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RESUMO 

 

Este trabalho situa-se no campo da educação ambiental crítica, cuja perspectiva se fundamenta 

nos propósitos de ser desveladora e comprometida com a transformação dos contextos sociais 

e a formação de pessoas capazes de identificar, questionar, propor soluções e agir perante as 

questões socioambientais. O estudo foi realizado com os sujeitos da Vila de São Jorge, 

localizada nas proximidades do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), em Goiás. 

A população, formada basicamente por ex-garimpeiros, vive submetida a situações de difícil 

sobrevivência para a maioria. A intervenção dessa população nas situações do contexto social 

da Vila poderia contribuir para a constituição de melhores condições sociais; no entanto, essa 

intervenção é baixa no povoado. Para analisar o que favoreceria a maior participação da 

comunidade, desenvolvemos um estudo de caso que contou com a participação de 44 pessoas 

e cuja coleta dos dados ocorreu em períodos diferentes, durante três anos. Utilizamos 

instrumentos sugeridos para as pesquisas qualitativas e aplicamos o método da análise de 

conteúdo pela técnica da categorização. Assim, pela perspectiva da educação ambiental crítica, 

analisamos as concepções de meio ambiente, as concepções e práticas de educação ambiental e 

os interesses e a participação dos sujeitos. As inferências foram possíveis pelo significado das 

mensagens que emergiram de entrevistas com os sujeitos com o apoio de informações 

provenientes de outras fontes. A análise sobre os interesses e a participação dos sujeitos mostra 

uma predominância das dimensões naturais do espaço, o que favorece uma sinergia de ações 

para diminuir a degradação, mas que reflete uma percepção “ecologizada” das dificuldades 

sociais apreendidas na análise. Esses interesses e participação relacionam-se com a concepção 

predominante de meio ambiente como recurso que condiciona visões utilitaristas. Outras 

concepções/práticas, de educação ambiental, com perspectivas holísticas, de sensibilização e 

naturalistas, também aparecem na análise. No entanto, como não pretendem a explicitação das 

contradições em seus processos, não estimulam posturas de questionamentos e intervenção nas 

condições precárias de vida no lugar. Abstraídas, portanto, das múltiplas relações sociais, pouco 

contribuem para compreensões mais aprofundadas acerca dos problemas socioambientais. 

Visões críticas de espaço e interações, que são mais propícias ao estímulo da participação dos 

sujeitos, aparecem mesmo que minimamente entre os entrevistados. Situadas em dimensões 

sociais e políticas, tais visões poderiam contribuir para o desenvolvimento crítico do ser 

humano, o que é um fator importante na luta por melhores condições de vida. O estudo dessas 

categorias permitiu-nos concluir que os aspectos favoráveis a maior participação da 

comunidade são reduzidos. Mesmo assim, consideramos que tais aspectos propiciariam a 

participação, pois pressupõem a intervenção crítica dos sujeitos e podem ser ampliados a um 

maior número de pessoas pela interação uma com as outras, favorecida por espaços como o de 

associações na Vila de São Jorge. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental. PNCV. População do entorno. 

 

 

 
 

 



ABSTRACT 

 

The paper resides on the field of critical environmental education, whose perspective is based 

upon the purposes of being revealing and committed to the transformation of social contexts 

and to the education of people capable of identifying, questioning, proposing solutions and 

acting before social environmental questions. The study took place among individuals from 

Vila de São Jorge, located near Chapada dos Veadeiros National Park (PNCV), in Goiás. The 

population is composed mainly by former miners and most of them are submitted to difficult 

survival situations. Interventions from those people in situations of social contexts of the Vila 

could contribute to the constitution of better living conditions; however, this intervention is low 

in the village. In order to analyze what would most favor the participation of the community, 

we have developed a case study which counted with 44 people and whose data collection took 

place in different periods of time during three years. We have used instruments recommended 

for qualitative research and have applied the content analysis method through the technique of 

categorization. Thus, through the perspective of critical environmental education, we have 

analyzed the conceptions of environment, the conceptions and practices of environmental 

education, and individuals’ interests and participations. Inferences were possible through the 

meaning of the messages which emerged from the interviews with the individuals with the 

support of information from other sources. The analysis about individuals’ interests and 

participation shows prevalence of natural dimensions of space, which favors a synergy of 

actions to decrease degradation, yet which reflects an ‘ecologized’ perspective of the social 

difficulties seen in the analysis. Those interests and participation relate to the prevailing 

conception of environment as resource which conditions utilitarian views. Other 

conceptions/practices of environmental education with holistic perspectives, of awareness and 

naturalist, also appear in the analysis. Nevertheless, once they do not intend to explicit the 

contradictions in their process, they do not stimulate questioning postures or interventions in 

the poor living conditions in the place. Therefore, abstracted from multiple social relations, they 

little contribute to comprehending social environmental problems more deeply. Critical views 

of space and interactions, which are propitious to the stimulus of individuals’ participation, 

appear among the interviewed people, even though minimally. Situated in social and political 

dimensions, such views could contribute to the critical development of the human being, which 

is an important factor in the fight for better living conditions. The study of those categories 

allowed us to conclude that the aspects the favor more participation from the community are 

reduced. Even though, we consider that such aspects could promote participation, once they 

assume critical interventions from the individuals, and they can be widened to a larger number 

of people through interaction with one another, favored by spaces such as the associations at 

Vila de São Jorge. 

 

Keywords: Environmental education. Chapada dos Veadeiros National Park (PNCV). 

Surrounding population. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho parte-se do pressuposto de que já se reconhece, em vários âmbitos da 

sociedade, a crise socioambiental na qual estamos inseridos e pela qual somos os principais 

responsáveis. Trata-se de um cenário que não se restringe à degradação dos sistemas 

biogeoquímicos do planeta, mas que permeia as relações com o outro no ambiente. Nas palavras 

de Leff (2010) uma crise de valores da sociedade, na qual recursos e pessoas foram subjugados 

a um modelo insustentável de civilização.  

No enfrentamento da problemática constituída por essas interações, uma visão 

fragmentada e simplista da complexidade das relações é insuficiente (GUIMARÃES, 2007, 

2009). Isso porque os dilemas socioambientais não mais se restringem apenas à manutenção ou 

dominação dos recursos naturais. Deles fazem parte a insegurança social, econômica e política 

que assola grande parte do mundo. A corrupção, a ameaça à vida, opressões e diversas outras 

formas de violência levam milhares de pessoas a migrar em busca de melhores locais para a 

sobrevivência.  

