conexão com a qualidade dos 

serviços e bens oferecidos à população local como um todo.  

Aqui destacamos Santos (2008, p.233), para quem: 

 

A história das chamadas relações entre sociedade e natureza 
é, em todos os lugares habitados, a da substituição de um meio 
natural, dado a uma determinada sociedade, por um meio cada 
vez mais artificializado, isto é, sucessivamente 
instrumentalizado por essa mesma sociedade. Em cada fração 
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da superfície da terra, o caminho que vai de uma situação a 
outra se dá de maneira particular; e a parte do "natural" e do 
"artificial" também varia, assim como mudam as modalidades 
do seu arranjo (SANTOS, 2008, p. 233). 

 

 A cidade, como um modo de viver, pensar e também de sentir, imprime 

um modo de vida urbano que produz idéias, comportamentos, valores, 

conhecimentos, formas de lazer e uma cultura (CARLOS, 2001).  

Desse modo, os problemas urbanos de Natal e Mossoró-RN e de muitas 

outras cidades do Brasil - como erosão, desmoronamento de encostas, 

assoreamento de cursos d’água, constituição de ilhas de calor, falta de áreas 

verdes, poluição do ar, sonora,  da água e uso de áreas para deposição de lixo, 

enchentes, são, na essência, problemas decorrentes do descompasso entre o 

tempo da natureza, o tempo das eras geológicas e o tempo da sociedade, o 

dos anos, dias e horas, relacionados ao modelo de desenvolvimento 

econômico do capitalismo, expressos na cisão cidade-natureza.  

Pois, segundo Spirn (1995), a ocupação das margens e várzeas dos 

rios26 por edificações, estacionamentos e outras estruturas urbanas além dos 

riscos de destruição, também comprometem a capacidade que essas áreas 

possuem de conter as águas das cheias. Ademais, os sistemas de drenagem 

não reduzem nem eliminam água, apenas mudam sua localização. E quanto 

mais rápido as águas das chuvas atingem os cursos d´água e rios, maior é a 

enchente; quanto mais águas das chuvas são retardadas, mas as enchentes 

são atenuadas.  

Esses fatores e outros compõem o quadro de degradação da qualidade  

no ambiente urbano, conforme Gráfico 1. 

                                            
26

 Segundo Spirn (1995, p. 147) “o rio e sua várzea são uma unidade. A várzea é uma área 
relativamente plana na qual o rio se movimenta, na qual transborda regularmente quando 
acontecem as inundações”. 
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Fonte: elaborado a partir de Spirn (1995). 

 

Portanto, a transformação social acontece em tempo biológico, rápido ou 

real, contado em anos, dias, horas; enquanto a natureza vai se recuperando 

em tempo geológico. Sobretudo, quando, na escala do desenvolvimento, 

figuram o mercado e o lucro em detrimento do bem-estar humano e de outras 

vidas do planeta.  

Nas cidades de Natal e Mossoró, embora o ecossistema rio figure como 

um elemento do desenvolvimento originário e propulsor dessas cidades e seja 

um importante elemento da paisagem urbana e mesmo havendo esforços da 

sociedade e governo no sentido da preservação desse recurso natural, são  

insuficientes para o processo de despoluição de que os Rios Potengi e 

 

Figura 1 - Relação cidade-natureza: intervenções e consequências 
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Mossoró requerem.  

Sendo assim, ressaltar a relação entre as cidades e os rios constituiem-

se de importância porque a maioria das cidades do mundo se desenvolveu a 

partir da sua proximidade com um rio, as indústrias se desenvolveram 

utilizando-se das águas dos rios, seja para a sua produção, seja para o 

escoamento do que produzir. Mas, o que são rios urbanos, quais os sentidos e 

significados que lhes são atribuídos.  
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4 COMO AS CIDADES VÊM TRATANDO SEUS RIOS? 
 

 

O que vive  
incomoda de vida  

o silêncio, o sono, o corpo  
que sonhou cortar-se 

roupas de nuvens.  
O que vive choca,  

tem dentes, arestas, é espesso.  
O que vive é espesso  

como um cão, um homem,  
como aquele rio. 

(O cão sem plumas; João Cabral de Melo Neto). 

 

Neste capítulo discutimos a relação entre cidades, rios e educação 

ambiental em escolas públicas, nas cidades de Natal e Mossoró-RN, com foco 

na relação cidade-natureza, em face do processo de degradação dos 

ecossistemas naturais existentes nas cidades, especificamente, os rios; o que 

nos levou a interrogar: como as cidades se apropriam dos rios que compõem a 

sua paisagem? De que forma se articula e interage a cidade, o rio e a 

educação ambiental em Natal e Mossoró-RN?  Por que é importante discutir 

essa relação cidade-rio-educação ambiental?  

Costa (2006) afirma de maneira poética que o rio por ser uma estrutura 

viva é mutante. E sendo assim, é principalmente uma estrutura fluida, que pela 

sua natureza se expande e se retrai, no seu ritmo e tempo próprios. Ao fluir, 

seu percurso vai riscando linhas na paisagem, como um pincel de água 

desenhando meandros, arcos e curvas. O rio traz o sentido de uma 

maleabilidade primordial no desenho da paisagem urbana. 

Os rios Potengi e Mossoró desenham a história das cidades de Natal e 

Mossoró, respectivamente. Desde a colonização até os tempos atuais, 

apresentam dinâmicas que indicam a relação das cidades com a natureza. 

Inicialmente, intercâmbio comercial, pesca, abastecimento d´água, trabalho, 

lazer. O desenvolvimento dessas cidades seguia inicialmente a direção dos rios 

navegáveis, depois os caminhos do trem de ferro no início do século XIX, em 

seguida, o caminho das rodovias no século XX, sem medir as consequências 

que  se apresentam visíveis na degradação socioambiental das cidades. 
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4.1 A cidade de Natal e o Rio Potengi  

 

Esse rio que atravessa séculos 
Não é grande, nem pequeno. 

Apenas Potengi no nome 
Que lhe tiraram das águas os índios 

Diva Cunha27 

 

A cidade de Natal se desenha em meio a uma paisagem natural de 

dunas, lagunas e tabuleiros que se, há algum tempo, servia de explicações 

para o seu pouco desenvolvimento e relativo isolamento, nos dias atuais,  

constitui-se numa nova dinâmica espacial que faz da cidade um dos principais 

destinos turísticos do litoral nordestino (LOPES JR, 2000).  

A área de Natal corresponde atualmente a 169,9 km2, num limite dado 

por 5º 47´ 42” de latitude sul e 35º 12´ 34” de longitude oeste do meridiano de 

Greenwich. Por sua localização, na região da foz do rio Potengi, abriga 

ecossistemas de importante relevância ambiental: estuários, restingas, dunas, 

falésias, baías, recifes, corais, praias, planícies, manguezais, remanescentes 

da Mata Atlântica. (NATAL, 2010). 

É entrecortada pelo Rio Potengi que demarca a divisão entre a região 

norte e as demais localidades do município, interligadas pela Ponte Igapó e a 

Ponte Newton Navarro. O Rio é também utilizado como fonte de renda por 

empresas de pesca comercial (carcinicultura), pescadores artesanais e 

moradores de suas adjacências e como atração turística, por meio de passeios 

de barco.  

A bacia do rio Potengi (“Rio dos Camarões”, em tupi) é a terceira maior 

bacia hidrográfica do Estado com 4.093 Km2, correspondendo a 7,7% do 

território estadual e capacidade de 34.000.000 m3 de água (Mapa 2). O Rio 

Potengi nasce na Serra de Santana e de sua nascente até a foz percorre uma 

distância de 176 km, passando por oito municípios: Cerro Corá, São Tomé, 

Barcelona, São Paulo do Potengi, São Pedro, Ielmo Marinho, São Gonçalo do 

Amarante e Natal. Em Natal, se junta a outros rios, o Jundiaí, o Golandim e o 

rio Doce, formando o estuário do Potengi (RN, 2008). 

 

                                            
27

 Disponível em: < http://balaiovermelho.blogspot.com.br/2008/05/cidades-potiguares-carnaba-
dos-dantas.html>. Acesso em 20.abr.2012. 
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Mapa 2 – Bacia hidrográfica do Rio Potengi 

 

Fonte: Disponível em: < 
http://www.semarh.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/semarh/sistemadeinformacoes/consulta
/cBaciaDetalhe.asp?CodigoEstadual=08>. Acesso em 10/01/2011. 

 

O rio Potengi foi utilizado durante a colonização do RN por embarcações 

estrangeiras para adentrar o território norte-riograndense, tendo testemunhado 

diversos acontecimentos históricos do Estado: a chegada do corsário francês; a 

edificação da Fortaleza dos Reis Magos, marco da dominação portuguesa e do 

domínio holandês; a Rampa, local de chegada dos hidroaviões da Panair do 

Brasil na década de 30 do século XX, ícone da transformação de Natal em 

“Trampolim da Vitória” durante a Segunda Guerra Mundial (NATAL, 2010). 

Contudo, Lopes Jr (2000, p. 122) alerta que: 

 
Para uma cidade que capta de seus lençóis freáticos 
subterrâneos (sublinhe-se Aquífero Barreiras) em torno de 74% 
de sua água (MELO, 1995, p.90), o esquecimento de sua 
singular história ecológica é mais que uma falta de educação 
ambiental. É uma atitude potencialmente suicida. Isso sem 
levarmos em conta que a “cidade deu as costas a seu rio”, 
como diz o Vereador Fernando Mineiro, responsável no início 
da década, pela campanha “SOS Potengi”. No rio Potengi – o 
“rio da cidade” – é jogado in natura, uma parte considerável do 
esgoto que é recolhido em Natal, além de resíduos de 
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indústrias têxteis, de couro e do FRIGONAT (a empresa 
frigorífica municipal).  

 

Nessa trilha, o processo de urbanização de Natal não considerou 

efetivamente o Rio Potengi como um elemento de embelezamento da 

paisagem da cidade para usufruto pelas populações locais e visitantes, no 

sentido de proporcionar mais conforto ambiental a partir dos elementos naturais 

que fazem parte do espaço da cidade, tampouco considerou o problema da 

escassez da água potável, na medida em que esgotos in natura são 

despejados no rio. Portanto, o modelo cultural que sustenta a apropriação do 

meio ambiente local parece desconsiderar os problemas socioambientais 

atuais e suas consequências futuras (LOPES Jr, 2000).  

Os problemas socioambientais envolvendo os rios urbanos no Brasil e 

no Nordeste, em particular, se avolumam a cada ano e com isso a questão do 

abastecimento da água nas cidades. No segundo semestre de 1997, jornais 

locais noticiaram um desastre ambiental ocorrido no dia 29 de julho de 1997 

com a contaminação do rio Potengi por produtos químicos e a mortandade de 

40 mil toneladas de peixes com reflexos na vida do patrimônio natural da 

cidade e na vida de milhares de pescadores que sobrevivem e se alimentam da 

pesca, bem como o risco de contaminação dos lençóis aquíferos, incidindo 

sobre a qualidade da água potável contaminada com por efluentes domésticos 

e industriais28.   

Como assegura Layrargues (1999), os problemas ambientais vividos na 

atualidade são consequências de uma longa e complexa cadeia de relações 

entre o mundo humano, a cultura e o mundo natural. É a materialização do 

desgaste da relação de uma determinada sociedade – da indústria do consumo 

– com a biosfera, relação essa que se desenrola em bases assimétricas, tendo 

em vista um monólogo autoritário com a natureza. 

Os bairros localizados no entorno do Rio Potengi, foco do nosso recorte 

espacial na cidade de Natal, expressam um processo de expansão urbana que 

primou mais por abrir espaços para a indústria, comércio e serviços do que 

para a qualidade de vida da população. Trata-se de uma configuração urbana, 

assentada na noção de progresso e crescimento econômicos como sinônimos 
                                            

28
 Disponível em: http://www.mineiropt.com.br/arquivosdestaque/arq46b876c073656.pdf. 

Acesso em: 23.mar.2011. 
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de desenvolvimento.  

Silva (2003) destaca que esse processo histórico e social tem 

demarcações temporais articuladas ao processo de modernização do Brasil 

ainda no século XIX, nas primeiras décadas do século XX, intensificadas no 

período da Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1950 e no período de 1970 

a 1990. Diz Silva (2003) que uma “linha” de altas rendas acompanha a 

expansão urbana dos bairros de Natal, no sentido centro sul, sendo margeada 

pelo território de segregação sócio-espacial no sentido oeste e norte. 

Para esta autora, o impacto do período, entre 1940 e 1950, para o 

crescimento urbano de Natal, configurou-se com a presença da base militar 

Norte-Americana e a chegada de militares brasileiros e estrangeiros à capital, 

além de migrantes advindos do “êxodo rural”. A concentração de investimentos 

na capital potiguar e a estrutura latifundiária do interior do estado ampliaram a 

atração da população que fugia das precárias condições de vida e da seca. 

Nos anos de 1970, atividades geradoras de emprego – indústrias, pesca, 

turismo, habitação, são incentivadas na década de 1970 e Natal tem nesse 

período um crescimento populacional de 63% em relação à década anterior. Os 

investimentos da SUDENE, nesses anos, são da ordem de 55% para Natal e 

45% para o interior do estado. O que repercute na estrutura urbana, exigindo a 

ampliação de obras de infraestrutura, tais como extensão da rede de energia 

elétrica e da rede de água encanada, abertura e pavimentação de ruas (SILVA, 

2003). 

Os investimentos habitacionais se intensificam com a implantação de 

conjuntos habitacionais padronizados no final da década de 1970 até 1985, 

com a atuação forte do estado na criação das condições necessárias para a 

implantação desse tipo de investimento. Ressalte-se a diferença dos conjuntos 

da COHAB para pobres e os da INOCOOP (Cidade Satélite e Ponta Negra) 

para a classe média e alta (SILVA, 2003). 

Enquanto o problema da moradia era visto como objeto de uma política 

habitacional orientada pela pura lógica de mercado e apoiada na simples oferta 

do abrigo, o problema da preservação ou conservação era desvinculado 

completamente dos conflitos e das práticas reais de apropriação do solo. 

Mudanças no perfil da política habitacional ocorreram com as contribuições do 

movimento sócio-ambientalista (vertentes populares, sindicais e ambientais) e 
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do MNRU (Movimento Nacional pela Reforma Urbana), que ganharam força no 

período pré e pós-constituinte e, recentemente, a partir dos anos 1990, com o 

crescimento do debate sobre o desenvolvimento sustentável e sua apropriação 

pela comunidade técnico-científica (ANDRADE, 2004; FERREIRA, ATAÍDE e 

BORGES, 2004). Contudo, é comum ainda observar nos bairros de Natal, ruas 

com esgotos a céu aberto e lixos em terrenos baldios (Figura 12). 

 

 

Foto 12 - Área próxima a EE Profa. Nalva Xavier, Bairro Pajuçara,Natal/RN 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2010. 

  

Os bairros que margeiam o Rio Potengi são aqueles localizados nas 

Zonas Leste, Oeste e Norte da cidade (ANEXO 4). Na Zona Leste29: Santos 

Reis, Rocas, Ribeira, Cidade Alta, Alecrim; na Zona Oeste: Quintas, Bairro 

Nordeste, Bom Pastor, Nazaré, Felipe Camarão, Guarapes; na Zona Norte: 

Redinha, Pajuçara, Potengi e Igapó. Todos eles estão em Zonas de Proteção 

Ambiental (ZPAs), que compreendem área de manguezal, o estuário do Rio 

Potengi, complexo de lagoas e dunas, de grande potencial paisagístico e de 

importância social e econômica (NATAL, 2009). 

                                            
29

 Embora os bairros em tela se diferenciem dos bairros de elites Petrópolis e Tirol situados na 
mesma região administrativa. 
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Esses bairros que contam a história primeira da Natal são também 

bairros onde vive a grande parte da população natalense (Tabela 36) mais 

pobre da cidade e que, consequentemente, exigem mais serviços e 

equipamentos públicos como garantia para a sua reprodução social. Como dito 

anteriormente, são espaços em que se configura a segregação socioambiental 

e remetendo a Auyero (2011) são espaços de sofrimento ambiental.  

 

Tabela 36 Natal: população dos bairros do entorno do rio Potengi 

BAIRRO ZONA ESTIMATIVA POPULAÇÃO 
RESIDENTE 2008 

Santos Reis Leste 5.741 

Rocas Leste 11.091 

Ribeira Leste 1.923 

Cidade Alta Leste 7.582 

Alecrim Leste 30.490 

Quintas Oeste 28.236 

Bairro Nordeste Oeste 11.676 

Bom Pastor Oeste 16.685 

Nazaré Oeste 15.816 

Felipe Camarão Oeste 53.537 

Guarapes Oeste 6.491 

Redinha Norte 13.851 

Pajuçara Norte 59.292 

Potengi Norte 57.830 

Igapó Norte 28.890 
Fonte: SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo –  
com base nos dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,  
Censo Demográfico 2000 e Contagem Populacional 2007. 

 

No tocante à educação, observa-se que, a partir da década de 1980, 

houve uma ampliação da oferta de escolas devido ao crescimento da demanda 

por esse serviço (APÊNDICE C). Mas não só por isso, também pelo direito à 

educação para todos, como resultado das lutas sociais pela universalização do 

direito à educação. 

Os bairros situados na Zona Norte, ou na outra margem do Rio, retratam 

de forma mais contundente o processo de expansão urbana de Natal. Segundo 

Silva (2003), de 1977 a 1995 foi o boom da produção habitacional na Zona 

Norte de Natal, foram construídos 37 conjuntos residenciais, financiados pelo 

Estado por meio do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) (1977-1984) até o 

seu declínio, pela COHAB, BNH, CEF, entre outros (SILVA, 2003).  

Araújo (2004) afirma que embora tivesse como característica inicial ser 

um espaço para a população de baixa renda da cidade, a partir da segunda 
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metade da década de 1990, a Zona Norte já apresenta certa heterogeneidade 

em seu espaço. A predominância para a residência de uma população de baixa 

renda é alterada, a partir dos anos 1990, quando o crescimento populacional e 

a demanda por emprego e consumo de bens e serviços propiciam uma nova 

dinâmica sócio-espacial e econômica nessa área, apontando para uma 

aparente integração à cidade de Natal, por meio da periferização do setor 

terciário que se concentra em outras áreas da cidade e se expande em direção 

à Zona Norte. 

A expansão da cidade não foi acompanhada de obras de infraestrutura 

que garantisse a oferta de serviços urbanos à população de maneira geral. 

Nesse sentido, as condições de saneamento ambiental não atendem a toda 

cidade, reduzindo-se a uma pequena área da cidade, ainda assim de maneira 

pouco satisfatória.  

 Das quatro zonas administrativas, apenas a Zona Leste tem cobertura 

total de esgotamento sanitário, ainda assim com falhas. Na Zona Oeste, a 

cobertura de esgotos alcança sete bairros – Cidade da Esperança, Nossa 

Senhora de Nazaré, Quintas e partes de Felipe Camarão, Cidade Nova e Dix-

Sept Rosado. A rede de esgotos atende ainda a Avenida Senador Dinarte Mariz 

(Via Costeira) e também Lagoa Nova, Morro Branco e partes de Ponta Negra, 

Candelária e Potilândia, na Zona Sul da cidade. Na Zona Norte,  apenas Igapó 

é atendido. (NATAL TEM BAIXA COBERTURA E PROBLEMAS NA REDE, 

2011)

A configuração urbana de Natal tem, portanto, um traçado bastante 

peculiar: é delimitada por um elemento natural que a caracteriza: as dunas e o 

Rio Potengi, e que delimitam espaços não apenas geográficos, mas também 

sociais, configurando-se em segregação socioespacial, uma vez que a cidade 

de Natal ficou dividida em bairros de elites e bairros de trabalhadores, 

conforme descreve Silva (2003).  
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24.2  A cidade de Mossoró e o Rio Mossoró  

 

O município de Mossoró localiza-se na região do semiárido Potiguar, 

Mesorregião do Oeste Potiguar e Microrregião homônima, distante 285 km de 

Natal, capital do Estado. Possui uma área de 2.110,21 km² (3,96% da 

superfície do Rio Grande do Norte) e encontra-se inserido na bacia do Rio 

Apodi-Mossoró, a mais extensa do Rio Grande do Norte, no Oeste Potiguar, 

ocupando uma área de aproximadamente 18.100 km² (IDEMA, 2005). Localiza-

se entre duas grandes capitais do Nordeste - Natal e Fortaleza, com acesso 

pelas BRs 110, 304 e 405, além de rodovias intermunicipais.  

Apesar de localizar-se no sertão, possui fácil acesso às praias, sendo a 

praia de Tibau a mais próxima, seguida das praias do município de Areia 

Branca, tais como Upanema (48 Km), Ponta do Mel (53 Km), Morro Pintado (50 

m) e as praias de Grossos. Essas peculiaridades têm tornado Mossoró 

destaque entre as cidades nordestinas de médio porte, como um dos principais 

polos econômicos do Estado. 

A origem da cidade inscreve-se na segunda metade do século XVIII, em 

torno da capela da fazenda Santa Luzia onde teve início o seu povoamento. O 

desenvolvimento deve-se, sobretudo, à presença do Rio Mossoró. Sua água, 

durante muito tempo, foi utilizada para o consumo humano e animal, bem como 

para irrigar plantações e para lavar roupas. A carnaúba da mata ciliar já teve 

um papel muito importante na economia local, devido a exploração da cera, 

além de também ter seu estipe (caule) e palha (folhas) explorados 

economicamente.  O rio, durante muito tempo, funcionou como via de 

transporte, levando os produtos do sertão para o litoral e os que eram trazidos 

pela navegação costeira para o interior. No seu curso inferior, a influência da 

água do mar, o relevo baixo e plano e o clima semiárido possibilitaram a 

instalação de salinas (FILGUEIRA, 2008). 

A bacia hidrográfica Apodi/Mossoró ocupa uma área de 14.276 km2, o 

que representa 26% do território do RN. É um rio intermitente, perenizado pela 

Barragem Santa Cruz, a 80 km a montante de Mossoró, abrange 54 municípios 

e engloba quase todas as cidades da Região Oeste Potiguar.  As nascentes do 

rio estão nas serras próximas de Luís Gomes, no alto oeste potiguar, a uma 
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latitude de 831m aproximadamente. No seu percurso, encontram-se algumas 

das principais barragens para reserva de água no Estado: a Barragem de Pau 

dos Ferros e a Barragem de Santa Cruz. 

Possui uma extensão de 210 km e sua foz, no Oceano Atlântico, é uma 

forma de estuário. Abriga uma planície litorânea expressiva entre os municípios 

de Areia Branca e Grossos (FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE, 2009). É a 

segunda maior bacia hidrográfica do Rio Grande do Norte (Mapas 3 e 4), com 

uma vazão de 360 milhões m3/ano (MOSSORÓ, 2005). A primeira é a do 

Piranhas/Açu que abrange também o estado da Paraíba (FILGUEIRA, 2009).  

Os índices pluviométricos médios para a baixa bacia estão entre 600 e 

800 mm e da média para a alta bacia estão entre 800 e 1100 mm. A partir de 

agosto, as precipitações diminuem e em outubro e novembro praticamente 

inexistem (FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE, 2009). 

   
Mapa 3 – Localização do Rio Apodi/Mossoró 

 
Fonte: Disponível em:  
<http://www.semarh.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/semarh/sistemadeinformacoes/consulta/cBa
ciaDetalhe.asp?CodigoEstadual=08>. Acesso em: 10 Jan.2011. 
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Por estar localizado numa região de clima semiárido quente, na qual a 

evaporação supera a precipitação, o rio Apodi-Mossoró é um rio intermitente no 

seu alto e médio curso, durante a estação seca a sua água pode secar 

completamente ou reduzir-se a um filete. No baixo curso o rio foi perenizado 

devido as barragens sucessivas que controlam a vazão das águas durante o 

ano: a Barragem do Genésio, Barragem do Centro, Barragem de Baixo ou das 

Barrocas e Barragem de Pedras. 

 Ao atravessar a área urbana do Município de Mossoró, sofreu 

intervenções no seu curso natural para a construção de dois canais artificiais 

(Figuras 13 e 14). Um canal menor, denominado Canal de Tricotomização, e 

outro maior, chamado de Canal Dix-Huit Rosado. Além desses canais de 

desvio, Os dois canais e o conjunto de barragens formam um sistema de 

controle de enchentes do Rio Mossoró (FILGUEIRA, 2009). 

 

Mapa 4 – Bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró 

 

Fonte: Disponível: 
<http://www.semarh.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/semarh/sistemadeinformacoes/cons
ulta/cBaciaDetalhe.asp?CodigoEstadual=01. Acesso em 10/11/2011. 
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Fonte: Lima, A (2007). 

 

Foto 13 - Canais de dicotomização (1976) e tricotomização 

(1986) 

 

 Fonte: Fundação Guimarães Duque, 2009. 

 

 

Fonte: Relatório Síntese do Projeto Rio Apodi/Mossoró: integridade à 
serviço de todos, 2009. 

 

 

Figura 2 – Canais de dicotomização e tricomtomização 
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Segundo Costa (200) a medidas de retificação de um rio, o revestimento 

de seu leito vivo com calhas de concreto e a substituição de suas margens 

vegetadas por vias asfaltadas, como uma alternativa de projeto para sua 

inserção na paisagem urbana, não são mais aceitáveis. Diz esta autora, que 

estas propostas, sofrem muito críticas não só pela fragilidade socioambiental 

no resultado final do projeto, como também pela pouca eficiência no controle 

de enchentes. 

Por outro lado, a salinização dos solos, decorrente, especialmente, do 

manejo incorreto da técnica e do sistema de drenagem, além do tipo dos solos 

e qualidade das águas utilizadas para a irrigação, que podem ocasionar 

desequilíbrio de nutrientes com o excesso de sais, com a consequente 

desestruturação e impermeabilização do solo; os impactos resultantes do uso 

de agrotóxicos e fertilizantes, o que favorece a proliferação da vegetação 

aquática (algas, aguapés) e impede ou dificulta a sobrevivência de outros 

organismos aquáticos (peixes, moluscos, crustáceos, etc.), o que acarreta no 

processo de assoreamento e eutrofização do rio  (Figura 14). Nesses casos, a 

água do rio fica na cor verde e sua superfície coberta pela vegetação aquática 

(FILGUEIRA, 2009). 

 

 Foto 14 - Eutrofização do rio Mossoró 

 

Fonte: Acervo Projeto Rio Apodi-Mossoró: integridade ambiental a serviço  
de todos, 2007. 
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O Rio Apodi-Mossoró conta a história do povoamento do oeste potiguar. 

Foi, a partir de suas margens, onde se situavam os currais de gado, seguindo 

em direção ao interior, que tiveram origem importantes núcleos urbanos como 

Mossoró, Areia Branca, Felipe Guerra, Apodi, Pau dos Ferros, dentre outros 

(LIMA, 2007).  

Segundo Rocha (2005), a produção e expansão do espaço urbano de 

Mossoró que estavam relacionadas às agroindústrias, agora estão fortemente 

vinculadas aos processos de uso e ocupação do solo urbano, decorrente da 

dinâmica do mercado imobiliário, financeiro e da aquisição de bens e de 

serviços locais. No entanto, esse processo foi alcançado devido ao destacado 

papel que o setor salineiro, o agronegócio da fruticultura irrigada e o petrolífero 

exercem na economia da cidade. 

 A configuração espacial de Mossoró integra ao mesmo tempo uma 

organização social e econômica, remodelada pelo processo permanente de 

transformação que impõe a modernidade. Nesta perspectiva, recorremos a 

Giddens (2002), para quem a modernidade não é só organizações, mas 

organização – o controle regular das relações sociais, dentro de distâncias 

espaciais e temporais indeterminadas. Essa configuração espacial, 

consubstanciada numa economia globalizada, exerce um uso intenso sobre os 

recursos naturais do município e região.  

Elias e Pequeno (2012), no seu artigo a respeito da reestruturação 

econômica e urbana de Mossoró, retratam a existência de diferentes “cidades”, 

distinguindo o que seria: 1) a cidade das políticas públicas de interesse social; 

2) a cidade espontânea e informal, predominantemente precária; 3) a cidade do 

mercado imobiliário, voltada para aquelas áreas de maior poder aquisitivo.  

Em meio a essa classificação, estes autores reconhecem a existência de 

interseções entre essas “cidades”, nem sempre explícitas. Mais ainda, ao 

analisarem Mossoró como uma cidade média, um polo regional, com 

importância econômica nacional e internacional, afirmam a condição de 

Mossoró, com base em Milton Santos, como a cidade do fazer e não do 

mandar. A cidade que está a postos para a dinamização de uma economia 

globalizada, de uma racionalidade excludente. O crescimento urbano de 

Mossoró configura-se atualmente em duas centralidades: uma no sentido da 

BR-232, de caráter mais regional, dinamizada pela construção do Shopping 
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Center e a outra no antigo centro da cidade. 

Isso se espelha na organização da cidade que passa a apresentar e 

reproduzir alguns dos problemas urbanos presentes nas cidades maiores. 

Entre esses problemas, Elias e Pequeno (2012) destacam: a desigualdades de 

acessibilidade aos equipamentos e às redes de infraestrutura; a insuficiência 

de equipamentos (creches, escolas, postos de saúde) nas áreas habitadas pela 

população de menor renda; a intensificação de favelas nos espaços destinados 

a usos institucionais e áreas verdes; o surgimento de áreas em situação de 

risco; a presença de vazios urbanos, com consequente especulação imobiliária, 

entre outros.  

 

Uma especificidade muito importante de Mossoró é a de que o 
que existe de moderno é totalmente baseado nas velhas 
formas de apropriação da natureza, ou seja, as três atividades 
produtivas pilares da economia da cidade e área sob sua 
influência são baseadas na apropriação da natureza, 
transformando fatores naturais em mercadorias, em especial: 
1) um recurso natural que vem da água do mar; 2) um mineral 
e fonte de energia, no caso de Mossoró, especialmente 
extraído da terra e do mar: o petróleo e gás natural; 3) a terra 
agrícola, a partir da qual, no caso se produz frutas tropicais 
(ELIAS; PEQUENO, 2012, p. 17). 
 

 

Embora, esses autores abordem, no seu estudo, a questão da 

apropriação dos recursos naturais pela dinâmica econômica e urbana de 

Mossoró, a questão ambiental não entra na discussão dos problemas urbanos 

de Mossoró.  

A evolução urbana da cidade de Mossoró está inscrita numa cronologia 

que se distingue em fases: anos 1940, 1960, 1970. Essas fases estão 

relacionadas à dinâmica econômica, social, política e ambiental que imprime 

um novo desenho espacial à cidade (MOSSORÓ, 2005). 

Nos anos 1940, os bairros existentes se resumiam ao centro e pequena 

porção de Bom Jardim, Paredões e Alto da Conceição. Na década seguinte, o 

crescimento continua se desenvolvimento no sentido do Alto da Conceição e do 

Bom Jardim e já se inicia a ocupação do bairro Santo Antonio (MOSSORÓ, 

2005). 

Nos anos 1960, a expansão se torna mais intensa e ocupa uma maior 

área da até então ocupada pela cidade. Os bairros englobados são: Doze 
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Anos, Lagoa do Mato, Belo Horizonte, Santo Antonio, Bom Jardim, Boa Vista, 

Paredões e Barrocas. Além desses bairros, já se inicia a ocupação dos bairros 

do setor sul, ou seja, tem-se a ocupação da margem direita do rio com os 

bairros Ilha de Santana e Alto de São Manoel. Nos anos seguintes, a cidade 

passa a se expandir no sentido norte/sul e são criados os principais conjuntos 

habitacionais do município como os Abolições, Inoocops do Alto de São 

Manoel, Nova Betânia, etc. 

Essa expansão, após a década de 1970, é o que delimita a configuração 

atual da cidade de Mossoró, com 28 bairros e a manutenção do vetor de 

crescimento no sentido norte e sul. 

Foi a partir da década de 70, com a descoberta do petróleo e a 

consequente instalação da Petrobrás, em Mossoró em 1979, que a expansão 

urbana teve o seu boom. A cidade até então não contava com a infraestrutura 

necessária para receber novos habitantes e visitantes. Nesse sentido, os 

bairros mais próximos da BR 304 e RN 117, como o Alto de São Manoel 

cresceram em número de moradias e de prestação de comércio e serviços. Os 

empreendedores investiram na construção de hotéis e pousadas, agências 

bancárias foram instaladas. 

Os bairros Bom Jardim, Paredões e Barrocas têm sua origem na mão de 

obra excedente da atividade salineira. As diversas crises por que passou essa 

atividade e os mecanismos que a indústria salineira necessitou recorrer para se 

adaptar ao mercado teve como consequências a dispensa de grande 

contingente da mão de obra, ainda mais porque era preciso, a partir de então, 

trabalhadores capacitados para a lida da produção mecanizada. 

Rocha (2005) alerta para o fato de que a produção do espaço urbano de 

Mossoró não pode ser inteiramente apreendida, apenas a partir da escala do 

lugar, pois o desenvolvimento no espaço urbano envolve outros sujeitos, 

diferentes temporalidades e espacialidades que extrapolam a região e o país, 

uma vez que os três principais vetores da economia de Mossoró – o sal, o 

agronegócio e o petróleo não se limitam à economia potiguar, mas a um 

mercado nacional e internacional, o que envolve fluxos de trabalhadores e de 

deslocamentos diário/semanais entre Mossoró, como polo dinâmico da região. 
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4.3 Relação cidades-rios: negação/rejeição, memória e saudosismo 

 

A relação cidade-rios constitui-se de importância porque a maioria das 

cidades do mundo se desenvolveu a partir da sua proximidade com um rio, as 

indústrias se desenvolveram utilizando-se das águas dos rios, seja para a sua 

produção ou para o escoamento da sua produção.  Mas também pelo seu valor 

simbólico e cultural. 

Dos diversos tipos de ambientes e paisagens terrestres, os rios urbanos 

são os mais utilizados, ocupados, modificados, degradados, subjugados e, por 

fim, negados. Há uma negação tanto do ambiente dos rios urbanos quanto da 

população que habita sua área de influência, problema que permeia 

praticamente todos os países em desenvolvimento (ALMEIDA; CORRÊA, 

2012). 

As cidades de Natal e Mossoró, RN, objeto deste estudo, como já foi dito 

anteriormente, desenvolveram-se a partir da existência de seus rios. E ao 

buscarmos na pesquisa empírica as informações referentes aos rios Potengi e 

Mossoró, identificamos, inicialmente, que 66% das escolas pesquisadas 

desenvolvem o tema rio, enquanto  28,3% destas escolas não o fazem (Tabela 

37). E ao compararmos as duas cidades, verificamos que um percentual maior 

de escolas públicas de Natal (35,2%) desenvolve mais o tema rio do que as 

escolas públicas de Mossoró (30,8%). 

 

Tabela 37  - Cidade/Desenvolve o tema rio nas práticas de EA 

Cidade 
Sim Não Total 

Nº % Nº % Nº % 

Natal 38 35,2 11 13,8 49 49,0 

Mossoró 28 30,8 15 12,2 43 43,0 

Total 66 66,0 26 28,3 92 92,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2009; 2010. 