De migrações com esse intuito predominante surgiu a Vila de São Jorge, nosso lócus de 

pesquisa. Cerca de três mil imigrantes de Minas Gerais e Bahia deslocaram-se para o local que 

era uma área de garimpo de cristal de quartzo (SARAIVA, 2006). Contudo, do apogeu das 

atividades do garimpo à sua decadência, a ação de atravessadores acentuou a exploração das 

pessoas nessas atividades, tornando precárias as condições para a sobrevivência. 

A delimitação da área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, iniciada em 1961 

nesse local, ocasionou profundas alterações no modo de vida do povoado. Situado a menos de 

dois mil metros da entrada do Parque as atividades de sobrevivência das pessoas foram 

deslocadas do garimpo para o turismo (OLIVEIRA, 2007). Entre vários atrativos de beleza 

cênica, a Vila localiza-se em uma área de grande potencial turístico, que poderia constituir-se 

em um meio favorável à melhores condições de vida para a maioria da população. 

Porém, o potencial financeiro do lugar favorece predominante a poucas pessoas que vêm 

de fora. Após o programa de demissão voluntária do governo Collor, com recursos financeiros 

da demissão, muitos indivíduos tornaram-se empresários do turismo e abriram agências, 

sofisticadas pousadas e restaurantes na Vila. São empresários “chegantes”, que dispõem de 

condições para a oferta de melhores opções e preços de alimentação, serviços e acomodações 

aos turistas, em relação aos estabelecimentos das pessoas do lugar, os “nativos”. 

Essa situação intensifica o lucro dos empresários e as dificuldades de sobrevivência para 

a maioria da população do povoado. Nesse quadro, percebe-se o avanço dos “chegantes” na 
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compra das pequenas propriedades dos nativos,  o que dificulta a aquisição de mercadorias e 

comércio de alimentos pelos moradores da Vila e a utilização acentuada da mão de obra dos 

nativos pelos chegantes a baixos salários. 

A população de São Jorge ainda é desconsiderada pelos órgãos municipais de gestão 

política e vive submetida a condições precárias de saúde, moradia, saneamento e segurança. As 

atenções do Estado no desenvolvimento do turismo local privilegiam os empresários chegantes. 

Também, decisões de órgãos federais como o ICMBio, que impactam a vida no povoado, são 

tomadas sem a participação dos moradores. 

Desse panorama faz parte um cenário de ameaças de compra de atrativos turísticos e 

construção de resorts por empresários estrangeiros, além da terceirização de serviços turísticos 

no PNCV. Essa conjuntura de situações ocasiona condições de difícil sobrevivência para a 

maioria da população do povoado e constituem os dilemas socioambientais enfrentados por 

essa população. 

Mesmo dessa forma, deparamo-nos com uma baixa e quase ausente intervenção dos 

sujeitos na vida social do lugar, quer nos processos decisórios de impacto na população quer 

nos fatos cotidianos. Em relação a isso a participação mais efetiva nas situações adversas no 

povoado, poderia promover melhorias nas condições de vida. Através dela as pessoas 

conseguiram expressar melhor as suas necessidades, lutar por determinados objetivos comuns 

e exercer influência sobre o poder público (AMMANN, 1987). Portanto, a participação poderia 

levar ao empoderamento desses sujeitos em seus contextos sociais (FRIEDMANN, 1992; 

NARAYAN, 2002).  

Isso seria favorecido também por uma ação com conhecimentos. Nesse sentido, a 

educação ambiental crítica poderia constituir-se como um processo capaz de fornecer subsídios 

para o enfrentamento dos dilemas do lugar. O desenvolvimento das capacidades de identificar, 

problematizar e agir perante as condições de difícil sobrevivência poderia ser uma saída para a 

intervenção nas situações que dizem respeito à vida no povoado (GUIMARÃES, 2004, 

REIGOTA, 2009, CARVALHO, 2012; LOUREIRO, 2012).  

Entende-se que somente com conhecimentos uma população pode julgar melhor a 

conjuntura social e os meios para a intervenção (AMMANN, 1987). Contudo, cabe ressaltar 

que o conhecimento por si só não estrutura mudanças, pois estas somente ocorrem pela própria 

atuação dos sujeitos. Isso posto, reconhecemos que uma “proposta de educação ambiental” para 

os sujeitos dessa Vila, de forma pontual, não seria suficiente para resolver os problemas do 

povoado.  
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Em relação ao quadro conflituoso de São Jorge, entendemos que as próprias pessoas 

seriam as principais responsáveis pelas mudanças. E estas se dariam pela sua participação mais 

efetiva nas situações que acarretam condições difíceis de sobrevivência no povoado. Assim, 

partimos do pressuposto que nos contextos sociais existem “elementos-chaves” para a atuação 

dos sujeitos (NARAYAN, 2002). A identificação e potencialização desses elementos no 

desenho institucional das comunidades poderia favorecer o empoderamento. 

Com esta posição, propomo-nos a análise, pela perspectiva crítica da educação 

ambiental, de aspectos nas visões e atuações dos sujeitos que seriam favoráveis a uma maior 

participação por parte deles. Para tanto, desenvolvemos estudos sobre as concepções de meio 

ambiente, concepções e práticas de educação ambiental e ações (interesses e participação) 

relatados pelos entrevistados.  

Fizemo-nos então, a seguinte pergunta de pesquisa: “quais aspectos presentes nas 

concepções de meio ambiente, concepções/práticas de educação ambiental e na atuação dos 

sujeitos favoreceriam a maior participação das pessoas da comunidade nas situações que 

ocasionam condições difíceis de sobrevivência em São Jorge?”, cujos resultados são 

apresentados neste texto da seguinte forma:  

O Capítulo 1 traz o referencial teórico do nosso estudo, em que discorremos sobre a 

diversidade da educação ambiental e apresentamos a perspectiva crítica, com a qual nos 

afinamos.  

O Capítulo 2 reporta-se ao método que adotamos para realizar a análise e aos caminhos 

metodológicos que percorremos na pesquisa. Nele descrevemos a coleta de dados e justificamos 

a escolha do método e técnica utilizados.  

O Capítulo 3 apresenta uma caracterização analítica do contexto sócio histórico da Vila 

de São Jorge e os sujeitos da pesquisa. Nele procuramos situar o leitor sobre os dilemas do 

povoado, as pessoas e as relações que se estabelecem no lugar. 

O Capítulo 4 descreve os resultados e as discussões da investigação a que nos propomos. 

Em diálogo com os principais referenciais da educação ambiental crítica e do empoderamento, 

apresentamos as reflexões na análise. Logo, concluímos o texto com as Conclusões do estudo.  
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1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E A PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS NO 

CONTEXTO DA VIDA SOCIAL 

 

1.1 Da diversidade no campo da educação ambiental às considerações sobre a perspectiva 

crítica 

 

No nosso olhar para o campo da educação ambiental, apontamos, primeiramente, a 

diversidade polissêmica das diferentes maneiras de pensá-la e praticá-la. Formada por ideias 

que pretendem desde a transmissão de informações sobre os componentes do espaço à 

transformação das relações humanas, percebemos uma heterogeneidade de intenções que se 

situam em uma esfera de não neutralidade, com a materialização de perspectivas variadas 

(LOUREIRO, 2012).  

Todas as concepções de educação ambiental apresentam limitações e possibilidades que 

delineiam diferentes ênfases, compreensões e abordagens (SAUVÉ, 2005a). Algumas 

pretendem a explicitação das contradições sociais, porém recaem, na maioria das vezes, em 

ações superficiais ou ingênuas que não contribuem para tal propósito.  

A educação ambiental abrange as interações entre as pessoas com/no ambiente onde 

vivem. Entendemos que ela apresenta uma potencialidade de transformação dos indivíduos e 

das sociedades. Contudo, como refere Carvalho (2002), essa dimensão adquire desdobramentos 

que ganham significados variados de acordo com os contextos sócio históricos nos quais ela se 

articula.  

De acordo com Sauvé (2005b), os atores da educação ambiental (pesquisadores, 

professores, animadores, políticos, organismos e outros) adotam diferentes discursos, que, por 

sua vez, expressam posicionamentos que influenciam nas formas de conceber o processo 

formativo pela educação ambiental. 

Um exemplo dessa diversidade polissêmica é a concepção de meio ambiente, presente 

em todas as correntes da educação ambiental, cujos significados são diferentes – espaço natural 

intocável, fonte de recursos ou de contemplação –, expressando concepções naturalistas, 

antropocêntricas e holísticas, entre outras. 

A própria percepção de ambiente do senso comum exemplifica entendimentos distintos. 

Porto-Gonçalves (2004), aponta que as condições materiais, ideológicas e afetivas que cercam 

os indivíduos influenciam para a constituição de diferentes perspectivas. Estas, por sua vez, 

ainda decorrem, do nível de desenvolvimento tecnológico das sociedades, que influencia as 

formas das pessoas pensarem e produzirem seus espaços (FOLADORI, 2001). 
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Em nosso estudo, evidenciamos as concepções de meio ambiente por considerar que 

elas condicionam as formas de interação estabelecidas pelas pessoas com/no seu espaço. Ao 

influenciarem os interesses e ações dos sujeitos (REIGOTA, 2004, 2009; SAUVÉ, 2005a, 

2005b; PEDRINI, 2007, 2008, 2011), tais concepções levam a implicações diversas na relação 

dos indivíduos entre si e com o ambiente.  

Autores como Saito e Silva (2014) consideram importante o reconhecimento dessas 

concepções no campo formativo da educação ambiental. Segundo eles, as concepções podem 

fornecer subsídios relevantes sobre as relações mantidas no espaço, no que diz respeito à 

estruturação de processos formativos. Contudo, Ramos (2006) chama a atenção para a 

ampliação da apropriação do conceito de ambiente por diferentes áreas do conhecimento.  

Neste trabalho, adotamos a conceituação de Reigota, que considera o meio ambiente 

como:  

 

[...] um lugar determinado e/ou percebido onde estão em relação dinâmica e 

em constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas relações acarretam 

processos de criação culturais e tecnológicos e processos políticos de 

transformação da natureza (2009, p. 36). 

 

Desta forma, entendemos o meio ambiente constituído tanto pelos componentes naturais 

quanto, e principalmente, como espaço de interações que assume características diversas de 

acordo com os interesses sociais, políticos, econômicos e tecnológicos que emergem nele. 

Nesse espaço, ponderamos ser fundamental a participação das pessoas nas dimensões 

socioambientais para melhorias em suas condições de vida, pois é onde acontecem as relações 

com o outro e a apropriação dos recursos naturais.  

Na história das civilizações do Ocidente, esses recursos logo foram percebidos como 

fonte de sobrevivência e supremacia. As possibilidades de sua apropriação e dominação 

tornaram-se essenciais ao desenvolvimento das sociedades e adquiriram destaque na hegemonia 

das civilizações (PORTO-GONÇALVES, 2005).  

No entanto, dessa relação de uso e dominação dos recursos naturais emergiram posturas 

utilitaristas de espaços que culminaram na visão dualística de ser humano e natureza. Dessa 

ideia de subserviência da natureza ao atendimento dos interesses das pessoas resultou na crise 

ambiental contemporânea, que comprometeu a capacidade de resiliência dos sistemas naturais.  

As relações entre o ser humano e o meio ambiente correspondem ao principal fator de 

influência para a crise ambiental (LUCKMANN; BERGER, 1985; HANNIGAN, 1995; GRÜN, 

1996). Mas essa relação não foi sempre caracterizada pela degradação e pelo aspecto dualístico 
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estabelecido historicamente. Houve épocas em que a ideia de natureza era diferente da 

perspectiva hegemônica atual (PORTO-GONÇALVES, 2004; GUIMARÃES, 2011). 

As concepções primitivas e da physis situam-se em outro extremo da concepção 

hegemônica, pois o ser humano e a natureza são considerados entes integrantes do espaço e 

indissociáveis de um todo que forma o mundo (CASINI, 1979; LENOBLE, 2002). Na 

concepção grega, a natureza corresponde, ainda, ao espaço do qual fazem parte o universo, o 

homem e sua interação com os deuses (PORTO-GONÇALVES, 2004). 

Visões místicas e de integração ao todo do Universo influenciaram por algum tempo as 

concepções sobre o ambiente. Porém, o dualismo ser humano/meio ambiente logo foi instituído 

e consolidado. O aperfeiçoamento da técnica e o desenvolvimento da ciência fundamentaram o 

pensamento de domínio sobre a natureza (PRIGOGINE; STENGERS; 1984).  