 

Indagamos, também, aos entrevistados que respondessem, por ordem 

de prioridade, os principais temas ambientais abordados nas suas escolas; o 

resultado foi o seguinte: água, rio e lixo (Tabela 38).  
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Tabela 38 – Principais temas ambientais desenvolvidos pelas escolas pesquisadas 

Principal tema Nº % 

Água 26 26,0 

Rio Potengi/Mossoró 15 15,0 

Lixo e reciclagem 16 16,0 

Segundo principal tema   

Água 15 15,0 

Rio Potengi/Mossoró 15 15,0 

Lixo e reciclagem 17 17,0 

Terceiro principal tema   

Água 9 9,0 

Rio Potengi/Mossoró 9 9,0 

Poluição e saneamento básico 16 16,0 

Lixo e reciclagem 17 17,0 

Fonte: Pesquisa direta (2009; 2010). 
*Os resultados elencados não somam 100 porque estão por ordem de prioridade do 1º ao 3º 
tema principal desenvolvido pelas escolas. 

 

O lixo se sobressaiu como tema mais frequente, confirmando outros 

estudos de que esse tema é unanimidade nacional da educação ambiental 

desenvolvida nas escolas do país.  

É fato que a questão do lixo  apresenta-se  como um dos mais graves 

problemas ambientais urbanos da atualidade. No entanto, como alerta 

Layrargues (2002), apesar da complexidade do tema, muitos programas de 

educação ambiental na escola são implementados de modo reducionista, 

voltados apenas para a Coleta Seletiva de Lixo, sem uma reflexão crítica e 

alargada a respeito dos valores culturais da sociedade de consumo, do 

consumismo, do industrialismo, do modo de produção capitalista e dos 

aspectos políticos e econômicos da questão do lixo. De tal modo, que o foco da 

educação ambiental reducionista é a promoção de uma mudança 

comportamental sobre a técnica da disposição domiciliar do lixo (coleta 

convencional x coleta seletiva) do que com a reflexão sobre a mudança dos 

valores culturais que sustentam o estilo de produção e consumo da sociedade 

moderna.  

Mas, não apenas as questões acima levantadas explicam o apego ao 

tema lixo. O fato é que as questões urbanas são um desafio para a nossa 

compreensão a respeito dos riscos evidentes no dia a dia da vida urbana: 

concentração visível e até mesmo invisível de venenos que ameaçam a saúde 
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e a reprodução; o aumento dos riscos e da vulnerabilidade aos seus danos; 

diminuição dos recursos e aumento dos custos com a questão do lixo; a 

preocupação estética no sentido de tornar o ambiente da escola e da 

comunidade mais atraente.  Ademais, o problema do lixo desafia a capacidade 

de uma cidade encontrar soluções adequadas para se livrar dele, e para 

reduzir o consumismo. Recorrendo a Bauman (2007): “o lixo é o principal e, 

comprovadamente, mais abundante produto da sociedade líquido-moderna de 

consumo” (BAUMAN, 2007, p. 17).  

Assim, um paralelo com os projetos/práticas de educação ambiental 

desenvolvidos nas escolas pesquisadas (APÊNDICES D e E) remete-nos a aos 

limites e as possibilidades da educação ambiental na dinâmica do ambiente da 

vida escolar. Mas também, indicam a existência de um novo repertório 

pedagógico voltado para a realidade local, podendo contribuir a curto, médio e 

longo prazo para ampliar o olhar, ou trocar as lentes, conforme Carvalho, I 

(2004) para que outra visão a respeito da relação sociedade-natureza, uma 

visão socioambiental, seja possível.  

Assim, a EA assume um papel importante para construir as bases para 

essas novas relações sociedade-natureza. E a sua continuidade talvez possa 

incidir efetivamente na formação de novos valores e atitudes, conforme 

constatamos nos objetivos dos projetos disponibilizados pelas escolas 

pesquisadas. 

 A relação cidades-rios, por um lado, é expressa como negação/rejeição, 

pelo processo contínuo de degradação ambiental dos rios - uso e ocupação 

irregular e desordenada das suas margens, a utilização dos rios que cortam as 

cidades como depósito de tudo o que é descartado pela sociedade. Mais ainda: 

“a evolução da urbanização foi conseguindo eclipsá-lo e anular sua 

importância, restringindo sua presença quase apenas aos sintomas 

perturbadores, ou seja: mau cheiro, obstáculo à circulação e ameaça de 

inundações” (GORSKI, 2010, p.31).  

 Essa negação/rejeição trata-se do rio que se vê, conforme algumas 

entrevistas descritas abaixo (Quadro 5). 
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Quadro 5  – Relação cidade-rio: negação/rejeição 

Natal Mossoró 

Um ambiente degradado, que nos serve, 
mas a gente tá destruindo com esgotos 
domésticos e comerciais e o homem não se 
preocupa porque acha que nunca vai acabar. 
(Entrevistada nº 78, professora, escola 
estadual, Natal-RN, grifo nosso). 
 
Eu acho que bem degradado, o rio hoje em 
dia está bastante esquecido não só pelas 
comunidades, mas também pelas 
autoridades, não tô vendo nenhum projeto de 
preservação e... Enquanto não houver essa 
consciência nas pessoas ele vai continuar se 
degradando e algumas espécies podem 
chegar à extinção (Entrevistada nº 83, 
professora, escola estadual, Natal-RN, grifo 
nosso). 
 
Eu percebo assim, que o rio tem que ser rio 
e não morto, certo a gente tem que 
apreender que a água tá inserida, ela traz... 
E ajuda a produzir os seres que estão ali, as 
plantas um oxigênio melhor pra gente 
(Entrevistada Nº 90, diretora, escola 
estadual, Natal-RN, grifo nosso). 

Calamidade, um rio totalmente 
poluído, morto. (Entrevistada nº 1, 
supervisora, escola municipal, 
Mossoró, grifo nosso). 
 
Não é mais nem rio (risos) a gente 
não pode dizer mais nem rio, a 
poluição total (Entrevistado n° 25, 
supervisora, escola estadual, 
Mossoró, grifo nosso). 
 
Vejo um rio que a partir do 
momento que ele entra em contato 
com a cidade se torna um rio 
poluído e sujo (Entrevistada nº 42, 
supervisora, escola municipal, 
Mossoró-RN, grifo nosso). 
 
Um rio morto. (Entrevistada nº 47, 
vice-diretora, escola municipal, 
Mossoró, grifo nosso). 
 

Fonte: Pesquisa direta (2009 2010). 

   

  A relação de intimidade entre rios e cidades não tem se dado sem 

tensões e conflitos. Pois: 

 
Ao longo dos anos, cidades e rios têm travado muitos embates, 
principalmente através de enchentes periódicas. Cidades 
invadindo as águas, e águas invadindo as cidades – situações 
pendulares, cíclicas, geradas a partir de antigos conflitos entre 
os sistemas da cultura e os sistemas da natureza (COSTA, 
2006, p. 10). 

 

 Spirn (1995), por sua vez, diz que a escassez, a contaminação dos 

mananciais de águas e as enchentes representam as mais significativas 

ameaças à saúde e à segurança dos habitantes das cidades. Para essa autora, 

as cidades reagem a cada crise de abastecimento de água com soluções 

limitadas, que tratam das necessidades imediatas pelo mais baixo custo e 

ignoram a necessidade de promover a conservação da água e de revisar os 

sistemas caros e obsoletos de distribuição, de armazenamento e de captação 

de água. Ademais, mesmo uma cidade que sofre falta de água, a água das 
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chuvas não consegue penetrar no solo porque são desviadas pelo serviço de 

escoamento.  

 Outro aspecto ressaltado por Spirn (1995) é o fato de os parques serem 

construídos com mais pavimentação e menos árvores, permitindo que uma 

quantidade menor de água se infiltre no solo. Por outro lado, prolifera uma 

estética de plantio de árvores e gramados que demandam água nos parques 

das cidades em climas áridos e semiáridos, pressionando ainda mais o sistema 

de abastecimento de água e poluindo-o com fertilizantes, pesticidas e 

herbicidas. 

 Essa relação rios-cidades expressa também uma relação de 

saudosismo/nostalgia da relação cidades-rios, revelada na memória e no 

saudosismo do que foi o rio, na sobrevivência de milhares de famílias da pesca 

artesanal, como retratado no trecho do poema de Antônio Francisco, citado 

anteriormente: 

 

(...) 

Voltei a fita do tempo 
E me vi banhado nele 

E vendo como ele estava 
Chorei olhando pra ele 

Tentando com minhas lágrimas 
Enxugar os prantos dele. 

  

 Mas também, expressa uma reaproximação cidades-rios, por meio das 

lembranças da infância, do fazer educação ambiental, de atitudes de cuidado 

(Quadro 6). 

  
Quadro 6 - Relação cidades-rios: saudosismo/nostalgia 

Natal Mossoró 

Se a gente não trabalhar sobre 
afogamento, sobre a educação 
ambiental, sobre a convivência deles 
com o próprio rio. Então se a gente não 
trabalhar esse assunto com eles, que é a 
convivência deles, a convivência da 
própria comunidade, da própria escola. 
Vamos dizer assim, um exemplo: a escola 
e a comunidade ela é uma só, todos eles 
estão inseridos dentro do rio Potengi e o 
rio Potengi está inserido dentro da 
comunidade e da escola. Então se eles 

Com muita tristeza, porque, quando 
criança, fiz muitas travessuras que 
envolviam o rio, talvez isso seja 
também uma das coisinhas que está 
me motivando a fazer alguma coisa, 
porque eu desfrutei da beleza do rio 
Apodi/Mossoró e hoje a gente evita 
passar e às vezes quando passa tem que 
fechar bem rápido o vidro do carro pra 
não sentir o cheiro ruim (Entrevistado n° 
21, professor, escola estadual, Mossoró, 
grifo nosso).  
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não preservarem o rio Potengi e a escola 
não ensinar a criança a preservar o seu 
meio ambiente e a sua dependência 
daquilo que ele necessita, do que a sua 
família necessita, então não tem como 
trabalhar matemática lá fora (Entrevistada 
nº 74, coordenadora pedagógica, escola 
estadual, Natal-RN, grifo nosso). 
Eu não tenho consciência demais de toda 
problemática, até porque o rio é muito 
longo. Eu não tenho conhecimento do que 
era o rio. A gente não tem percepção de 
que o rio está comprometido. A gente que 
pensa, mas não vê que a água está 
poluída. E toda imensidão do rio. E para 
salvar o rio tem que ter uma iniciativa dos 
potiguares todos. Mas a gente tem mais 
cuidado. E uma visão saudosista do 
que foi o rio (Entrevistada nº 
64,coordenadora pedagógica, escola 
municipal, Natal-RN, grifo nosso). 

 
Eu vejo o rio morto hoje. Porque assim, 
eu lembro quando eu era criança, eu 
moro aqui perto, na comunidade, 
quando eu era criança eu me banhava 
muito dentro desse rio, hoje eu não 
tenho coragem de fazer isso. E, assim, 
você vê a quantidade de pessoas que 
hoje não estão mais utilizando o rio, e a 
gente vê, ainda, com todo esse projeto, 
com toda essa conversa, a gente 
tentando conscientizar e a gente ainda vê 
que ainda existem pessoas que ainda 
causam mal ao rio, cavando, tirando 
areia, jogando lixo, e é uma coisa que vai 
depender de uma quantidade maior de 
pessoas conscientes, pra que a gente 
consiga mudar essa história. 
(Entrevistado n° 44, Mossoró, grifo 
nosso). 
 

Fonte: Pesquisa direta (2009 2010). 

 

A relação entre a cidade e o rio é permeada de inconstâncias e 

instabilidades, como nos fala Sànchez (2010). As relações de negação/rejeição 

e de memória-saudosismo levam-nos a debater também a 

reconciliação/revalorização dos rios pela cidade. Sobretudo, porque o 

reconhecimento das distintas concepções sobre o mundo natural, no caso, os 

rios, torna-se, assim, importante na elaboração de modelos e políticas de 

desenvolvimento e pode auxiliar na caracterização e resolução de conflitos que 

envolvem o planejamento ambiental e a utilização de recursos naturais. 

 

4.4 Revalorização e reconciliação dos rios pela cidade: Natal e Mossoró-RN  

 

Em meados da década de 1960, a relação entre homem e natureza 

emergiu com a denominação meio ambiente, tratada nos aspectos referentes à 

problemática do desenvolvimento. Neste contexto, a problemática ambiental 

passou a designar uma pluralidade de questões incluídas no termo questão 

ambiental, com enfoque, inicialmente, na dimensão física da natureza, a 

exemplo do desmatamento de florestas (como os da Amazônia e da Mata 

Atlântica), do risco de extinção de espécies da flora e da fauna até chegar aos 
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problemas permeados pela questão urbana, como a poluição de mananciais 

hídricos ou dos resíduos sólidos (MARCONDES,1999). 

Como atesta Marcondes (1999), após a década de 1980, o tema 

ambiental permeou as formulações urbanísticas não mais em soluções 

globalizantes para a cidade, mas de maneira fragmentada, em torno de 

projetos objetivando a intervenções urbanísticas em parcerias estabelecidas 

entre o setor público e o privado. Tais intervenções, com foco na revitalização 

de territórios degradados, com a incorporação de elementos naturais presentes 

no espaço, não pressupõem a integração entre cidade e meio ambiente e sim 

incorporação do meio natural ao projeto urbano, ou seja, a utilização da 

“natureza” de acordo com sua inserção no projeto urbano.  

 Marcondes (1999) recorre a Santos (1992, PP. 97-98), que ao debater 

o significado da “redescoberta” da natureza, afirma que: 

 

na fase atual, onde a economia se tornou mundializada, todas 
as sociedades terminaram por adotar, de forma mais ou menos 
total, de maneira mais ou menos explícita, um modelo técnico 
único que se sobrepõe à multiplicidade de recursos naturais e 
humanos. É nessas condições que a mundialização do Planeta 
unifica a Natureza. (...) A natureza é agora unificada pela 
história, em benefício de firmas, estados e classes 
hegemônicas.  

 

 Essa unificação não decorre da integração entre cidade e natureza e 

sim da utilização da natureza de acordo com sua inserção no urbano. É no 

espaço das cidades globais que incide o projeto ambientalista em direção à 

construção de cidades sustentáveis, tema recorrente, a partir da Agenda 21, 

aprovada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada em 1992, em que se estabeleceu a questão dos 

assentamentos humanos, em especial, dos assentamentos urbanos, como 

problema ambiental, considerando o crescimento da população, em áreas 

urbanas, conforme assevera Marcondes (1999). 

Essas questões incidem na revalorização dos rios e nas mudanças 

recentemente ocorridas nos setores econômicos, sobretudo no setor industrial 

e de transporte com relação às áreas que margeam os rios urbanos. Para Coy 

(2010), devido aos frequentes deslocamentos industriais – em escala intra, 

inter-regional e internacional – muitas instalações perderam o seu uso original, 
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especialmente, aquelas construídas no século XIX, nas margens das cidades 

antigas e que, hoje, se encontram em função da expansão das cidades, em 

plena área urbana. Com essas transformações, ocorrem mudanças em vários 

níveis na vida cotidiana da cidade e na percepção cidade-rio, pois muitas 

formas de atividades laborais tradicionais ou diminuem ou se extinguem e 

novas formas de trabalho substituem as antigas, com atividades, agora, mais 

voltadas para o setor de serviços financeiro, informática, administração e setor 

público.  

As funções de cultura e lazer também são modificadas, criando uma 

nova identidade para aquela antiga região. As áreas que margeam os rios são 

valorizadas com a construção de diversas instalações, tais como: museus, 

restaurantes, bares, shoppings, teatros, cinemas etc. Essa revalorização, 

contudo, está mais próxima da expansão do capital do que de projetos de 

qualidade de vida.  

 A revalorização dos rios pelas cidades se expressa num processo em 

construção que ocorre em diferentes dimensões, seja por meio de projetos 

urbanísticos, seja por meio de ações educativas. Neste caso, as práticas de EA 

assumem o protagonismo da ação e a educação formal é um espaço social 

privilegiado em que pese limites e possibilidades. 

 Algumas iniciativas governamentais sinalizam a 

revalorização/reconciliação (Figuras 16), todavia são medidas paliativas para a 

dimensão do problema da poluição dos rios. 
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Foto 15: Projeto Rio limpo, rio vivo, Prefeitura de Mossoró, Mossoró-RN 

 

Fonte: Disponível em:  
<http://www2.uol.com.br/omossoroense/160408/index.htm>. Acesso em 16.08.2008. 

 

As práticas de EA desenvolvidas a partir do tema rio sinalizam um 

processo de revalorização dos rios. Os resultados da pesquisa empírica 

revelaram, entre outros, que os temas mais evidenciados nessas práticas são: 

rio, lixo e reciclagem e água, e que o tema rio é desenvolvido por 74% das 

escolas pesquisadas em Natal e por 56% das escolas pesquisadas em 

Mossoró.  

Esses resultados indicam a influência de projetos e práticas de 

educação ambiental como referência para o estudo da relação cidades-rios e 

educação ambiental. Mais além, apontam a existência de um novo repertório 

pedagógico voltado para a realidade local, com contribuições a médio e longo 

prazo em novas relações sociedade-natureza. Isso porque as cidades e os rios 

se interpenetram e as cidades habitam os rios. Mais ainda, a paisagem urbana 

é construída a partir dos rios que serpenteiam a cidade.  

Wagner do Nascimento Ribeiro30 na sua dissertação de mestrado em 

arquitetura e urbanismo pela UFRN desenvolveu um estudo intitulado “Dos 

                                            
30

 RIBEIRO, Wagner do Nascimento. Dos caminhos de águas aos caminhos de ferro: a 
construção da hegemonia de Natal através das vias de transporte (1820-1920).Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006. 
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caminhos de águas aos caminhos de ferro: a construção da hegemonia de 

Natal através das vias de transporte (1820-1920)”, neste trabalho, o autor 

demonstra como o transporte fluvial foi substituído pelo transporte de ferro, 

como elo e ligação da capital com as cidades mais próximas e o interior, com a 

construção de uma ponte de ferro em 1916 (Ponte de Igapó), cruzando o rio 

Potengi, têm-se o  fim de uma era no rio Potengi. Segundo este autor, o 

transporte intenso que acontecia no estuário do rio Potengi foi interrompido 

pela altura da ponte de ferro, que bloqueava o acesso para um grande número 

de barcos que utilizam do trajeto para o transporte de passageiros e o fluxo 

comercial. E atualmente, pelo transporte rodoviário. 

Coy (2010) afirma que a relação rio-cidade não é estática – nem estável. 

Ela depende de muitos fatores: de mudanças econômicas, das formas de 

comunicação e de transporte, do direcionamento dos processos de expansão 

urbana, das políticas e do planejamento urbano e do comportamento dos 

habitantes. 

 Segundo esse autor, já se observa, em cidades europeias e latino-

americanas, mudanças na relação cidade-rio, no sentido da conversão de 

áreas de decadência e degradação em direção a uma revalorização e 

reconciliação.  

Algumas entrevistas sinalizam nesta perspectiva de se saber que o rio 

está poluído, mas que o rio é também um patrimônio natural indispensável à 

cidade (Quadro 7).: 

 

Quadro 7  – Os rios e a paisagem urbana 

Eu acho que o rio é um berço de vida. Ele tanto serve pra alimentar a população pra 
alimentar pela pesca, o transporte. Eu acho que o rio, ele é indispensável para o 
desenvolvimento da cidade (Entrevistada nº 65, coordenadora pedagógica, escola 
municipal, Natal-RN, grifo nosso). 
 
Vejo como uma grande riqueza ambiental que Natal tem e que não consegue 
enxergar o seu potencial e que se não é cuidado de forma urgente vamos perder 
esse patrimônio (Entrevistado nº 58, diretor, escola municipal, Natal-RN, grifo 
nosso). 
 
Eu vejo o rio, assim pra Natal... Ele deveria ter um significado muito importante para 
população de Natal, eu vejo que ele não é muito valorizado. Acho que a tentativa de 
trabalhar as crianças pra ter um olhar diferente com o rio com a questão de 
valorização e de preservação é muito importante, mas isso é um processo. Eu vejo 
como um processo que ainda está se buscando essa valorização. O rio é muito 
importante, mas isso é um processo, eu vejo como um processo que a gente ainda  
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está buscando essa valorização. O rio é muito importante para a população de Natal 
e que deveria ser muito mais cuidado, a população deveria cuidar mais e não poluir 
tanto. Agora estão fazendo a captação das águas, eu acho importante fazer isso, 
pois ainda utilizam o rio pra pesca, pra banho e a gente que não utiliza o rio, só 
vê como uma beleza, um cartão postal só para a gente olhar, só que ainda é 
muito utilizado pela população, ainda tem muita gente que utiliza, por isso quem 
não utiliza tem que preservar para quem ainda utiliza (Entrevistada nº 102, 
coordenadora pedagógica, escola estadual, Natal-RN, grifo nosso). 
 
Bom, principalmente aqui no nosso bairro é mais assim a questão de 
preservação, principalmente do leito do rio que passa nesse bairro. É claro 
assim, que quando a gente se envolve num projeto desse não é só pela questão do 
nosso bairro, é pela questão do mundo inteiro [...] (Entrevistada nº 9, supervisora, 
escola estadual, Mossoró-RN, grifo nosso). 
Fonte: Pesquisa direta, 2009; 2010. 

 

Estas falas apresentam diversas formas de perceber e atribuir sentidos e 

significados ao rio na/da cidade. Ao mesmo tempo em que revelam múltiplas 

formas de usos dos rios: econômica, social, natural, poética, estética, 

contemplação.  

As transformações nas relações cidades-rios se operam diante do 

processo progressivo de desindustrialização. O rio que tinha uma grande 

influência no processo de colonização do interior, no intercâmbio comercial, na 

localização das indústrias, vai assumindo outras funções. Ele vai sendo 

percebido como um lugar atrativo, que dá uma identidade específica à cidade 

(COY, 2010). 

As entrevistas de campo indicam também a existência de um outro olhar 

sobre o rio, numa visão mais ampliada das questões ambientais. Embora,  seja 

apontado que os alunos estão vendo o rio de outra maneira, esta maneira é 

uma constatação de que não se deve mais banhar-se nas águas do rio Potengi 

porque ela está poluída. Daí, que o rio é só para ver, contemplar, atravessar as 

pontes que o cortam, ligando a cidade de um ponto a outro. 

 
Os alunos sim, os alunos sim. Ah! Os alunos quando falam 
no rio, já falam de outra maneira... Os meninos que 
começaram aí não foram do nono ano, foram de várias 
séries aqui, vários anos, acho que 2/3 da escola frequentou 
o chama maré. Eles começaram a ver o rio de outra maneira, 
eles pensavam que o rio era lugar pra tomar banho, -- ah o rio 
é pra tomar banho, tomar banho... E hoje não é mais só um 
lugar pra tomar banho, nem é lugar pra tomar banho mais né? 
Eles já viram que o rio não é lugar de tomar banho, a gente tem 
que preservar por que... Deles, deles, eles estão vendo o rio de 
outra maneira, completamente diferente (Entrevistado nº 54, 
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diretor, escola municipal, Natal-RN, grifo nosso). 
 
Ah! Eu adoro o rio [...]. Adoro a natureza... Eu vou, saio no 
domingo com um grupo de crianças só pra ver o rio, 
passar na ponte, então tudo isso pra mim é vida, é alegria, 
é motivação pras crianças (Entrevistada nº 79, diretora, 
escola estadual, Natal-RN, grifo nosso). 

 

Pra mim ele é um berço natural da cidade, não só 
ambiental. Ele pode ser voltado pra parte ambiental, pra 
parte de turismo ecológico, só que eu acho que ele é mal 
aproveitado em relação a sua conservação e em relação a 
sua exploração sustentável. Eu acho que o rio ele é o 
centro de Natal, Natal praticamente nasce a partir do rio 
Potengi e toda sua sustentação econômica também em 
cima do rio Potengi através dos mangues, caranguejos peixes 
e tal, só que houve o que uma exploração tamanha do ser 
humano em relação a esse rio que ele foi morrendo aos 
poucos, lógico ele não é morto, mas uma poluição muito 
grande em cima do rio Potengi, isso é infelizmente, porque o rio 
Potengi é muito importante para nossa vida. (Entrevistado nº 
67, professor, escola municipal, Natal-RN, grifo nosso). 

 

Na cidade de Natal, o Projeto Barco-Escola Chama Maré (Figura 17), 

uma iniciativa do governo do RN/Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos (SEMARH) e do Instituto de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA), 

inserido no Programa de Recuperação do Estuário do rio Potengi está “voltado 

para ações de educação ambiental no estuário do Rio Potengi. Teve início em 

outubro de 2006 e realiza diariamente três aulas-passeio, atendendo um 

público de 3000 pessoas/mês” (RIO GRANDE DO NORTE, 2008, p. 6).  
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Foto 16 – Projeto Barco-Escola Chama-Maré, Governo do RN, Natal-RN 

 

     Fonte:  Rio Grande do Norte, 2008.   

 

Relatos dos entrevistados indicam que essa iniciativa tem proporcionado 

não só alteração no repertório escolas, mas também uma visão ampliada do rio 

e uma relação de identidade, ou seja: “o rio não é apenas uma paisagem”, o rio 

não é só um curso d´água, um rio conforma diversas funções ecológicas, 

sociais, culturais e econômicas, conforme podemos ver nas entrevistas abaixo 

descritas: 

 

A partir desse projeto [Projeto Chama-Maré] a gente começou a 
perceber que o rio não é apenas uma paisagem, mas fonte 
de recursos pra muitos moradores daqui do bairro (Entrevistada 
nº 66, professora, escola municipal, Natal-RN, grifo nosso). 
 
Os alunos começaram a questionar o porquê de o rio ser 
tão poluído, isso foi percebido muito mais nos alunos. Por 
eu ter o conhecimento de como o rio era poluído, o projeto só 
fez ratificar o que eu já sabia (Entrevistada nº 72, vice-diretora, 
escola estadual, Natal-RN, grifo nosso). 
 
É, digamos assim, a gente já percebe o respeito com o rio 
sabem, eles [os alunos] já tem esse cuidado de não jogar 
lixo, eu acho que não houve mais comentários que eles estão 
pra lá, eles observam durante a aula passeio a importância 
que esse rio tem, que é que acontece com ele, o que vai 
acontecer com ele, como era ele, todo um histórico, e a 
partir daí eles vão tendo o prazer de dizer: moro à margem 
do rio Potengi (Entrevistada nº 75, diretora, escola estadual, 
Natal-RN, grifo nosso). 
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A preocupação em preservar, compreendendo a importância do rio para 

a cidade se sobressai em todas as falas dos entrevistados. Abaixo 

selecionamos alguns trechos representativos das entrevistas: 

 
Percebo sim. Com a questão da conservação da limpeza da 
sala de aula. Grande parte [dos professores] foi ao passeio 
e não foram todos que mudaram, mas ainda houve uma 
mudança daqueles que participaram dos projetos, 
motivados mais ainda para a discussão desse tema meio 
ambiente e esse ano foi feita a visita três vezes ao Parque 
das Dunas e duas vezes a aula passeio no Barco Chama 
Maré porque está em evidência mesmo. É justamente o 
prazer que elas têm nessa parceria professor-aluno, eles 
gostam porque desenvolvem também um trabalho, aí quando 
eles vêm e contam dos lugares que já foram e sugerem outros 
locais. Eu sou da comunidade, mas assim, essa realidade 
do rio Potengi eu não tinha, mas a partir do que eu me 
envolvi mais com os alunos e vi como era aí tive que me 
envolver também, não só por curiosidade, mas com a 
vontade de melhorar, eu acho interessante porque eu 
também aprendo mais e eu aumento o meu conhecimento 
(Entrevistada nº 81, coordenadora pedagógica, escola 
estadual, Natal-RN, grifo nosso). 

 
Ah, com relação à poluição, como é que se diz: o lixo mesmo 
que eles passaram a perceber, que papel da bala que eles 
jogavam aqui, ela ia direto pra lá, então, é essa questão do 
saneamento né, que foi trabalhado aí também o 
saneamento dos bairros (...). Durante o projeto foi 
trabalhada a questão do saneamento, a questão do 
abastecimento de água, tudo isso envolveu (Entrevistada nº 
88, diretora, escola estadual, Natal-RN, grifo nosso). 
 

 

O destaque dado nos relatos as aulas de campo no rio Potengi incide no 

fato de que o projeto Barco-Escola Chama Maré tem o foco neste rio, e a sua 

existência tem influenciado as práticas de educação ambiental com o tema rio 

pelas escolas de Natal.  

A aproximação do Chama Maré com as escolas ocorre por meio de 

encontros de apresentação da proposta da escola-barco e de planejamento 

das ações conjuntas. Para uma escola fazer a aula-passeio, o pré-requisito é 

que ela elabore um projeto pedagógico com a temática, seja para a escola ou 

para uma turma. O Projeto tem um público-alvo bastante amplo: professores e 

estudantes da rede pública e privada do Estado e a sociedade em geral, tendo 

atingido um público de 23.900 participantes no período de outubro de 2006 a 
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maio de 2008 (RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

A efetividade desse projeto, a nosso ver, reside também na incorporação 

da temática ambiental no projeto pedagógico e curricular como uma ação 

contínua e permanente. E isso poderá refletir na revalorização social do rio 

Potengi e incidir na construção de outros olhares sobre eles, pois as mudanças 

de atitudes e comportamentos pedem tempo, persistência, continuidade, 

investimento. E nem sempre são mudanças muito visíveis. 

 

  

 

O projeto Chama-Maré, então, convive com as contradições do sistema 

público de educação, com as suas inconstâncias e instabilidades, no sentido da 

construção de novos conhecimentos e da ressignificação da percepção da 

população sobre o Estuário do rio Potengi.  

Conforme Silva, Silva e Araújo (2010): 

 
[...] A Escola [...] não contempla especificamente a 
implementação de programas socioambientais voltados 
para a preservação do Rio Potengi-RN em seu Projeto 
Político Pedagógico e também não são previstos pelo 
conselho escolar ações nesse âmbito [...]. No ano de 2009, 
existiu um projeto de aulas de campo no “barco escola” 
proposto pelo professor de Geografia que não perdurou até 
dias atuais. Além dessa, outra atividade foi iniciada no ano 
em questão pela professora de Ciências com a proposta de 
coleta de lixo no bairro e panfletagem, visando à 
conscientização da comunidade, mas também não houve 
prosseguimento. As razões apontadas pelo professor são: 
indisciplina dos estudantes e falta de recursos financeiros 
para o deslocamento dos estudantes no caso do projeto do 
barco escola, refletindo a seriedade com que a educação no 
Brasil é tratada (SILVA; SILVA; ARAÚJO, 2010, p. 5, grifo 
nosso). 

 

À medida que o texto acima destacado afirma que  projetos são iniciados 

mas não têm prosseguimento e uma das razões é a “indisciplina dos alunos”, 

tal fato remetem-nos a Bourdieu (2001), a fim de compreender, de maneira 

crítica, os efeitos automáticos dos condicionamentos impostos pelas condições 

de existência e destacar o papel das intervenções propriamente educativas da 

família, do grupo social e dos agentes escolares (avaliações, conselhos, 

injunções e recomendações), visando favorecer o ajustamento das aspirações 
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às oportunidades, das necessidades às possibilidades, a antecipação e a 

aceitação dos limites visíveis ou invisíveis, explícitos ou tácitos inscritos na 

posição ocupada pela pessoa, ao invés de se buscar a superação dos limites 

individuais e sociais, estes são reforçados: “isso não é para você”. 

(BOURDIEU, 2001, p. 266).  

A degradação ambiental da bacia do Rio Apodi/Mossoró foi um 

argumento motivador para a proposição do Projeto Rio Apodi/Mossoró: 

integridade ambiental a serviço de todos, desenvolvido pela UERN-UFERSA - 

Fundação Guimarães Duque, sob o patrocínio da Petrobrás, no período de 

2007-2009 (FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE, 2009). Esse projeto, entre 

outros, teve como objetivo contribuir para o exercício da cidadania, criando 

espaços participativos e despertando valores éticos na busca da reversão do 

estado de degradação do rio, com atuação junto a 12 escolas públicas 

municipais e estaduais do Ensino Fundamental I e no bairro Ilha de Santa 

Luzia. A inserção da EA, com eixos transversais, nas escolas públicas de 

Ensino Fundamental I de Mossoró-RN exigiu, para o alcance dos objetivos do 

projeto, a realização de uma pesquisa que proporcionasse, através do diálogo 

com professores e alunos, a percepção das suas concepções e práticas de EA 

e a reflexão sobre essas mesmas práticas (TORRES, LEANDRO, REBOUÇAS, 

2009).  

Para Spirn (1995, p.28): 

 

O ambiente natural de uma cidade e sua forma urbana, 
tomados em conjunto, compreendem um registro da interação 
entre processos naturais e os propósitos humanos através do 
tempo. Juntos contribuem para a identidade única de cada 
cidade.  

 

Como podemos ver nas entrevistas abaixo descritas, o reconhecimento 

da importância do rio para a cidade. Ao mesmo tempo são retratadas as 

mudanças percebidas no ambiente escolar com relação ao rio, os limites 

dessas mudanças, e é ressaltado o papel que a sociedade está 

desempenhando para a construção de uma “consciência ambiental” em torno 

da degradação ambiental do rio, como um esforço da sociedade. Entretanto, é 

destacada a ausência e a necessidade de maior empenho e participação do 

governo e de empresários para a resolução do problema do rio, no caso do rio 
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Mossoró. 

 

Se eu fosse encabeçar uma campanha para o rio Mossoró, eu 
faria, porque o rio é beleza natural mais diferente que se 
tem na cidade (Entrevistada nº 3, diretora, escola estadual, 
Mossoró-RN, grifo nosso). 
 
Nós percebemos mudança em relação à gente saber que tem 
que preservar, que a preservação é o mais importante, certo. 
Só que é pouca a contribuição, a preservação é o mais 
importante. Olhe, nós percebemos aqui, que hoje quando a 
gente, nós fizemos um passeio pra li, a gente levou lanche, 
fez tipo um pic nic, e quando terminou era papel, copinho 
descartável, essas coisas, aí teve um aluno que disse 
assim: “olhe, vamos pegar uma sacolinha pra gente juntar 
os copos descartáveis”. A gente vai e já aproveita aquele 
momento pra trabalhar aquela questão, porque assim é até 
interessante, importante quando você vê que um aluno se 
sensibiliza pra isso, né... Você vê que alguma coisa tocou 
aquele aluno e alguma coisa realmente muda, melhora 
dentro da escola. Um projeto desses, você não fica (...). 
Principalmente assim, o rio é muito importante, se o rio 
fosse limpo tinha peixe, tinha alimentação, tinha água 
saudável pra muita gente da comunidade que não tem 
como ter isso. Então, contribui muito todo mundo vê que pra 
conviver com o rio a gente precisa conviver com o rio diferente 
aquele rio que você sabe que ele tem vida. Hoje o rio aqui pra 
o bairro, tanto faz ele está ali como ele não está, entendeu? 
Eu acho que assim ninguém dá importância pra ele, que 
ele está um rio morto. Você vai dar importância pra uma 
coisa que não está lhe dando nada em troca? Então, a partir 
do momento que ele for preservado, for limpo. Mas só que 
assim tem que ser uma política de gestão ambiental 
voltada só pra cima disso aí. Tem que arregaçar as mangas 
muitas vezes pra poder trabalhar pra que isso aconteça. O que 
a gente vê, o que é, é mais a sociedade, a contribuição da 
sociedade. Pronto, uma minoria como vocês, a universidade 
está formando esse grupo de estudo, conscientizando, está 
trazendo para as escolas, a gente começa a trabalhar essa 
criança desde pequena para que isso aconteça. Só que ele vai 
crescendo, a gente trabalha enquanto ele é pequeno, ele vai 
crescendo e vai ver que isso permanece do mesmo jeito. 
Alguns tomam consciência que devem preservar e permanecer 
preservando. Mas, outros veem que nada foi feito, vai continuar 
do mesmo jeito, então o que eu vou fazer não vai interferir em 
nada, né...(Entrevistada nº 9, supervisora, escola estadual, 
Mossoró-RN, grifos nossos). 