Os resultados desse processo foram traduzidos pela crise ambiental, correspondente à 

crise do modelo de sociedade contemporânea (LEFF, 2010a, 2010b), que pressupõe padrões de 

consumo e apropriação de recursos naturais que são insustentáveis ecológica e socialmente 

(GUIMARÃES, 2011). Nas décadas de 1960 e 1970, seus primeiros efeitos deixaram de ser 

pontuais e foram sentidos em escala global.  

A educação ambiental emerge neste contexto de crise como uma possibilidade de 

orientação das pessoas nas relações com seu espaço. Foi apresentada no panorama mundial 

como um instrumento formativo para a diminuição dos problemas ambientais decorrentes das 

interações estabelecidas pelo ser humano, mas sem ser relacionada com questionamentos mais 

profundos sobre o modelo econômico hegemônico e as causas da problemática ambiental.  

Quando analisamos os discursos na educação ambiental, percebemos uma forte 

tendência a abordagens sobre as características naturais do espaço ou a degradação pela 

poluição. Em muitas, os aspectos biológicos e físico-químicos da degradação ambiental são 

privilegiadas em detrimento das dimensões política, social e econômica que caracterizam o 

espaço do meio ambiente.  

Esta visão é conservadora, pois expressa a crença de que, transmitindo informações 

sobre o ambiente, pode-se transformar o “comportamento incorreto” das pessoas. Como refere 

Guimarães (2011), tal visão leva a crer que a somatória desses indivíduos com comportamentos 

transformados seria a solução para a problemática ambiental. 

A visão conservadora de educação ambiental é predominante nos discursos e propostas 

oficiais, como os da Unesco, por exemplo, e atende mais às expectativas políticas de formação 

de sujeitos para a conservação dos recursos, do que propriamente de participação crítica nas 



17 

 

questões socioambientais (DIAS, 1994; LIMA, 2004; LOUREIRO, 2003; PEDRINI, 2011; 

RAMOS, 2006).  

A perspectiva conservadora está presa nos próprios paradigmas que constituem o 

modelo de sociedade contemporânea (GUIMARÃES, 2011), de modo que, ao se buscar o 

entendimento da crise, fundamenta-se nos problemas que a constituem e não no questionamento 

das suas causas. Com isso, muitas abordagens/práticas conservadoras, como a reciclagem de 

materiais, podem ainda reforçar esses paradigmas.  

As preocupações voltadas para os aspectos naturais contribuem para “ecologizar” a 

sociedade pela educação, reduzindo a interpretação das questões socioambientais à descrição 

ou conservação dos sistemas naturais (LEFF, 2010a). Perspectivas voltadas para essa dimensão 

promovem um deslocamento da visão sobre a problemática ambiental para entendimentos 

inseridos em uma ordem “natural” (FOLADORI, 2001).  

Essa separação entre as dimensões sociais e naturais caracteriza um dos aspectos da 

visão conservadora. Os problemas ambientais não são considerados decorrentes da 

problemática constituída pelas interações, tratando-se, portanto, de uma visão fragmentada e 

simplista da complexidade das relações (GUIMARÃES, 2007, 2009). O destaque na 

informação sobre as consequências da degradação ambiental remete à ideia da sua suficiência 

para a atuação dos sujeitos nos dilemas socioambientais.  

Na visão conservadora predomina o discurso da conscientização das pessoas para 

diminuir a degradação causada pelo lixo. Logo, por esse ponto de vista, a educação ambiental 

corresponderia ao agente dispersor de informações sobre “posturas corretas”, capazes de 

proporcionar mudanças. Porém, estas se dariam nos comportamentos individuais. Não 

percebemos nesta perspectiva a motivação do coletivo para o questionamento da problemática 

ambiental ou estímulo a intervenção da sociedade na transformação de seus quadros sociais.  

As mudanças são pretendidas prioritariamente para a alteração de comportamentos 

individuais impactantes aos recursos naturais. Por isso, trata-se de uma ótica individualista e 

comportamentalista da educação que favorece uma leitura despolitizada das relações (RAMOS, 

2006).  

A despolitização da visão das pessoas e a ausência de posicionamentos críticos 

contribuem para que interesses hegemônicos se sobressaiam nos contextos sociais. Uma visão 

conservadora, ausente de questionamentos, favorece a manutenção da atual estrutura social, 

com suas características e valores (LIMA, 2004, 2009; GUIMARÃES, 2004, 2011). As relações 

instituídas e os questionamentos escassos, nesse enfoque, reforçam a manutenção de um quadro 

com poucas mudanças.  
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Nas perspectivas conservadoras, não identificamos elementos de rupturas com os 

aspectos utilitaristas historicamente instituídos na relação ser humano-meio ambiente. Por 

conseguinte, compreendemos que a visão conservadora não supera o cientificismo cartesiano 

que justifica a utilização do conhecimento para a dominação e a espoliação dos recursos naturais 

pelo homem e em decorrência do próprio homem. 

Conceber a educação ambiental prioritariamente para a redução da degradação é o 

mesmo que reduzi-la a um instrumento de gestão dos espaços. As limitações e os riscos de 

equívocos são muitos quando visões fundamentadas nesses pressupostos desconsideram outras 

dimensões sociais. Nesse âmbito, destacamos que as perspectivas de educação ambiental 

podem colaborar para a constituição da participação das pessoas na problemática 

socioambiental com contribuições mais ou menos significativas neste intuito. 

Defendemos que a educação ambiental crítica favorece esse processo de participação, 

pois considera: o ser humano inserido no espaço de dimensões socioambientais; a vida em sua 

complexidade e; a compreensão das questões ambientais não restritas apenas às dimensões 

naturais do espaço. Sua proposta é desveladora e comprometida com a transformação dos 

contextos sociais e a formação de pessoas capazes de identificar, questionar, propor soluções e 

agir diante das questões socioambientais (JACOBI, 2005; REIGOTA, 2009; GUIMARÃES, 

2007, 2011; CARVALHO, 2012; LOUREIRO, 2012).  

Admitimos que o envolvimento dos sujeitos no contexto social da vida pode ampliar 

seu campo de visão acerca das dimensões que a estabelecem. Nesse sentido, a participação nas 

situações da própria vida, mediada por considerações críticas, favoreceria melhores condições 

de atuação frente às adversidades.  