 
As mudanças que é o preceito da nossa escola. O dilema de 
professores, alunos e funcionários e a visão do Rio Mossoró é 
que todos nós temos um anseio, a vontade de ver um rio 
melhor, de vermos um rio despoluído, de contribuir para 
que isso aconteça. Sabemos que isso não é uma 
consciência geral, se fosse não estaria do jeito que está. 
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Mas, nós acreditamos que através dos estudos, através da 
formação de uma nova consciência ecológica, daqui a alguns 
anos nós veremos um mundo melhor. Hoje se ver no mundo 
um número de pessoas muito melhor se preocupando com 
o rio, inclusive os nossos alunos (Entrevistada nº 43, 
diretora, escola municipal, Mossoró-RN, grifos nossos). 
 
A gente aprende a conviver, não aceita, mas acredito que 
deveria ter uma maior participação da parte dos políticos e 
dos empresários para resolver a questão do Rio Mossoró 
(Entrevistado nº 12, diretor, escola estadual, Mossoró-RN). 

 
 

Segundo Gorski (2010), no Brasil poucos planos de recuperação de rios 

urbanos têm sido criados com a abrangência dos internacionais. E, quando 

elaborados, os planos nacionais dificilmente são implementados, ou apenas 

parcialmente, devido a falta de investimentos nesse setor. 

Todavia, sem deixar de reconhecer a importância de planos abrangentes 

para a gestão bem-sucedida da água na cidade, Spirn (1995), afirma que 

pequenos planos engenhosos também podem melhorar a cidade, quando 

coordenados, podem ter um efeito de longo alcance. Assim: “as soluções não 

precisam ser abrangentes, mas o entendimento do problema sim” (SPIRN, 

1995, p. 27). 

Então, as práticas de educação ambiental incluída nos planos de 

recuperação/revitalização de bacias hidrográficas são as primeiras ações a 

serem implementadas, enquanto outras ações de planejamento urbano e 

ambiental, a exemplo de projetos de saneamento básico, aguardam um tempo 

de espera para sua execução e funcionamento. Relatos dos entrevistados 

apontam uma ampliação da visão de estudantes e professores em relação ao 

rio: 

 
Todos estão tendo uma visão mais ampla (Entrevistada nº 
30, supervisora, escola estadual, Mossoró-RN, grifo nosso). 
 
A conscientização na escola está crescendo, até porque a 
escola é localizada de lado do rio, então a partir da realidade 
local houve uma maior preocupação (Entrevistada nº 47, vice-
diretora, escola municipal, Mossoró-RN, grifo nosso). 
 
Está havendo mais preocupação como meio ambiente, 
com o rio e a sua poluição (Entrevistada nº 34, coordenadora 
pedagógica, escola estadual, Mossoró-RN, grifo nosso). 
 
Conseguir assimilar o rio não só como um enfeite e ver a 
importância dele para a cidade passando a respeitá-lo e 
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entender que ele faz parte da população (Entrevistada nº 30, 
supervisora, escola estadual, Mossoró-RN, grifo nosso). 
 

Em meio a relatos otimistas, outros  afirmam que não houve mudanças, 

mas sensibilização. Mais ainda, que as mudanças ambientais precisam 

acontecer, pois o “rio continua no mesmo estado de calamidade...”. E que ainda 

não ocorreu uma mudança significativa porque ele ainda está poluído e a 

despoluição do rio é um sonho que precisa ser realizado. Ou seja, a 

recuperação, a revalorização e a reconciliação das cidades com os rios seria 

mais utopia, a utopia dos rios vivos e piscosos. Como dito anteriormente, é a 

realidade que gera uma utopia e é a utopia que torna o mundo suportável 

(PESSOA, 2006, p. 23). 

Não foi visto uma mudança, o que ocorreu foi uma 
sensibilização e que nunca foi trabalhada uma 
sensibilização como essa. É um bom inicio e que todos 
fazem parte do ambiente, que precisa ser visto, trabalhado e 
cuidado (Entrevistada nº 49, diretora, escola municipal, 
Mossoró-RN, grifo nosso). 
 
A mudança é assim, não foi uma mudança muito significativa, 
certo? Porque, assim, é ainda estamos engatinhando, então 
não é pra eu dizer assim: “foi uma mudança muito 
significativa, a gente já tá vendo de que o rio está limpo, 
não!” Ainda está acontecendo, ainda temos que trabalhar 
muito pra que a gente consiga realizar esse sonho, é 
necessário que tenhamos mais pessoas engajadas nesse 
projeto, pra que a gente possa ver realmente uma mudança 
(Entrevistada nº 48, diretora, escola municipal, Mossoró-RN, 
grifo nosso). 
 
Não vejo mudanças não. A começar pelo rio que continua 
no mesmo estado de calamidade, com muito lixo, a água 
muito suja. Então, não vejo mudanças não (Entrevistada nº 
23, coordenadora pedagógica, escola estadual, Mossoró-RN, 
grifo nosso). 

 

A problemática ambiental dos rios não é nova. E a sua resolução 

envolve medidas de dupla dimensão: natural e social. Embora a problemática 

socioambiental esteja na agenda pública mundial e local, o que nos chama a 

atenção é que as iniciativas de educação ambiental e as políticas públicas 

ambientais têm ritmos bastante diferentes e lentos no processo de 

transformação do quadro de degradação socioambiental, no caso específico 

dos rios.  

A nosso ver, as práticas de EA estão proporcionando outras visões sobre 
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a ideia de natureza. Ou seja, as lentes estão sendo trocadas, possibilitando-se 

“compreender a natureza como ambiente, ou seja, lugar das interações entre a 

base física e cultural da vida neste planeta” (CARVALHO, I, 2004, p. 38). Mais 

ainda, segundo Carvalho, esse processo de mudança não atinge apenas as 

mentalidades, mas também as palavras e os conceitos.  

A relação cidades-rios, em Natal e Mossoró, imprime um cenário 

envolvido em limites e possibilidades que remetem à educação ambiental que 

está em desenvolvimento nas escolas e às ações governamentais para a 

preservação dos rios, como faces de uma mesma moeda. A garantia da 

sobrevivência do ecossistema rio e com isso o salto qualitativo das condições 

socioambientais das cidades, obviamente, terá repercussão sobre as 

condições socioeconômicas e ambientais do ambiente urbano.  

Contudo, o processo de ressignificação da relação sociedade-natureza, 

orquestrado nas escolas públicas pesquisadas, não encontra eco nas ações 

governamentais, em prol da revitalização dos rios.  

E mais além, as condições físicas e de gestão dessas escolas estariam 

a dizer que muito pouco se poderia esperar que, em escolas públicas, 

localizadas em bairros pobres e, praticamente, sem voz, exista um processo 

quase invisível de construção de um novo aprendizado social com reflexos 

possíveis na relação da cidade com a natureza. 

Como assegura Spirn (1995): 

 

A gestão bem sucedida da água na cidade exigirá projetos 
abrangentes, muitas ações individuais e a percepção de que a 
drenagem das águas pluviais, o controle das enchentes, o 
abastecimento de água, a conservação, a disposição do lixo e 
o tratamento dos esgotos são todos facetas de um sistema 
muito maior. Cada cidade deve desenvolver uma estrutura na 
qual as consequências dos esforços metropolitanos maiores, 
bem como os efeitos cumulativos das ações individuais, 
possam ser apreciados (SPIRN, 1995, p. 183). 

 

 A abrangência do que propõe Spirn remete-nos a argumentar que, 

embora os projetos de revalorização dos rios e das suas margens envolvam 

ações de turismo e lazer, eles não são suficientes e carecem de limites, pois as 

questões mais graves, já abordadas aqui, não são vistas com a seriedade que 

elas exigem para que os problemas, entre as  cidades e seus rios, sejam 

melhor equacionados.  
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 De tal modo, que não se fixem as ações de revalorização, apenas em 

projetos voltados para o mercado, sem responder ao problema da escassez da 

água e muito menos com a redução das enchentes e alagamentos. Mas, que 

possam obter uma importância para a história das pessoas e da cidade, que 

não seja só de perdas de vidas e de patrimônio construído ao longo da vida de 

milhares de famílias residentes em áreas ribeirinhas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Este trabalho assumiu o desafio de ter, como objeto de pesquisa, uma 

temática interdisciplinar de forte tradição em outras áreas de conhecimento do 

que nas ciências sociais. Até mesmo porque as ciências sociais, até pouco 

tempo atrás, impunham, para a sociedade, o paradigma dominante da fé no 

progresso e na racionalidade humana. Ademais, no âmbito das ciências 

sociais, mais especificamente da sociologia ambiental, importa considerar que, 

além dos aspectos sociais, aspectos biofísicos também afetam a estrutura e as 

mudanças sociais.  

No processo de elaboração deste trabalho algumas indagações fizeram-

se sempre presentes: qual a contribuição das escolas para a ressignificação da 

relação sociedade-natureza, tendo o rio como fio condutor das práticas de 

educação ambiental? E o que seria ressignificar a relação sociedade-natureza? 

Como se processa a relação cidades-rios na atualidade? E quais os nexos da 

relação cidades-rios com as práticas de educação ambiental? 

Então, o que estabelecemos como objetivo central foi compreender se 

as práticas de educação ambiental, desenvolvidas em escolas públicas 

estaduais e municipais, localizadas nas proximidades dos rios Potengi e 

Mossoró, das cidades do Natal e Mossoró-RN, respectivamente, estavam 

contribuindo para possíveis ressignificações da relação sociedade-natureza, 

por meio da fala de professores de escolas públicas, considerada, neste 

estudo, como um discurso competente e legítimo para a abordagem das 

mudanças das práticas sociais em relação à questão socioambiental, a partir 

do espaço da vida escolar. 

A hipótese principal foi a de que estaria em construção um habitus 

socioambiental, em contraposição ao habitus utilitarista, numa visão mais 

ampliada da questão ambiental, advindo dessas práticas, em que pese o 

ambiente da vida social educativa de Natal e de Mossoró. 

Nessa perspectiva, um habitus se expressa no corpo dos indivíduos e 

nas coisas, de diversas maneiras. O habitus utilitarista advém do hábito de 

sujar para outra pessoa limpar, do hábito de quebrar e destruir o patrimônio 

público, entendido como não pertencendo a ninguém, da visão utilitarista dos 
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recursos naturais, para usufruto unicamente para as atividades humanas. 

Assim sendo, um habitus socioambiental pode ser identificado por meio 

de diversas práticas percebidas no cotidiano da escola, conforme resultados da 

pesquisa empírica, como por exemplo: melhoria na conservação do patrimônio 

escolar, limpeza da escola, cuidados individuais com o lixo, diminuição do 

desperdício, novo repertório pedagógico, ampliação da visão sobre o ambiente, 

ampliação da visão sobre os rios que compõem a paisagem das cidades, entre 

outros.  

Então, esse novo habitus socioambiental, se expressa no corpo e se 

apresenta nas coisas (escolas), simultaneamente e sutilmente, pois diferente 

da degradação socioambiental, visível na maioria das vezes, as novas atitudes 

e comportamentos requerem um olhar mais apurado e um investimento de 

longo prazo.  

A “virada ecológica” que emergiu, a partir dos anos 1960, com a 

evidência de uma crise ambiental e social  evidenciou a exploração intensiva e 

extensiva dos recursos ambientais, a visível  degradação ambiental das 

cidades e as consequências de um modelo de desenvolvimento e crescimento, 

sob a égide do progresso a qualquer custo, ambiental e social. 

Nesse contexto, entendemos que a crise ambiental tem propiciado a 

“ambientalização” das sociedades, como destaca Lopes Leite (2006), em 

decorrência da internalização da questão ambiental, nas esferas sociais e nas 

consciências dos indivíduos, refletida no processo em curso de ressignificação 

da relação sociedade-natureza. 

A ambientalização significa o processo de internalização da questão 

ambiental nas esferas sociais, conduzindo o indivíduo e a sociedade a uma 

nova formação moral, substanciada em novas formas de relações com o 

ambiente. Este processo pode ser identificado tanto na emergência de 

questões e práticas ambientais como um fenômeno novo, quanto na 

reconfiguração de práticas e lutas tradicionais que se transformam ao 

incorporar aspectos ambientais ( CARVALHO; TONIOL, 2010). 

Assim sendo, a Educação Ambiental (EA), desenvolvida nas escolas, 

tem importante papel nesse processo, porque emergiu fornecendo códigos de 

condutas e comportamentos individuais e coletivos. Estes são acompanhados 

de uma série de informações sobre o mundo natural, as cadeias ecológicas, as 
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ameaças à natureza, à paisagem, à saúde humana e à qualidade de vida 

urbana. E, nesse sentido, a reformulação do sistema educação foi colocada em 

destaque no cenário mundial, para a promoção da mudança de valores 

culturais da relação entre Sociedade e Natureza.  

Portanto, a problemática ambiental tem implicado na construção de 

novos comportamentos, atitudes, valores e estilos de vida individuais e 

coletivos na direção das mudanças sociais e ambientais exigidas pela crise 

ambiental.  

O nosso pressuposto era o que a EA praticada nas escolas é diversa e 

plural, enredada num mosaico complexo, considerando que as escolas e os 

próprios professores não seriam todos iguais e que existem diferenças 

significativas no modo como cada escola e/ou professor desenvolve a temática 

ambiental e que existem significativas diferenças no modo como cada escola e 

ou professor participa dessas práticas. Esta constatação leva-nos a identificar 

como são múltiplos os caminhos, as vias de acesso e as formas de entrada da 

temática ambiental nas escolas. 

A nossa análise procurou mostrar a existência de processos de 

ressignificação da relação sociedade-natureza, em construção no espaço de 

escolas públicas de Natal e de Mossoró-RN, configuradas na ampliação dos 

interesses dos professores e estudantes, sobre as questões ambientais. Nesse 

sentido, os temas lixo, água e rios foram ressaltados pelos entrevistados como 

fios condutores aos propósitos de mudanças de atitudes e valores em relação à 

natureza. Estes processos estariam atuando como aliados da gestão ambiental 

das cidades. 

Nesse percurso, os rios das cidades de Natal e Mossoró, ao entrarem 

nas salas de aula, propiciam aos estudantes e professores saírem dessas 

salas e visitarem a cidade, compondo uma dimensão local e global do processo 

educativo, por meio de práticas pedagógicas contextualizadas, contribuindo 

para a ampliação da visão dos envolvidos com essas práticas a respeito da 

relação sociedade-natureza. 

No entanto, embora, os projetos e práticas de educação ambiental, 

desenvolvidos nas escolas públicas de Natal e Mossoró, não alterem as 

desigualdades socioambientais, têm possibilitado “trocar as lentes” dos olhares 

da comunidade escolar sobre a natureza. 



186  

 

 

Todavia, as lacunas com relação à formação docente, na área ambiental, 

a predominância do caráter pontual dos projetos e práticas de educação 

ambiental das escolas, as condições precárias de manutenção dos prédios e 

patrimônio escolares, a descontinuidade das equipes de trabalho, devido a 

rotatividade de professor-estagiário ou contratado, a defasagem de contratação 

de professores para compor um quadro de docentes permanentes nas escolas, 

são aspectos que dificultam e limitam a permanência de projetos e práticas 

pedagógicas, com maior profundidade, e indicam a necessidade de inversão da 

lógica de prevalência de ações pontuais que têm caracterizado a educação 

ambiental nas cidades de Natal e de Mossoró. 

Tanto as escolas públicas de Natal quanto as de Mossoró desenvolvem 

práticas de educação ambiental por intermédio, sobretudo, de iniciativas de 

professores, mas quando estes recebem o apoio dos gestores da escola, os 

resultados são mais surpreendentes. 

 Assim, o campo da educação ambiental se revela nas escolas públicas 

de Natal e Mossoró em duas direções: a primeira, pela força das iniciativas 

individuais e de pequenos grupos de professores. A segunda, estas iniciativas 

carecem de reconhecimento efetivo pelos gestores de educação das esferas 

administrativas, estadual e municipal, para o fortalecimento das práticas de 

educação ambiental nas escolas. 

Assim sendo, ao fazermos uma digressão a respeito da relação cidades, 

rios e educação ambiental, nas cidades de Natal e Mossoró, constatamos sutis 

diferenças e evidentes semelhanças no trabalho empreendido pelas escolas, 

no que diz respeito à temática ambiental, mesmo considerando a existência de 

uma escola-barco na cidade de Natal e de projetos com o tema rio em 

Mossoró. De toda maneira, a existência do projeto Barco-Escola Chama-Maré 

parece justificar uma maior presença do tema rio nas escolas de Natal, 

enquanto que nas escolas de Mossoró, a questão do rio é inserida no processo 

pedagógico mais pelas iniciativas de professores ou grupos de professores. 

Essas conclusões não desconsideram que embora haja um aparato 

legal brasileiro no tocante as questões ambientais e sociais, essas leis, mesmo 

como resultante de processos sociais, não eliminam as contradições sociais e 

enfrentam resistências à sua aplicação. De tal modo, que as ressignificações 

da relação sociedade-natureza convivem com esses limites.  
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Desse modo, o campo da educação ambiental, representado pelos 

professores entrevistados, é dialético no sentido em que os professores, como 

os rios, ultrapassam os obstáculos e seguem o seu curso no processo 

pedagógico em escolas públicas feitas para pobres, como afirmam diversos 

estudiosos da educação.  

Portanto, é nesse contexto que as práticas de educação ambiental de 

escolas públicas estaduais e municipais de Natal e de Mossoró-RN estão 

contribuindo para a ressignificação de novas relações sociedade-natureza, 

mesmo porque embora o habitus utilitarista ainda tenha a sua força reprodutiva 

isso não significa que esta reprodução não seja interrompida por meio de 

projetos e práticas de educação ambiental e que um novo habitus, um habitus 

socioambiental esteja em processo contínuo de construção. 
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APÊNDICE A – Formulário aplicado em Mossoró/Natal 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
CURSO DE DOUTORADO 

Projeto de Pesquisa: Mapeamento das práticas e projetos de educação ambiental de escolas públicas de 
Natal-RN 

Data:_____/_____/______ 
Hora: Início: ___________ 
Final:________________ 
 
1. Nome da Escola: __________________________________________________________________ 
2. Endereço Completo: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
3. Nome do Respondente:_____________________________________________________________ 
4. Local de Nascimento do Respondente:_________________________________________________ 
5. Cargo do Respondente:   
5.1 (  ) Diretor(a) 
5.2 (  ) Vice-diretor(a) 
5.3 (  ) Coordenador (a) pedagógico(a) 
5.4 (  ) Professor (a) 
5.5 (  ) Supervisor (a) 
6. Formação: (colocar o grau e a área de formação) 
6.1 (  ) Médio Incompleto 
6.2 (  ) Médio Completo 
6.3 (  ) Magistério 
6.4 (  ) Superior incompleto 
6.5 (  ) Superior  Completo. Graduação: __________________________________________________ 
6.6 (  ) Especialização. Curso: _________________________________________________________ 
6.7 (  ) Mestrado. Curso: ______________________________________________________________ 
6.8 (  ) Doutorado. Curso: ________________________________________________________________ 
7. Esta escola desenvolve práticas ou projetos com a temática social e/ou ambiental? 
7.1 (   ) Sim  
7.2 (   ) Não  
7.3 (   ) Outro_______________________________________________________________________ 
 
Se sim, pode descrevê-los? (aqui, se a escola puder fornecer uma cópia ou enviar por email o projeto 
seria melhor. Enviar para o email: betaniatorres@gmail.com. Solicitar o envio assim que a entrevista for 
concluída). 
8. O que você entende por Educação Ambiental? (gravada) 
9. Tempo que a escola desenvolve EA: (Começou a partir de qual ano?__________) 
9.1 (  ) Menos de 1 ano  
9.2 (  ) De 1 a 3 anos  
9.3 (  ) De 3 a 7 anos  
9.4 (  ) De 7 a 9 anos 
9.5 (  ) De 9 a 10 anos 
9.6 (  ) Mais de 10 anos 
 
10. A escola começou a desenvolver e/ou trabalhar com meio ambiente motivada/provocada por: 
10.1 (  ) Conferência Nacional Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente 
10.2 (  ) Diretriz da Secretaria Estadual/Municipal de Educação 
10.3 (  ) Iniciativa de um professor ou um grupo de professores 
10.4 (  ) Interesse dos alunos 
10.5 (  ) Notícias vinculadas na mídia (TV, jornal e rádio). 
10.6 (  ) Parâmetros em Ação: meio ambiente na escola 
10.7 (  ) Políticas e programas Nacional e Estadual de EA 
10.8 (  ) Problema ambiental na comunidade 
10.9 (  ) Projeto de empresa 
10.10 (  ) Projeto de ONG (organização não governamental) __________________________________ 
10.11 (  ) Projeto de Universidade_______________________________________________________ 
10.12 (   ) Outros. Especifique ____________________________________________________________ 
11. Indique de 1 a 3, em ordem de importância, os três principais objetivos da EA na escola: 
11.1 (  ) Intervir na comunidade 
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11.2 (  ) Conscientizar alunos e comunidade para a cidadania 
11.3 (  ) Envolver e motivar os alunos para os estudos 
11.4 (  ) Possibilitar um melhor desenvolvimento de determinadas áreas/disciplinas 
11.5 (  ) Atender a demanda de governo 
11.6 (  ) Sensibilizar para o convívio com a natureza 
11.7 (  ) Promover o desenvolvimento sustentável 
11.8 (  ) Ensinar para a preservação dos recursos naturais 
11.9 (  ) Promover valores de solidariedade e zelo planetário 
11.10 (  ) Dialogar para construção de sociedades sustentáveis 
11.11 ( ) Possibilitar uma compreensão crítica e complexa da realidade socioambiental 
11.12 (  ) Situar historicamente a questão socioambiental 
11.13 (  ) Conhecer os ecossistemas 
11.14 (  ) Outra:________________________________________________________________________ 
12. A EA é desenvolvida na escola por meio de: 
12.1 (  ) Disciplina Especial (pular as questões 13 e 14)  

12.2 (  ) Inserção no Projeto Político Pedagógico 
12.3 ( ) Projetos (responder todas as seguintes questões) (colocar informações no formulário 
anexo) 

12.4 (  ) Datas e Eventos Significativos 
12.5 (  ) Tema Transversal  
12.6 (  ) Atividades Comunitárias 
12.7 ( ) Inserção da Temática em Disciplinas Específicas. Quais disciplinas? _______________________ 
OBS: Se responder a qualquer  um dos outros itens, ir para a questão 16. 

Pode haver mais de uma resposta 
 
13. Os projetos de EA são realizados das seguintes maneiras: 

13.1 A partir de uma única disciplina do Currículo  (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

13.2 A partir da integração entre duas ou mais disciplinas 
relacionadas aos conteúdos disciplinares                                    

(  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

13.3 De modo integrado ao PPP                                                              (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

13.4 A partir de questões socioambientais                                               (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

13.5 Por meio da atuação conjunta entre professores, alunos e 
comunidade                                                                                                         

(  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

13.6 Sob o enfoque dirigido à solução de problemas                                            (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

13.7 Escolha de um tema gerador para ser trabalhado em 
diversas disciplinas                                

(  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

13.8 Outra: (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

 
14. Os projetos de EA envolvem os seguintes atores: 

14.1 Apenas um professor - qual área/disciplina? (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

14.2 Grupos de professores - áreas/disciplinas?                                 (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

14.3 Equipe da direção (diretor e coordenador pedagógico)                                                            (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

14.4 Funcionários (merendeiras, jardineiro etc.)                                                (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

14.5 Alunos                                                                                                         (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

14.6 ONG’s                                     (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

14.7 Comunidade                                 (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

14.8 Empresas (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

14.9 Universidades (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

14.10 Outros. Especifique:  (  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 

15. Numerar, em ordem de prioridade (do maior para o menor), os três principais temas tratados nos 
projetos de meio ambiente/EA ou na disciplina especial que são desenvolvidos na sua escola: 
15.1 (   ) Água  
15.2 (   ) Rio Mossoró/Potengi 
15.3 (   ) Poluição e saneamento básico  
15.4 (   ) Arte-educação com sucata  
15.5 (   ) Problemas rurais  
15.6 (   ) Com-vida  
15.7 (   ) Lixo e reciclagem 
15.8 (   ) Saúde e nutrição  
15.9 (   ) Diversidade social e biológica 
15.10 (   ) Plantas, animais  
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15.11 (   ) Hortas e pomares  
15.12 (   ) Problemas urbanos (quais?_____________________________________) 
15.13 (   ) Agenda 21 
12.14 (   ) Biomas.  
12.15 (   ) Culturas e saberes tradicionais e populares  
12.16 (   ) Plantio de árvores  
12.17 (   ) Outras. Quais_______________________________________________ 
 
16. Os professores da escola fazem a sua formação de EA em eventos promovidos por: 
 
17. De que maneira a escola atua na formação continuada do professor em meio ambiente/EA? 

17.1 Liberação de carga horária para EA (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

17.2 Ajuda de custo para EA                         (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

17.3 Aquisição e distribuição de material didático-pedagógico sobre EA (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

17.4 Acesso a informações em EA (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

17.5 Promoção de grupos de estudos na unidade escolar 
(hora/atividade)                                                  

(  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

17.6 Participação de congressos, seminários, oficinas, (fóruns etc.) 
sobre EA 

(  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes  

17.7 Educação a distância sobre EA                       (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

17.8 Liberando para cursos de extensão (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

17.9 Liberando para pós-graduação (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

17.10 Incentivo à qualificação dos professores (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

17.11 Outras. Especifique: (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

 
18. A interação comunidade-escola nos projetos de meio ambiente/EA se dá por meio de: 

18.1 Os projetos são trabalhados somente dentro da escola (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

18.2 Parceria no desenvolvimento das ações de Educação Ambiental. (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

18.3 Palestras de sensibilização (  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

18.4 Participação na agenda pública (Conferências, Com-vida, Agenda 
21,Conselhos, Comitês etc.) 

(  ) Sim (  ) Não (  ) As vezes 

18.5 Outros__________________________________________________________________ 
 
19. Quais fatores estão contribuindo para a inserção do tema meio ambiente/ Educação Ambiental na 
escola? 

 Contribui 
muito 

Contribui 
pouco 

Não  
contribui 

19.1 A presença de professores qualificados com formação 
superior, especializados inovadores e com maior fundamentação 
teórica 

   

19.2 Professores idealistas que atuam como lideranças    

19.3 Participação ativa da comunidade nos projetos de intervenção    

19.4 Utilização de materiais pedagógicos    

19.5 Formação continuada de professores    

19.6 Biblioteca bem equipada    

19.7 Livros, jornais e revistas específicas    

19.8 Uso da internet    

19.9 Conhecimento de políticas públicas nacionais e internacionais 
sobre Meio Ambiente, como: Política Nacional 
de EA, Protocolos, Tratados e Convenções 

   

 
19.10 
Outros_______________________________________________________________________________ 
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20. É possível perceber mudanças na escola em decorrência da inserção da Educação Ambiental? 

 Sim Não Ainda 
não foi 
possíve
l avaliar 

20.1 Houve melhoria no ambiente físico da escola      

20.2 Os alunos ficaram mais sensíveis à conservação do patrimônio da 
escola 

   

20.3 Há menos lixo na escola    

20.4 Há menos desperdício (de água, luz, papel)    

20.5 Professores de diferentes disciplinas dialogam mais    

20.6 Maior participação da comunidade    

20.7 Melhoria nas relações aluno/aluno, alunos/professores e 
alunos/funcionários 

   

20.8 Participação em conselhos e comitês comunitários     

20.9 Participação crescente em campanhas    

20.10 Maior número de trabalho de EA apresentados em feiras culturais 
ou de ciências 

   

20.11 Atitudes mais solidárias nas ações cotidianas    

20.12 Incorporação de novas práticas pedagógicas    

 
20.13 Outras. 
Quais__________________________________________________________________________ 
 
21. É possível perceber mudanças no cotidiano da comunidade em decorrência da inserção da Educação 
Ambiental na escola? 
 

 Sim Não Ainda 
não foi 
possíve
l avaliar 

21.1 Melhorias no entorno da escola    

21.2 Maior sensibilização dos moradores para a conservação do 
patrimônio da comunidade 

   

21.3 Redução do volume de resíduos sólidos na comunidade    

21.4 Maior articulação entre os projetos da escola e as necessidades da 
comunidade 

   

21.5 Formação de grupos de educadores ambientais na comunidade    

21.6 Formação de associações e ONGs ambientalistas    

21.7 Diálogo entre a comunidade e o poder público para a melhoria das 
condições socioambientais da comunidade 

   

21.8 Outros:    

 
Questões Abertas 
 
22. Em sua opinião, quais os fatores que motivam a sua escola a agir em prol de uma causa 
socioambiental?  
23. Como são planejadas as práticas de EA na sua escola? 
24. A escola realiza aulas de campo para trabalhar a realidade local sobre as questões ambientais? 
24.1 (   ) Sim     
24.2 (   ) Não 
25. Se sim, quais locais são visitados? (Listar, após isso, saber o que motivou a escolha dos locais 
visitados). 
26. O tema Rio Mossoró/Potengi é desenvolvido na sua escola? 
26.1 (   ) Sim (Se sim, passar para as questões seguintes) 
26.2 (   ) Não (pula para a questão 29)  
27. O que motivou o tema Rio Mossoró/Potengi a ser desenvolvido na sua escola?  
28. Que mudanças você percebe na sua escola – professores – alunos – funcionários – e em você 
mesma com relação à maneira de ver e conviver com o rio? 
29. Como você vê o Rio Mossoró/ Potengi? 
30. Que histórias você conhece a respeito do Rio Mossoró/Potengi?  
31. O que é necessário saber em termos de EA na sua escola que não foi contemplado no questionário 
nem na nossa conversa? 
Observações gerais (o entrevistador registra aqui questões que percebeu durante a entrevista) 
Entrevistador (a): 
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APÊNDICE B – Relação das escolas pesquisadas em Natal/RN 

 

Ítem Escolas Municipais Bairro 
Data de 

Funcionamento 
Zona 

1 EM Santos Reis Santos Reis 07/04/1998 

L
E

S
T

E
 

2 EM Profa  Mareci Gomes dos Santos Cidade Alta 
05/03/1998 

3 EM Ferreira Itajubá Quintas 19/04/1966 

O
E

S
T

E
 

4 EM Profª Angélica de Almeida Moura Quintas 25/11/1988 

5 EM Chico Santeiro Nordeste 20/05/1966 

6 EM Profª Francisca Ferreira da Silva Bom Pastor 31/05/1978 

7 EM  Profº Veríssimo de Melo 
Felipe 

Camarão 
27/12/1996 

8 
EM Profº Francisco de Assis Varela 
Cavalcanti 

Guarapes 
02/10/1990 

9 EM Profº Herly Parente Igapó 06/09/1977 

N
O

R
T

E
 

10 EM Vereador José Sotero Igapó 30/12/1976 

11 EM  Mons. José Alves Landim Potengi 27/06/1978 

12 
EM Profa Maria Madalena Xavier de 
Andrade 

Potengi 
07/04/1998 

13 EM Profº José do Patrocínio Pereira Pinto Potengi 06/09/1977 

14 EM Profª Iapissara Aguiar Potengi 04/03/1977 

15 EM Profª Francisca de Oliveira Pajuçara 31/05/1978 

 Escolas Estaduais    

16 EE Profª Josefa Sampaio Santos Reis 09/12/1988 

L
E

S
T

E
 

17 EE Café Filho Santos Reis 09/12/1988 

18 EE Isabel Gondim Rocas 01/11/1934 

19 EE Padre Monte Rocas 29/10/1980 

20 EE Profº. Ulisses de Góis Ribeira 28/12/1943 

21 EE Winston Churchill Cidade Alta 25/09/1967 

22 EE Passo da Pátria Cidade Alta 27/08/1981 

23 EE Profª. Stela Gonçalves Alecrim 08/01/1963 

24 EE Calazans Pinheiro Alecrim 16/03/1964 

25 Instituto Padre Miguelinho Alecrim 04/04/1963 

26 EE Almirante Newton Braga de Faria Alecrim 12/12/1984 

27 EE Centro do Menor Trabalhador Alecrim 21/07/1997 

28 EE Felizardo Moura Quintas 09/08/1965 
O

E
S

T
E

 
29 EE Theódulo Câmara Quintas 11/06/1982 

30 EE Maria Montezuma Quintas 09/12/1988 

31 EE Graciliano Lordão Quintas Decreto nº 9.689/1986 

32 EE Imperial Marinheiro Nordeste 07/12/1973 

33 EE Dep. Márcio Marinho Bom Pastor 07/11/1986 

34 EE Jean Mermoz Bom Pastor Decreto nº 6.228/1973 

35 EE Maria Ilka de Moura Bom Pastor Decreto nº 9.688/1986 

36 EE Irmã Scheilla Bom Pastor 25/03/1998 

37 EE União 
Felipe 

Camarão 
21/07/1997.* 

38 EE Clara Camarão 
Felipe 

Camarão 
19/03/2001 

39 EE Profª. Maria Queiroz 
Felipe 

Camarão 
03/07/1998 

40 EE Maria Luiza A. Costa 
Felipe 

Camarão 
03/04/1995 

41 EE Soldado Luiz Gonzaga Nazaré 15/03/1974 

42 EE Potiguassu Igapó 15/04/1982 

N
O

R
T

E
 

43 EE Padre João Maria Potengi 17/05/1985 

44 EE Dom José Adelino Potengi 07/05/1984 

45 EE Profº. Varela Barca Potengi 26/06/1989 

46 Centro Educacional Tirandentes Potengi 14/11/1995 

47 EE Profª Dulce Wanderley Redinha 26/02/190 

48 EE Profª Maria Nalva Xavier de Albuquerque Pajuçara 96/08/1999 

49 EE Profª  Zila Mamede* Pajuçara 12/05/1986 

50 EE Profª.Leonor Lima Redinha Decreto nº1.104/1942 
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Fonte: Disponível em: http://www.natal.rn.gov.br/sme/paginas/ctd-421.html. Acesso em: 16 mar. 2011. 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC/SOINSPE, 2011. 

*E. E. União iniciou seu funcionamento, em 1970, como escola particular, foi incorporada ao 
estado por meio do Decreto nº 1’3.420/97 de 21/07/97. 
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APÊNDICE C – Relação das escolas pesquisadas em Mossoró/RN 

Fonte: Pesquisa direta, 2011. 