Afirmamos ser possível a constituição do sujeito crítico pelo desenvolvimento das 

capacidades de identificar, problematizar e agir no contexto social, que são a base de posturas 

questionadoras e analíticas. Ainda que, na interação com o outro, essas capacidades podem ser 

desenvolvidas para a atuação crítica das pessoas (CARVALHO, 2012; LOUREIRO, 2012).  

Nesse sentido, os próprios sujeitos são os principais responsáveis por um processo de 

formação enquanto seres humanos mais críticos e atuantes em seus contextos de vida. Processo 

esse que vai se consolidando na medida em que se desenvolve e no qual as dimensões 

socioambientais podem ser meios para a instituição de visões e posicionamentos não restritos à 

noção natural do espaço. As condições sociais, políticas e econômicas constituiriam contextos 

formativos pela interação em seus processos. 

Concebemos que a informação é um dos principais meios na construção de 

conhecimentos, e pode capacitar as pessoas a aproveitar melhor as oportunidades, exercer seus 
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direitos, reivindicar a provisão de serviços e negociar com atores estatais e não estatais 

(NARAYAN, 2002). Porém, ela não deve estar direcionada apenas à constituição de 

comportamentos “ecologicamente corretos”, mas, associada ao debate, deve colaborar para 

entendimentos e atuações dos sujeitos frente aos problemas socioambientais. 

Essa perspectiva emancipatória da educação ambiental contribui para uma formação 

caracterizada pela ação com conhecimento, capacidade de fazer opções e compromisso com o 

outro. O desenvolvimento de responsabilidades e posturas participativas das pessoas na 

sociedade podem ser facilitados por essa visão, pois não só o ambiente é considerado 

fundamental, mas principalmente a relação com o outro nesse contexto (LOUREIRO, 2012). 

Como consideramos, as visões de meio ambiente condicionam a percepção do ser 

humano no ambiente de diversas maneiras, haja vista que essas concepções trazem implicações 

sobre as formas de pensar e atuar no espaço. Estudos como os realizados por Reigota (2004, 

2009), Sauvé (2005a, 2005b) e Pedrini (2007, 2008, 2011) apontam que visões naturalistas 

contribuem para ideias nas quais o homem é concebido como mero observador ou protetor de 

um espaço (natureza), do qual ele não faz parte.  

Em relação às áreas naturais protegidas, onde insere-se nossa pesquisa, vale destacar, 

que predominam informações sobre o ambiente, com ênfase nos componentes da fauna e da 

flora local. Muitas delas ainda são veiculadas em linguagem não muito acessível aos moradores 

do entorno dessas áreas, principalmente por instituições governamentais, com o intuito 

principal de conservação dos espaços.  

A visão de sustentabilidade costuma ser frequente nos espaços das áreas naturais 

protegidas (LOUREIRO, 2012). Por essa perspectiva, ao meio é atribuída a importância de 

atendimento das necessidades das pessoas, cabendo a elas a conservação desses espaços 

(GUIMARÃES, 2001). No entanto, por esse prisma, não se pretendem, na maioria das vezes, 

discussões sobre a quem serve, principalmente, a manutenção desses espaços. 

Desse modo, assumimos que as visões de sustentabilidade colaboram mais para 

perspectivas reducionistas de meio ambiente, do que para o estímulo ao desenvolvimento crítico 

das pessoas acerca da utilização dos espaços das áreas naturais protegidas e questionamentos 

sobre as condições de vida das populações do entorno dessas áreas. 

No campo da educação ambiental, embora autores como Carvalho (2004), Guimarães 

(2011) e Loureiro (2012) apontem que a perspectiva crítica tem se fortalecido dentre os 

enfoques desse processo, as ideias subjacentes à noção de sustentabilidade são fortes na 
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educação ambiental.1 Como se fundamenta, principalmente, na utilização “com parcimônia” 

dos recursos naturais, a finalidade principal dessa perspectiva centraliza-se na formação de 

conhecimentos para a conservação (GALEANO, 2008) e de ações que objetivam cuidados com 

a manutenção dos espaços e recursos (SAUVÉ, 2005b).  

Essa visão considera que o desenvolvimento de posturas responsáveis corresponde à 

formação de posicionamentos de proteção do ambiente. Por meio dela busca-se o 

reconhecimento de ações predatórias dos recursos naturais nas interações entre o ser humano e 

o meio ambiente (JACOBI, 2005). As práticas geralmente enfatizam o consumo de produtos, a 

diminuição de desperdício, a reciclagem de materiais (SAUVÉ, 2005a), dentre outros aspectos.  

Preocupações mais aprofundadas com a problematização das relações em 

desdobramentos políticos, econômicos e sociais, não são uma prioridade nesse ponto de vista 

da educação ambiental. Como são constantes as ideias que remetem a formação de 

comportamentos ecologicamente corretos, a perspectiva de sustentabilidade na educação 

ambiental é uma proposta conservadora, que atende mais aos interesses voltados para a 

manutenção dos recursos naturais.  

Embora não possamos deixar de destacar que essa visão pressupõe uma aproximação 

entre o ser humano e o meio ambiente pelas noções de responsabilidade, ressaltamos que apenas 

o (re)conhecimento das ações predatórias do homem é insuficiente para a compreensão e 

transformação de quadros socioambientais que impliquem conhecimentos e intervenção para 

além da conservação dos recursos. Por isso, essa perspectiva limita a atuação dos sujeitos em 

contextos sociais mais amplos. 

No que tange a relação ser humano-meio ambiente, outra abordagem de educação 

ambiental contrária à perspectiva dualística é o holismo. Embora não possa ser definido como 

um conjunto homogêneo de ideias, mas como a coexistência de variantes que compõe uma linha 

de pensamento (GRÜN, 2004), de maneira geral, o holismo se fundamenta na integração 

completa do ser humano à natureza e propõe uma relação de interdependência entre todos os 

seres vivos no espaço e com o todo do universo (LOVELOCK, 1987). 

                                                             
1  No campo da educação ambiental o discurso da sustentabilidade foi incorporado gradativamente e influenciou 

posicionamentos de organismos importantes como a Unesco, que, visando atender às recomendações do 

capítulo 36 da Agenda 21, substituiu, em 1997, o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA) pelo 

Programa de Educação para um Futuro Viável, cujo objetivo principal é contribuir para o desenvolvimento 

sustentável pela materialização de práticas de sustentabilidade. Nesse sentido, foi proposta a “Década das 

Nações Unidas de Educação para o Desenvolvimento Sustentável” (2005–2014) no intuito de estimular 

mudanças de atitudes e comportamentos nas pessoas. Essa proposta enfatiza a educação como aspecto principal 

para estimular tais transformações, pela parceria entre governos, organizações internacionais, sociedade civil, 

setor privado e populações locais. 
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Corresponde a uma visão que pretende o desenvolvimento de noções de pertencimento 

e sensibilização como solução para os problemas socioambientais. Em consequência, apresenta 

conotações românticas de natureza e propõe o retorno ao ambiente primitivo como solução para 

os problemas da atualidade (LOVELOCK, 1987; CREMA, 1989). 

A visão holística influenciou o pensamento de muitos ambientalistas a partir da década 

de 1970 e está presente em discursos formativos da educação ambiental. Propostas de 

desenvolver posturas holísticas pela educação ambiental são, na maioria das vezes, 

consideradas sem grandes questionamentos (GRÜN, 2004). Em relação a essas propostas 

ressaltamos que são necessários cuidados com certas apropriações.  

A aceitação simplista da visão holística pode contribuir para problemas epistemológicos 

e políticos. As propostas de integração “da parte” do ser humano no “todo” da natureza muitas 

vezes desconsideram as diferenças necessárias para entendimentos e enfrentamentos na 

problemática socioambiental. Nesse sentido, as noções de pertencimento e sensibilização 

também colaboram para perspectivas despolitizadas das relações. 

Na opinião de autores como Pádua e Tabanez (1998), a formação de conhecimentos 

para a integração e harmonia entre as pessoas e o meio ambiente, seria uma das principais 

contribuições da educação ambiental. Essas ideias de equilíbrio homem-ambiente apresentam, 

como influência, a perspectiva newtoniana de sistemas controlados por forças, que ainda 

persiste em muitas visões (PRIGOGINE; STENGERS, 1984). Em relação a elas, afirmamos 

que as ideias de equilíbrio e harmonia correspondem a uma apropriação inadequada da 

termodinâmica para explicar as relações do ser humano com/no seu espaço.  

Dificilmente essas relações, que por natureza são dinâmicas e contraditórias, poderiam 

ser compreendidas ou explicadas por pontos de vista fundamentadas em modelos de equilíbrio 

ou harmonia (LEFF, 2010a). Autores como Loureiro (2004) chamam de convencionais as 

visões da educação ambiental centradas no indivíduo e que buscam o desenvolvimento de 

relações harmônicas.  

São perspectivas que pretendem a constituição de comportamentos concebidos como 

ideais para as interações do ser-humano com a natureza. Porém, delas resulta um processo 

educativo pouco articulado com ações coletivas e com a problematização das relações sociais. 

Pressupor relações harmoniosas entre os seres humanos e a natureza corresponde a uma 

visão politicamente ingênua que ao desconsiderar os conflitos e as contradições inerentes a 

sociedade reduz as possibilidades de análise e atuação sobre as condições que acentuam as 

desigualdades. Esse pressuposto ainda dificulta a explicitação das contradições, importantes 

para posturas questionadoras (RAMOS, 2006). 
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Sobre as práticas formativas dessas visões da educação ambiental as quais nos 

referimos, é difícil delinear um conjunto homogêneo de estratégias. Nas abordagens holísticas, 

predominam práticas que exploram aspectos sensoriais, afetivos, intuitivos e místicos no 

contato com os ambientes naturais (GUTIÉRREZ; PRADO, 2000). Já nas proposições de 

sustentabilidade, predominam as práticas/informações relacionadas à reciclagem, consumo 

racional, degradação de espaços (SAUVÉ, 2005a, 2005b), entre outros. 

Afirmamos que essas concepções/práticas de educação ambiental estão presas na 

armadilha paradigmática da visão conservadora.2 Apesar de imbuídas da crença de uma 

formação socialmente engajada, elas quase não contribuem para a intervenção e transformação 

de contextos sociais de acentuadas desigualdades entre as pessoas.  

Desprovidas de uma visão crítica das interações, tais concepções/práticas apresentam 

limitações na compreensão e discussão da problemática ambiental e podem ser superficiais e 

ingênuas, pois delas não emergem as contradições e explicitação dos interesses que constituem 

os contextos sociais de vida (FOLADORI, 2001; CARVALHO, 2002; LEFF, 2010a, 2010b; 

LOUREIRO, 2012). 

Nossa posição é a de que a educação ambiental deve possibilitar desdobramentos que 

permitam a compreensão e ação das pessoas nos locais onde vivem (PORTO-GONÇALVES, 

2004; JACOBI, 2003, 2005; GUIMARÃES; 2007; LOUREIRO, 2012; REIGOTA, 2009). 

Afirmamos que as visões de sustentabilidade e holísticas não são favoráveis a esses 

desdobramentos. As proposições de utilização racional dos recursos se relacionam a interesses 

que devem ser desvelados pelos sujeitos, e nesse sentido, a análise crítica torna-se fundamental 

na identificação e posicionamento diante desses interesses. 

Destacamos que o enfoque nas dimensões naturais e de pertencimento ocasiona um 

esvaziamento de abordagens dialéticas, que seriam importantes, para a constituição de um 

pensamento crítico. Esse esvaziamento não favorece a participação ativa e crítica das pessoas 

nos conflitos socioambientais e a superação de situações socioeconômicas desfavoráveis às 

quais muitas são submetidas.  

É notório esse esvaziamento no discurso oficial da educação ambiental voltada para a 

sustentabilidade. Exemplo disso, é o fato do estímulo ao questionamento, análise e 

                                                             
2  Segundo Guimarães (2011), a armadilha paradigmática na educação ambiental decorre de uma limitação 

compreensiva e discursa acerca das causas da problemática ambiental. Ela consiste na reprodução de ações que 

se centralizam nos problemas da crise ambiental, e não na discussão de suas causas. Um caso pode ser a ênfase 

nas ações de reciclagens. Ao estimular a coleta de latinhas, por exemplo, pode-se muitas vezes, também 

estimular o consumo delas, reforçando um paradigma da sociedade moderna. Dessa forma, quando se centra 

no problema, e não na discussão de suas causas, a possibilidade de estar preso torna-se maior. 
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reivindicações, frente a situações socioeconômicas adversas, ser mais evidente nos discursos 

não oficiais da educação ambiental, bem como, em outros processos que visam ao 

empoderamento dos sujeitos em seus próprios espaços (CARVALHO, 2012).  