Ítem Escolas Municipais Bairro 
Data de 

Funcionamento 

1 EM Raimunda Nogueira do Couto Santo Antônio 15/10/1999 

2 EM Raimundo Fernandes Santo Antônio 07/01/1983 

3 Col. Evangélico Leôncio José de Santana Centro 14/12/2001 

4 EM Joaquim Felício de Moura Bom Jardim 31/12/1973 

5 EM Profº Antonio da Graça Machado Bom Jardim 20/03/1984 

6 EM Profº Francisco Morais Filho Bom Jardim 20/03/1998 

7 EM Francisco de Assis Batista *Bom Jardim 28/06/1996 

8 EM Senador Dinarte Mariz Alto de São Manoel 03/04/1960. 

9 EM Profº Antonio Amorim Aeroporto 03/02/2003 

10 EM Dolores do Carmo Rebouças Aeroporto 17/06/1999 

11 EM José Benjamim Alto São Manoel 24/01/1985 

12 EM Profª Celina Guimarães Viana Barrocas 02/02/1988 

13 EM Manoel Assis Doze Anos 31/12/1973 

14 EM Profº Antonio Fagundes Aeroporto 13/04/1979 

15 EM Nossa Senhora das Graças Boa Vista 27/06/1997 

 Escolas Estaduais   

16 C. E. de Jovens e Adultos Prof. Alfredo Simonetti  Centro 05/10/1979 

17 EE Centenário de Mossoró  Santo Antônio 10/03/1970 

18 EE Ambulatório Cardeal Câmara Centro 09/05/1949 

19 EE Educandário Paulo Freire Santo Antonio 07/12/1972 

20 EE Jardim de Infância Modelo Centro 09/06/1956 

21 EE Padre Alfredo Santo Antônio 06/1985. 

22 EE Santa Terezinha Santo Antonio 17/12/1987 

23 EE Inalda Cabral Santo Antonio Jan/1986 

24 EE Alfa Ville Paredões 11/01/1999 

25 EE Antonio Gomes Paredões 11/10/1934 

26 Centro Regional de Educação Especial Nova Betânia 11/08/1987 

27 EE Cunha da Mota * São José  

28 EE Governador Dix-Sept Rosado  Bom Jardim 1950 

29 EE Ambulatório José Pereira de Lima  Alto da Conceição , 1º/04/1952 

30 EE Prof. José de Freitas Nobre  Pintos 05/04/1982 

31 EE Dom Jaime Câmara  Pintos 1965 

32 EE Ambulatório Padre Dehon Alto São Manoel 28.06.1953 

33 EE Luther King* Walfredo Gurgel  

34 EE Dr. Everton Dantas Cortez  Planalto 13 de Maio 28/09/1977 

35 EE Profª Maria Stella Pinheiro Costa  Liberdade I 08/08/1983 

36 EE Tertuliano Ayres Dias  Planalto 13 de Maio 21/07/1997. 

37 CAIC Mons. Francisco de Sales Cavalcante* Carnaubal  

38 EE Aleixo Rosa da Silva  Carnaubal 02/04/1984 

39 EE Francisco Antonio de Medeiros  Lagoa do Mato 15/03/1965 

40 EE Monsenhor Raimundo Gurgel Lagoa do Mato 21.09.1977 

41 EE Disneylândia  Boa Vista 02/01/1984 

42 EE Nossa Senhora de Fátima II  Aeroporto 25/03/98 

43 EE Onzieme Rosado Fernandes  Boa Vista ,21/07/1997 

44 EE Moreira Dias Doze Anos 15/10/1999 

45 EE Educandário Antonio Bezerra de Sales  Aeroporto I Janeiro/1986. 

46 EE Prof. José Nogueira  Santo Antônio 21/12/1977 

47 EE Santo Antonio  Santo Antônio 25/03/998  

48 EE João Paulo II  Liberdade II 25/03/1998. 

49 EE Prof. Hermógenes Nogueira da Costa  Belo Horizonte 02/06/1986. 

50 EE Prof. Manoel João Alto de São Manoel 16/03/1964 
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APÊNDICE D –  Projetos/práticas de EA disponibilizados pelas escolas públicas pesquisadas – Natal/RN, 2010 

Escola Projeto/Atividade/ Prática Objetivos Público Alvo Recursos Humanos Responsável Obs 

E
E

 P
ro

f.
 V

a
re

la
 

B
a

rc
a
 

Intercâmbio de experiências  e aulas de 
campo (Barco-Escola, Parque das Dunas, 
Centro Histórico) 
Jun-Dez/ 2007 

Despertar nos alunos o  interesse 
pelo estudo de uma parte da 
história do nosso estado, bem 
como absorver os aspectos 
culturais de uma forma agradável 
e prazerosa, contribuindo para 
que os mesmo questionem, 
reflitam e analisem sobre todo o 
processo histórico, político e 
cultural da época em foco. 

Ensino médio 
 

Professores, equipe 
pedagógica e direção 

Professores, 
equipe 
pedagógica e 
direção 

 

E
E

 P
ro

fa
 

J
o

s
e

fa
 

S
a

m
p
a
io

 Projeto Vida à margem do rio Despertar nos alunos do ensino 
fundamental e médio uma reflexão 
em torno das consequências 
geradas pela vida das populações 
ribeirinhas diante do processo de 
degradação do meio ambiente 
natural. 

Alunos do 
ensino 
fundamental e 
médio 

Professores da 
geografia, história, 
língua portuguesa, 
matemática e artes 

 Projeto Barco 
Escola Chama 
Maré 

E
E

 C
la

ra
 C

a
m

a
rã

o
 

Água Fonte De Vida 
Jun-out/2009 

Compreender a importância da 
água para os seres vivos 
relacionando-a com as condições 
necessárias a preservação da 
vida. Pois, a água não é apenas 
um líquido para se beber, ela tem 
uma importância vital na 
sobrevivência de todos os seres 
vivos do Planeta. 

alunos do 4º e 
5º anos do 
Ensino 
Fundamental 

Professores   
Do 4 
 

Coordenação 
pedagógica  

 

Cultivando idéias sobre o meio ambiente 
Jul-dez/2009 

Compreender sobre a importância 
da preservação e pela qualidade 
do meio ambiente, especialmente 
sobre o foco: água, lixo e 
cidadania, enfatizando a 
importância da água para os seres 
vivos relacionando-a com as 
condições necessárias a 
preservação da vida e a questão 
do lixo produzido no cotidiano. 

Turmas do 4º 
e 5º ano 

Professoras Equipe Técnico-
Pedagógica 
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continua 

Escola Projeto/Atividade/ Prática Objetivos Público Alvo 
Recursos 
Humanos 

Responsável Obs 

E
E

 P
a

d
re

 J
o

ã
o
 

M
a

ri
a
 

“O rio Potengi, seu passado e seu 
futuro” 
Ago-Jan 

Despertar na comunidade escolar o interesse 
pela preservação do Rio Potengi e de suas 
espécies naturais. Destacando a história de 
Natal tendo o rio como parte do processo 
histórico da comunidade escolar.    

alunos do 4º e 
5º ano, 8º e 
9º ano 
 

Professores, 
Equipe 
Gestora 
 

Professores, Equipe 
Gestora 

 

.E
E

 U
n

iã
o
 

Projeto 
Ecológico 
A Escola e o Lixo: Numa Ação 
Transformadora 
Jul-Dez/2009 

Sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância da recuperação e preservação do 
rio Potengi, garantindo a qualidade da água 
consumida pela população ribeirinha, 
buscando possíveis soluções para as 
questões enfrentadas nessa problemática; 
Contribuir para que o aluno tenha uma visão 
do conhecimento geográfico escolar, 
procurando ampliar sua percepção de está 
inserido em um mundo, construído com base 
nas relações sociais. 
A habilidade se observar os elementos sociais 
e naturais de espaço vivido e de organizar e 
registrar os dados coletados por meio de 
pesquisa e de entrevista sobre o lixo; 
As noções de localização temporal e espacial, 
orientação, identidade, cultura e trabalho; 
Percepção das diferentes formas de 
representação (imagens, mapas, documentos 
e maquetes) baseando-se no espaço de 
vivencia; 
A capacidade de realizar operações mentais, 
como observar, descrever, classificar, 
comparar, relacionar, analisar e outras. 

alunos de 1º 
ao 5º anos. 
 

Professores; 
Alunos; 
Palestrantes 
Equipe 
técnica 
escolar. 
 

Professores 
funcionários 
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Continua 

E
M

 S
a

n
to

s
 R

e
is

 Potengi: um novo olhar para preservar 
Jul-Ago/ 2010 

Possibilitar à comunidade escolar uma 
reflexão crítica a cerca do estuário do rio 
Potengi levando em consideração a 
preservação, a conservação e a recuperação 
deste recursos natural. 

Anos finais do 
ensino 
fundamental 

Professores 
de Português, 
Geografia, 
história, 
educação 
física 

Coordenação 
Pedagógica 

Projeto 

E
M

 M
o
n

s
. 
J
o
s
é

 A
lv

e
s
 L

a
n

d
im

 

Projeto Barco-Escola Chama-Maré – 
Escola e Comunidade Sustentável. 
 
 

desenvolver procedimentos conceituais, 
comportamentais e atitudinais que estimulem 
uma consciência ecológica rumo a um 
desenvolvimento sustentado na escola em 
questão e em seu entorno. Isto deve ser 
realizado com o apoio da comunidade e de 
parceiros dentro e fora do âmbito da 
instituição educacional. 

conjunto 
habitacional 
Soledade I, 
Natal (RN). 

Professores, 
equipe 
pedagógica, 
alunos, 
funcionários, 
comunidade 
escolar e 
instituições da 
sociedade 
civil 
envolvidas. 

Professor de 
geografia 

Projeto 

Rio Potengi pede socorro Conscientizar o educando da preservação do 
Rio Potengi, despertando, no mesmo, valores 
de cuidado e um olhar crítico e de 
preocupação, tendo em vista a atual situação 
de  poluição do rio, através do resgate de sua 
importância histórica, econômica, cultural e do  
potencial que o  Rio Potengi possui na 
promoção da qualidade de vida da população.  

Alunos do 6º 
ao 9º ano 

Professores Professores de 
geografia 

Projeto 

Uma escola limpa para o bem de todos Formar uma consciência ambiental que 
conduza a uma prática ecologicamente 
correta na comunidade escolar e, 
consequentemente, na sociedade. 

Toda escola  Alunos, 
professores, 
coordenação 
e direção 

Alunos, professores, 
coordenação e 
direção 

Relatório de 
atividades 

 

Escola Projeto/Atividade/ Prática Objetivos Público Alvo 
Recursos 
Humanos 

Responsável Obs 
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continua 

Escola Projeto/Atividade/ Prática Objetivos Público Alvo 
Recursos 
Humanos 

Responsável Obs 

E
M

 M
o
n

s
. 
J
o
s
é

 A
lv

e
s
 

L
a

n
d

im
 

 Desenvolver um movimento de ação 
preventiva e educativa sobre a dengue. 

Escola e 
comunidade 

Professores Professores, 
coordenação e 
direção 

Projeto 

Rio Potengi: imaginário e natureza 
2008 

Estimular a formação de uma consciência 
ecológica, difundindo conhecimentos e 
informações para que as pessoas possam 
conviver e integrar-se melhor com seu próprio 
meio ambiente, reavaliando a questão da 
poluição devido o crescimento da 
carcinocultura no rio Potengi e procura buscar 
novas soluções. 

Turno 
vespertino 
6º ao 9º ano 

Professores 
de história, 
educação 
física, artes e 
ciências 

Coordenação e 
direção 

Projeto 

E
E

 F
e

liz
a

rd
o

 

M
o

u
ra

 

“Rio Potengi: um ecossistema 
ameaçado” 2009 

Conscientizar nossos alunos da necessidade 
de conservar patrimônios naturais e culturais, 
compreendendo que os problemas ambientais 
interferem na qualidade de vida das pessoas. 

Ensino 
Fundamental 
e Médio 

Coordenadora 
Pedagógica e 
professora 

Coordenadora 
Pedagógica e 
Professora  

 

E
E

 J
e

a
n
 M

e
rm

o
z
 

Cuidando do Lixo 
Jul-Dez/2009 

Possibilitar um processo de conscientização e 
preservação frente ás questões do meio 
ambiente, permitido ao educando identificar-
se como agente transformador, capaz de 
contribuir para a diminuição dos problemas 
que agridem o meio ambiente em geral e 
especificamente no ambiente escolar. 

Ensino Fund. I 
e II e Ensino 
Médio 

Professoras Direção, 
coordenação 
pedagógica e 
professoras 

 

E
E

 I
m

p
e

ri
a

l 

M
a

ri
n
h

e
ir
o
 No Imperial Marinheiro 

O Combate A Dengue É O Ano Inteiro 
2010 

Conscientizar a comunidade escolar da 
importância de se combater a proliferação do 
mosquito “Aedes Aegypti” que provoca a 
transmissão da “Dengue”, uma doença 
perigosa e que pode causar a morte. 

Todos os 
alunos 

Professores Professores  
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Continua 

  

 

Escola Projeto/Atividade/ Prática Objetivos Público Alvo 
Recursos 
Humanos 

Responsável Obs 

E
E

 I
m

p
e

ri
a

l 

M
a

ri
n
h

e
ir
o
 No Imperial Marinheiro 

O Combate A Dengue É O Ano Inteiro 
2010 

Conscientizar a comunidade escolar da 
importância de se combater a proliferação do 
mosquito “Aedes Aegypti” que provoca a 
transmissão da “Dengue”, uma doença 
perigosa e que pode causar a morte. 

Todos os 
alunos 

Professores Professores  

E
E

 M
a

ri
a

 

M
o

n
te

z
u
m

a
 Um Mundo Cheio de Água 

Jul-dez 
Levar a comunidade escolar a desenvolverem 
atitudes de conservação e preservação da 
água na natureza e no seu dia-a-dia. 

4ºs e 5ºs anos Sem 
informação 

Sem Informação  

E
E

 M
a

re
c
i 
G

o
m

e
s
 

Semana do Meio Ambiente do Passo 
da Pátria 
Mutirão de Limpeza do Rio Potengi 
07 de Junho 2008 

A busca por realizar situações de 
aprendizagens significativas deve ser 
constante no âmbito escolar e a  problemática 
social emergente (preservação ambiental) 
constitui-se como uma possibilidade de 
envolver e instigar o educando a perceber-se 
como agente social, em que sua ação 
individual contribui para a  construção da ação 
coletiva. 
 

5ºs anos Professores 
do 5º ano 

 Secretaria 
Municpal de 
Habitação, 
Regularização 
Fundiária E 
Projetos 
Estruturantes 
– SEHARPE 
Programa 
Habitar Brasil/ 
Bid 
Projeto 
Integrado 
Passo Da 
Pátria 

Projeto 
Chama Maré 
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Conclusão - Natal 

 

 

 

 

 

 

 
Escola 

Projeto/Atividade/ Prática Objetivos Público Alvo 
Recursos 
Humanos 

Responsável Obs 

C
e
n

tr
o

 E
d
u

c
a
c
io

n
a

l 
A

lf
e

re
s
 

T
ir

a
d

e
n

te
s
 

Para o rio Potengi há solução 
2010 

Oferecer meios efetivos para o aluno 
compreender os fatos naturais, referente a 
essa temática, desenvolvendo suas 
potencialidades de forma a adotar posturas 
pessoais e comportamentos sociais que lhe 
permita viver numa relação construtiva 
consigo mesmo e com seu meio, colaborando 
para que a sociedade seja ambientalmente 
sustentável e socialmente justa; protegendo e 
preservando todas as manifestações de vida 
no planeta de modo a garantir as condições 
para que haja prosperidade e diversidade. 

 460 alunos 
do 1º ao 9º 
ano do ensino 
fundamental 

25 
professores e 
funcionários 
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APENDICE E – Projetos/ práticas de EA disponibilizados pelas escolas públicas pesquisadas – Mossoró/RN, 2009 

 

Escola Projeto/ Atividade / Prática Objetivos Público Alvo Recursos Humanos Responsáveis Obs 

E
E

 C
u

n
h

a
 d

a
 M

o
ta

 

Reciclagem e coleta seletiva: O 
diferencial de responsabilidade 
com o futuro 
Jun-Nov/2008  
 
Passeio ecológico ao rio Mossoró 
a fim de fazer uma pesquisa de 
campo sobre o grau de poluição 
do rio e construção de uma linha 
de tempo do nível de qualidade da 
água no Brasil. 
 

Despertar o senso crítico e a consciência 
ecológica dos alunos quanto a preservação 
do meio ambiente no sentido de 
analisar,questionar, incutir e praticar novas 
atitudes que contribuam para a melhoria da 
qualidade de vida da humanidade. 

Alunos e 
comunidade. 

Equipe técnica-
pedagógica, 
professores, alunos, 
pais, funcionários e 
comunidade. 

Apoio pedagógico 
Parcerias: Petróleo 
Brasileiro S/A – 
Petrobras; Setor de 
Coleta Seletiva da  
Prefeitura Municipal de 
Mossoró 

Projeto cedido 
pela escola 
(Cópia) 

E
E

 P
a

d
re

 

A
lf
re

d
o
 

Reciclagem Analisar por meio de ferramentas 
matemáticas a reciclagem do lixo; produzir 
textos e painéis a partir de dados 
coletados, com o objetivo de mostrar o que 
aprendeu. 