Defendemos que perspectivas fundamentadas por visões críticas podem favorecer 

movimentos de luta e resistência frente às ideias hegemônicas de dominação, como as que 

prevalecem em nosso local de pesquisa, e fazem entender, que somente aqueles com mais 

recursos financeiros, têm direito a melhores condições de vida. Por sua vez, esses movimentos 

se fortaleceriam pelo coletivo organizado, que constitui a coesão necessária para questionar, 

contrapor e transformar os quadros sociais (JACOBI, 2005; GUIMARÃES, 2007; LIMA, 

2009). 

Trata-se de ações orientadas por conhecimentos contextualizados formados na interação 

com o outro, e situados nas dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais das vidas dos 

sujeitos. Nesse sentido, a perspectiva crítica de educação ambiental pode subsidiar, pela 

formação de conhecimentos contextualizados, uma leitura de mundo mais complexa e 

instrumentalizada para a intervenção (GUIMARÃES, 2004). 

Porém, é importante destacar, que o conhecimento por si só não estrutura mudanças. 

Estas se dão pela própria intervenção das pessoas no contexto da vida social. Nesse âmbito, a 

ação coletiva é fundamental, pois potencializa um maior envolvimento dos sujeitos e estimula 

a formação de lideranças que podem dinamizar o grupo social organizado. 

Isso posto, podemos afirmar que a visão crítica de educação ambiental situa-se na 

contramão da concepção conservadora, que é direcionada para os comportamentos individuais. 

Corresponde a uma proposta contra-hegemônica, pois pretende a formação política das pessoas 

para que elas sejam capazes de agir criticamente diante das contradições da sociedade. É uma 

visão que almeja rupturas com posturas pretensamente neutras e visões acríticas dos contextos 

sociais.  

A participação dos sujeitos no contexto social de suas próprias vidas, orientada por 

perspectivas críticas, pode levar ao empoderamento das pessoas, necessário em quadros sociais, 

nos quais são indispensáveis à luta por melhores condições de vida, em que as desigualdades 

são acentuadas. A Vila de São Jorge, situada nas proximidades do Parque Nacional da Chapada 

dos Veadeiros (PNCV), onde realizamos nosso estudo, é um exemplo desses quadros, onde 

prevalecem acentuadas desigualdades. Sobre ela trataremos após breve exposição acerca das 

unidades de conservação no Brasil. 
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1.2 Da constituição das unidades de conservação no Brasil às necessidades de 

participação das populações do entorno dessas áreas em seus contextos sociais de vida 

 

As primeiras unidades de conservação (UC) no Brasil foram os Parques Nacionais 

(Parnas). Estes foram criados no país, principalmente na década de 1960, com base no modelo 

norte-americano, e com a finalidade de proteger recursos naturais, ou espaços de notável beleza 

cênica, contra o processo de degradação. Porém, surgiram sem infraestrutura adequada e 

pessoas habilitadas para a gestão desses espaços (BRAGA; MACIEL, 2011).  

A análise do período de constituição dessas áreas naturais protegidas, em âmbito 

mundial, mostra um embate de perspectivas preservacionistas e conservacionistas acerca da 

criação desses espaços. A visão conservacionista defendia a concepção destes locais para o uso 

com parcimônia dos recursos naturais, ao passo que a preservacionista defendia a proteção 

integral dessas áreas pelo afastamento total do homem3 (COSTA, 2002; MORSELLO, 2001).  

Essas formas de conceber influenciaram na criação das áreas naturais protegidas do 

Brasil. No período do regime militar, as áreas de proteção surgiram sob o discurso da 

preservação, porém sem descartar a possibilidade de utilização dos recursos naturais. Dessa 

maneira, os interesses na constituição dos Parnas relacionavam-se fortemente à constituição de 

espaços como fontes de reserva (MORSELLO, 2001; BRITO, 2003; ARAÚJO, 2007). 

O preservacionismo correspondeu à visão predominante no mundo para a constituição 

das UC até o final do século XIX (DIEGUES, 2000). Como o homem era considerado 

destruidor da natureza, preconiza-se o afastamento dele como alternativa para a existência 

dessas áreas. Tal ponto de vista reforçou a perspectiva dualística ser humano/meio ambiente 

nesses espaços. 

No início do século XX, o conservacionismo alcançou maior destaque na concepção das 

UC. Do embate entre os “desenvolvimentistas” e “preservacionistas”, a proposta 

conservacionista passou a ser considerada como intermediária entre o desenvolvimento a 

qualquer custo e a preservação da natureza como espaço intocável (BRITO, 2003). A 

emergência do pensamento conservacionista flexibilizou as possibilidades de interações ser 

humano-natureza nesses locais. 

                                                             
3  No princípio da criação dos Parques a presença humana nesses espaços foi fortemente combatida. O extermínio 

e expulsão dos índios dessas áreas nos Estados Unidos exemplifica o pensamento dos preservacionistas de que 

todos os grupos sociais eram igualmente destruidores. Diegues (2000) e Vallejo (2002) destacam que esse 

modelo americano de Parque espalhou-se como um referencial pelo mundo com sua perspectiva dicotômica 

entre “povos” e “parques”. Trata-se de perspectiva que também influenciou para a desconsideração dos 

diferentes modos de vida das chamadas “populações tradicionais” do entorno das áreas de proteção em países 

como o Brasil (VALLEJO, 2002). 
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Às áreas protegidas foram gradualmente incorporadas ideias favoráveis à presença 

humana em alguns locais (DIEGUES, 2000). No decorrer dos anos, os Parnas foram concebidos 

como espaços de refúgio do ser humano contra a turbulência da vida urbana. A contemplação 

das belezas cênicas tornou-se um dos principais fatores de atração para esses lugares 

considerados por muitos como “paraísos terrestres”.  

As finalidades e objetivos da constituição das áreas naturais protegidas sofreram 

modificações no decorrer do século XX, de acordo com os interesses específicos de cada país 

(BRAGA; MACIEL, 2011). No entanto, em geral, prevalesceu a permanência do núcleo duro 

da preservação e contemplação das belezas cênicas como princípios norteadores para a criação 

e processos de gestão desses espaços.  

De acordo com Benjamin (2001), a definição de outras categorias de UC flexibilizou as 

posturas sobre a presença humana nesses locais. No Brasil, as características, objetivos e 

finalidades dessas categorias estão definidos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC). Além de favorecerem a sistematicidade no manejo dessas áreas, essas definições 

também contribuíram ao desenho das atividades que poderiam ser nelas realizadas. 