Alunos (6° ano 
e EJA 
noturno) 

Professores e 
alunos 

 Questionário 
aplicado por 
Nadyégila 

E
E

 

M
o

n
s
e

n
h
o

r 

F
ra

n
c
is

c
o

 

d
e

 S
a

le
s
 

C
a
v
a

lc
a

n
te

 

Salve o Rio Mossoró Observar e analisar as condições do rio. Ensino Médio Professores e 
alunos 

 Questionário 
aplicado  

E
E

 A
n

to
n
io

 

B
e

z
e

rr
a
 d

e
 S

a
le

s
 

 Água Reconhecer a importância da água em 
nossas vidas; Elencar o mau uso da água; 
Identificar os estados físicos da água; 
conceituar mata ciliar reconhecendo sua 
importância para vida dos rios. 

Alunos (6° ao 
9° ano) 

Professores e 
alunos. 

 Formulário 
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Continua 

Escola Projeto/ Atividade / Prática Objetivos Público Alvo Recursos Humanos Responsável Obs 

E
E

 M
o

n
s
e

n
h

o
r 

F
ra

n
c
is

c
o

 d
e

 S
a

le
s
 

C
a
v
a

lc
a

n
te

 

Salve o Rio Mossoró Observar e analisar as condições do rio. Ensino Médio Professores e 
alunos 

 Questionário 
aplicado por 
Thabyta. 

E
E

 P
ro

f.
 

M
a

n
o
e

l 

J
o

ã
o
 

 O Rio do Carmo Identificar os impactos negativos relacionados ao 
âmbito sócio-ambiental. 

Alunos e 
comunidade 

Professores e 
alunos 

 Projeto cedido 
pela escola 
(Cópia) 

E
E

 A
le

ix
o

 R
o
s
a

 

d
a

 S
ilv

a
 

Projeto de Educação Fiscal para a 
Cidadania. Tema: Lixo: a 
importância da conscientização 
da comunidade local com a 
destinação do lixo.(set/2009) 

Conscientizar os alunos e a comunidade sobre a 
preservação do meio ambiente, a importância da 
reciclagem e da coleta seletiva. 

Alunos (1° ao 
5° ano e EJA 
Noturno) 

Professores de 
ciências, língua 
portuguesa, 
geografia, artes e 
história 

 Projeto cedido 
pela escola 
(Cópia) 

E
E

 A
n

tô
n
io

 

G
o

m
e

s
  Aula Passeio: Construindo uma 

consciência ecológica e 
ambiental. 
(26jun/2009) 

Proporcionar ao aluno oportunidade de vivenciar de 
perto as condições do rio,do lixão,como também 
das casas próximas ao rio; Construir uma 
consciência ecológica nos alunos, como na 
comunidade que a escola está inserida. 

Alunos do 4º e 
5º ano. 

Professores, 
coordenação e 
alunos. 

 Projeto da 
atividade cedido 
pela escola 
(Cópia). 

E
E

 M
o

n
s
e

n
h

o
r 

F
ra

n
c
is

c
o

 S
a
le

s
 

C
a
v
a

lc
a

n
te

 -
 C

A
IC

 

 IIIª Feira de Ciências da 12ª 
DIRED. Projeto: Resistência dos 
cactos a ausência de Água 

Proporcionar aos alunos o desenvolvimento da 
curiosidade na perspectiva de estimular o interesse 
pelo estudo das ciências,através dos métodos 
científicos da observação e experimentação para o 
conhecimento e entendimento dos conteúdos 
ministrados em sala de aula. 

1ª e 2ª série A - 
vespertino 

Alunos: e 
Professores:  

 Projeto cedido 
pela escola 
(Cópia) 

Salve o Rio Mossoró Observar e analisar as condições do rio. Ensino Médio Professores e 
alunos 

 Questionário 
aplicado  
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   Continua 

Escola Projeto/ Atividade / Prática Objetivos Público Alvo Recursos Humanos Responsável Obs 
E

M
 S

e
n

a
d

o
r 

D
in

a
rt

e
 M

a
ri
z
 

Doenças causadas pela 
contaminação das águas: O 
caso das comunidades 
urbanas ribeirinhas de 
Mossoró/RN. 
(Ago-dez/2009, fev-
jul/2010). 

Possibilitar o (re)conhecimento das principais 
doenças, ocasionadas pela veiculação hídrica, 
que afetam a comunidade ribeirinha do Alto de 
São Manoel – Mossoró/RN. Principalmente no 
período invernoso. 

Alunos; 
Professores, 
Equipe de 
Apoio,Equipe 
pedagógica, 
equipe gestora, 
Família dos 
alunos, 
Comunidade 
ribeirinha onde 
a escola está 
inserida. 

Alunos; 
Professores, 
Equipe de 
Apoio,Equipe 
pedagógica. 

 Projeto cedido 
pela escola 
(Cópia) 
Projeto com 
apoio financeiro 
da FAPERN. 

Reciclando lixo: reciclando a 
vida 
Ago-set/2009 

Despertar a consciência ecológica dos membros 
da escola e da comunidade através da educação 
ambiental, possibilitada por atividades escolares 
cotidianas e pelo desenvolvimento de atitudes de 
bom convívio com o meio ambiente e com sua 
preservação, com ênfase no adequado 
tratamento do lixo. 

Professores, 
alunos, equipe 
pedagógica e 
administrativa, 
demais 
segmentos da 
escola e a 
população que 
vive no entorno 
da escola. 

 Professores, 
equipe pedagógica 
e direção 

 Entre as 
atividades aula 
passeio ao rio 
para observação 
e registro da 
situação de 
poluição em que 
ele se encontra. 

E
M

 F
ra

n
c
is

c
o

 d
e
 A

s
s
is

 B
a

ti
s
ta

 

 Aulas de campo às 
margens do rio 
Mossoró.(2009) 

Observar os impactos causados no meio 
ambiente pela ação humana. 

Alunos do 6º 
ano e 
professores 

Alunos e 
professores,  

Eliane.  Cronograma de 
Atividades cedido 
pela escola 
(Cópia). 

 A- Aula passeio ao Lajedo 
de Soledade e Barragem de 
Santa Cruz (Apodi)(2009) 

Caracterizar o espaço geográfico e as relações 
socioeconômicas 

 8º e 9º ano. Alunos e 
professores 

 Cronograma de 
Atividades cedido 
pela escola  

A - Palestra – Tema: Lixo x 
Ambiente 

Sensibilizar a comunidade escolar para os 
problemas que o lixo acarreta ao meio ambiente. 

Alunos do 1º 
ao 9º ano, pais, 
professores e 
funcionários. 

Palestrante, 
alunos, pais, 
professores e 
funcionários 

 Cronograma de 
Atividades cedido 
pela escola 
(Cópia). 
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Continua 

 

 

Escola Projeto/ Atividade / Prática Objetivos Público Alvo Recursos Humanos Responsável Obs 
E

M
  

J
o

s
é
 

B
e

n
ja

m
in

 
A -Trilha ecológica ao Rio 
Mossoró 

Perceber a paisagem e ampliar 
conceitos sobre o rio. 

Turmas do 5º 
ano do ensino 
fundamental 

Alunos, professores 
e monitores do 
Projeto Rio Apodi-
Mossoró 

 Cópia de Relatório 
de Atividades do 
NEA III do ano de 
2007-2009. 

E
E

 P
a

d
re

 

A
lf
re

d
o
 Reciclagem Analisar por meio de ferramentas 

matemáticas a reciclagem do lixo; 
produzir textos e painéis a partir de 
dados coletados, com o objetivo de 
mostrar o que aprendeu. 

Alunos (6° ano 
e EJA noturno) 

Professores e alunos  Questionário 
aplicado  

E
E

 

M
o

n

s
e

n
h

o
r 

F
ra

n

c
is

c
o

 

d
e

 

S
a

le

s
 

C
a
v

a
lc

a

n
te

 Salve o Rio Mossoró Observar e analisar as condições do rio. Ensino Médio Professores e alunos  Questionário 
aplicado  

E
E

 A
n

to
n
io

 

B
e

z
e

rr
a
 d

e
 

S
a

le
s
 

 Água Reconhecer a importância da água em 
nossas vidas; Elencar o mau uso da 
água; Identificar os estados físicos da 
água; conceituar mata ciliar 
reconhecendo sua importância para vida 
dos rios. 

Alunos (6° ao 
9° ano) 

Professores e 
alunos. 

 Formulário 

E
E

 C
u

n
h

a
 d

a
 M

o
ta

 

Reciclagem e coleta seletiva: O 
diferencial de responsabilidade 
com o futuro 
Jun-Nov/2008  
 
Passeio ecológico ao rio Mossoró 
a fim de fazer uma pesquisa de 
campo sobre o grau de poluição 
do rio e construção de uma linha 
de tempo do nível de qualidade da 
água no Brasil. 

Despertar o senso crítico e a 
consciência ecológica dos alunos 
quanto a preservação do meio ambiente 
no sentido de analisar,questionar, incutir 
e praticar novas atitudes que contribuam 
para a melhoria da qualidade de vida da 
humanidade. 

Alunos e 
comunidade 

Equipe técnica-
pedagógica, 
professores, alunos, 
pais, funcionários e 
comunidade. 

Apoio pedagógico 
 
Parcerias: 
Petróleo Brasileiro 
S/A – Petrobras; 
Setor de Coleta 
Seletiva da  
Prefeitura 
Municipal de 
Mossoró 

Projeto cedido pela 
escola (Cópia) 
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Continua 

Escola Projeto/ Atividade / Prática Objetivos Público Alvo Recursos Humanos Responsável Obs 

E
E

 M
o

n
s
e

n
h

o
r 

F
ra

n
c
is

c
o

 d
e

 S
a

le
s
 

C
a
v
a

lc
a

n
te

 

Salve o Rio Mossoró Observar e analisar as condições do rio. Ensino Médio Professores e alunos  Questionário aplicado  

E
E

 P
ro

f.
 

M
a

n
o
e

l 

J
o

ã
o
 

 O Rio do Carmo Identificar os impactos negativos 
relacionados ao âmbito sócio-ambiental. 

Alunos e 
comunidade 

Professores e alunos  Projeto cedido pela 
escola (Cópia) 

E
E

 A
le

ix
o

 R
o
s
a

 

d
a

 S
ilv

a
 

Projeto de Educação Fiscal para 
a Cidadania. Tema: Lixo: a 
importância da conscientização 
da comunidade local com a 
destinação do lixo.(set/2009) 

Conscientizar os alunos e a comunidade 
sobre a preservação do meio ambiente, 
a importância da reciclagem e da coleta 
seletiva. 

Alunos (1° ao 5° 
ano e EJA 
Noturno) 

Professores de 
ciências, língua 
portuguesa, 
geografia, artes e 
história 

 Projeto cedido pela 
escola (Cópia) 

E
E

 A
n

tô
n
io

 G
o

m
e

s
  Aula Passeio: Construindo uma 

consciência ecológica e 
ambiental. 
(26jun/2009) 

Proporcionar ao aluno oportunidade de 
vivenciar de perto as condições do rio,do 
lixão,como também das casas próximas 
ao rio; Construir uma consciência 
ecológica nos alunos, como na 
comunidade que a escola está inserida. 

Alunos do 4º e 
5º ano. 

Professores, 
coordenação e 
alunos. 

 Projeto da atividade 
cedido pela escola 
(Cópia). 
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Continua 

Escola Projeto/ Atividade / Prática Objetivos Público Alvo Recursos Humanos Responsável Obs 

E
E

 M
o

n
s
e

n
h

o
r 

F
ra

n
c
is

c
o

 S
a
le

s
 

C
a
v
a

lc
a

n
te

 –
 C

A
IC

 

 IIIª Feira de Ciências da 12ª 
DIRED. Projeto: Resistência dos 
cactos a ausência de Água 

Proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento da curiosidade na 
perspectiva de estimular o interesse pelo 
estudo das ciências,através dos 
métodos científicos da observação e 
experimentação para o conhecimento e 
entendimento dos conteúdos ministrados 
em sala de aula. 

1º e 2º ano A - 
vespertino 

Alunos: . 
 
Professores:  

 Projeto cedido pela 
escola (Cópia) 

E
M

 S
e

n
a
d

o
r 

D
in

a
rt

e
 M

a
ri
z
 

Doenças causadas pela 
contaminação das águas: O caso 
das comunidades urbanas 
ribeirinhas de Mossoró/RN. 
(Ago-dez/2009, fev-jul/2010). 

Possibilitar o (re)conhecimento das 
principais doenças, ocasionadas pela 
veiculação hídrica, que afetam a 
comunidade ribeirinha do Alto de São 
Manoel – Mossoró/RN. Principalmente 
no período invernoso. 

Alunos; 
Professores, 
Equipe de 
Apoio,Equipe 
pedagógica, 
equipe gestora, 
Família dos 
alunos, 
Comunidade 
ribeirinha onde 
a escola está 
inserida. 

Alunos; Professores, 
Equipe de 
Apoio,Equipe 
pedagógica. 

 Projeto cedido pela 
escola (Cópia) 
Projeto com apoio 
financeiro da FAPERN. 

Reciclando lixo: reciclando a vida 
Ago-set/2009 

Despertar a consciência ecológica dos 
membros da escola e da comunidade 
através da educação ambiental, 
possibilitada por atividades escolares 
cotidianas e pelo desenvolvimento de 
atitudes de bom convívio com o meio 
ambiente e com sua preservação, com 
ênfase no adequado tratamento do lixo. 

Professores, 
alunos, equipe 
pedagógica e 
administrativa, 
demais 
segmentos da 
escola e a 
população que 
vive no entorno 
da escola. 

 Professores, equipe 
pedagógica e 
direção 

 Entre as atividades 
aula passeio ao rio 
para observação e 
registro da situação de 
poluição em que ele se 
encontra. 
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Continua 

Escola Projeto/ Atividade / Prática Objetivos Público Alvo Recursos Humanos Responsável Obs 

E
M

 F
ra

n
c
is

c
o

 d
e
 A

s
s
is

 

B
a

ti
s
ta

 

 Aulas de campo às margens do 
rio Mossoró.(2009) 

Observar os impactos causados no meio 
ambiente pela ação humana. 

Alunos do 6º 
ano e 
professores 

Alunos e 
professores,  

 

 
Cronograma de 
Atividades cedido 
pela escola (Cópia). 

 Aula passeio ao Lajedo de 
Soledade e Barragem de Santa 
Cruz (Apodi)(2009) 

Caracterizar o espaço geográfico e as 
relações socioeconômicas 

Alunos do 8º e 
9º ano. 

Alunos e professores o Cronograma de 
Atividades cedido 
pela escola (Cópia). 

 Palestra – Tema: Lixo x Ambiente Sensibilizar a comunidade escolar para 
os problemas que o lixo acarreta ao 
meio ambiente. 

Alunos do 1º ao 
9º ano, pais, 
professores e 
funcionários. 

Palestrante, alunos, 
pais, professores e 
funcionários 

 Cronograma de 
Atividades cedido 
pela escola (Cópia). 

E
M

  
J
o

s
é
 B

e
n

ja
m

in
 Trilha ecológica ao Rio Mossoró Perceber a paisagem e ampliar 

conceitos sobre o rio. 
Turmas do 5º 
ano do ensino 
fundamental 

Alunos, professores 
e monitores do 
Projeto Rio Apodi-
Mossoró 

 Cópia de Relatório de 
Atividades do NEA III 
do ano de 2007-2009. 

E
M

 R
a

im
u

n
d
a

 

N
o
g

u
e

ir
a

 d
o
 C

o
u

to
  Meio ambiente na escola Despertar a conscientização a respeito 

do meio ambiente e da importância da 
sua preservação, assim como da 
necessidade do reaproveitamento do lixo 
por meio da reciclagem. 

Alunos da 
educação de 
jovens e adultos 
(EJA) 

  Projeto cedido pela 
escola (Cópia) 
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Conclusão - Mossoró 

 

 

 

 

Escola Projeto/ Atividade / Prática Objetivos Público Alvo Recursos Humanos Responsável Obs 

E
M

 J
o
a

q
u
im

 F
e

lí
c
io

 d
e

 M
o

u
ra

 

Cuidar do meio ambiente é ser 
saudável. (subtemas: 
importância do solo e sua 
preservação. As riquezas 
naturais da nossa terra). 
Mai-set/2009  
Água como sub-tema) 
 

Reconhecer a importância da 
preservação do meio ambiente como 
elemento fundamental para a vida do ser 
humano. 

Alunos (6°, 7° e 
8° ano) 
Área de ensino:  

 Professor Projeto cedido pela 
escola (Cópia) 

Lixo: problemas e soluções: 
reduzir, reutilizar e reciclar - Ago-
set/2009 

Compreender através da 
conscientização de que é preciso 
diminuir a quantidade de lixo no Meio 
Ambiente, como forma de preservar a 
vida nele existente.  

Alunos (6° ano) Professor de ciências 
e alunos.  

Professor Projeto cedido pela 
escola (Cópia) 

E
M

 M
a
n

o
e

l 
A

s
s

is
 Meio Ambiente e o lixo no 

espaço escolar e na 
comunidade. 
(out-nov/2009). 

Sensibilizar a comunidade intra e extra-
escolar na aquisição de hábitos e 
atitudes, que busquem a 
sustentabilidade do planeta. 

Alunos (Ensino 
fundamental – 
1° ao 9° ano) e 
comunidade 
extra-escolar. 

Gerência Executiva 
Municipal de 
Agricultura; GEED – 
Gerência Executiva 
de Educação; SESI; 
SESC; UFERSA; 
Funcionários, pais de 
alunos e 
comunidade.  

 Projeto cedido pela 
escola (Cópia) 
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ANEXO A – Mapa com a Distribuição das Escolas  Estaduais e Municipais 

Natal/RN, 2007 
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ANEXO B – Mapa com a Distribuição das Escolas Estaduais e Municipais – 

Mossoró/RN, 2009 

Fonte: GÊ; CARVALHO, R (2009). 
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ANEXO C – População residente/Renda do chefe do domicílio 

 

 