Contudo, entre as pessoas que visitam os Parques ainda é forte a visão de espaço de 

descanso e lazer. O embate político entre preservacionismo e conservacionismo resultou em 

percepções sobre esses lugares como “espaços neutros”, separados da vida urbana e para a 

contemplação. Todavia, ressaltamos que são áreas caracterizadas pela complexidade das 

relações sociais de seu entorno, nas quais confluem interesses variados e divergência de 

opiniões. 

Por muito tempo predominou no mundo visões desses espaços naturais de proteção 

ambiental como locais isolados dos contextos sociais de seu entorno (PHILLIPS, 2002). Isso 

pode explicar a existência de conflitos nas áreas de muitos Parques do Brasil, criados sem 

considerar, em grande medida, as características socioeconômicas e históricas das populações 

ao redor das UC. 

Percebemos, com isso, a forte influência do modelo norte-americano tomado pela 

perspectiva dicotômica entre “povos” e “Parques” (VALLEJO, 2002). A criação dos Parnas no 

Brasil se deu, predominantemente, sem a discussão sobre os aspectos sociais, culturais ou 

econômicos de suas circunvizinhanças, um processo alheio ao interesse em estabelecer 

conexões entre os espaços protegidos e as características dos moradores desses locais (BRITO, 

2003; BRAGA; MACIEL, 2011). 

O resultado desse processo foi a constituição de quadros geralmente conflituosos nos 

arredores dessas áreas, o que, de acordo com Vallejo (2002), se deu sobretudo pelos impactos 
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decorrentes da restrição dos espaços para esses grupos sociais, afetando o acesso e a utilização 

de recursos importantes como meios de sobrevivência. Geralmente, as pessoas desses locais 

vivem de atividades e/ou recursos provenientes desses ambientes.  

McCormick (1992) ressalta que a desestruturação dos meios de subsistência é um dos 

principais motivos para a existência de conflitos dos povos com a constituição dessas áreas 

naturais protegidas. Trata-se de embates que se acentuam quando esses lugares tornam-se foco 

de interesses de outras pessoas ou organizações externas, cujos intuitos não contemplam as 

populações locais. 

Por exemplo, o desenvolvimento do ecoturismo trouxe a possibilidade de renda no 

entorno dos Parques e, progressivamente, suas áreas passaram a ser valorizadas, fazendo-lhes 

convergir interesses políticos e econômicos (RYLANDS; BRANDON, 2005). No entanto, em 

muitos casos, grande parte das populações vizinhas fica à margem de vários processos que 

estruturam as atividades do ecoturismo e que poderiam contribuir para melhores condições de 

vida no local.  

Defendemos que a participação dessas populações nos assuntos e decisões que afetam 

a vida no entorno dessas áreas é importante, visto que muitas das situações que ocasionam as 

dificuldades que eles enfrentam decorrem da sua não participação e do baixo empoderamento 

no que diz respeito às questões que constituem a vida social (NARAYAN, 2000; COSTA e 

COSTA; 2014).  

Argumentamos que a educação ambiental poderia constituir-se em parte de um processo 

de empoderamento das pessoas das comunidades em seus contextos de vida. Por consequência, 

a perspectiva crítica poderia favorecer visões de meio como espaço complexo e contribuir para 

que as pessoas encontrem melhores formas de intervenção nos problemas sociais.  

Assumimos que o fortalecimento das comunidades pelo conhecimento e ação coletiva, 

pode, pela vivência nesses processos, aumentar as chances de transformação das pessoas como 

sujeitos das próprias vidas (SAITO, 2000; GUIMARÃES, 2004).  

A proposta de educação ambiental nas áreas naturais de proteção ambiental é legalmente 

instituída no Brasil (THEODORO; BARROS, 2011) e encontra amparo na Política Nacional 

de Meio Ambiente – PNMA/81– e no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC/2000. A PNMA/81 introduz a educação ambiental no país, apresentando-a 

como uma forma de capacitar as pessoas na defesa do meio ambiente: 

 

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
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assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 

atendidos os seguintes princípios: [...] X - educação ambiental a todos os 

níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-

la para participação ativa na defesa do meio ambiente. (BRASIL, 1981). 

 

O SNUC/2000 concebe-a como possibilidade de prática educativa a ser desenvolvida 

nas UC: 

 

Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes que: [...] IV - busquem o apoio e a 

cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e 

pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, 

práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, 

monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de 

conservação. (BRASIL, 2000). 

 

Ainda que se trate de orientações legais, tais documentos apenas reproduzem os 

discursos hegemônicos oficiais da educação ambiental, pois se voltam para a formação de 

posturas “ecologicamente corretas”, visando à preservação/conservação dos espaços, e não para 

o desenvolvimento de uma visão capaz de contribuir de fato às necessidades sociais das 

comunidades do entorno das áreas naturais protegidas, no sentido de intervir nas situações 

adversas de vida nesses locais.  

As perspectivas que constituem esses instrumentos legais alinham-se com as visões 

conservadoras de educação ambiental. E como elas não pretendem o compromisso com a 

explicitação de problemas socioambientais, praticamente não contribuem para a ampliação da 

visão acerca das condições de vida das populações que vivem em locais como esses.  

Com isso, entendemos que os conhecimentos delineados pelas legislações, em sua 

maioria, favorecem ações de cuidados com o espaço, mas deixam a desejar no que se refere ao 

desenvolvimento de posturas críticas à participação das pessoas em seus contextos sociais.  

O próprio Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) exemplifica bem essa 

perspectiva de enfoque oficial dada à educação ambiental no Brasil. Elaborado em 1994, com 

base no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global, o ProNEA insere-se no eixo norteador de propostas que visam prioritariamente a uma 

formação voltada para a proteção e conservação do meio ambiente. 

Pensamos ser mais favorável uma educação ambiental no entorno das UC que contribua 

prioritariamente para ultrapassar visões reducionistas, que muitas vezes surgem limitadas aos 

espaços da área (COSTA; COSTA, 2014) e que concepções para além da 
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preservação/conservação do ambiente podem servir de estímulo para a participação socialmente 

engajada dos sujeitos.  

Contudo, ressaltamos que a educação ambiental corresponderia apenas a uma faceta de 

um processo com muitos fatores e interferentes. Cabe destacar, no entanto, que não 

pretendemos apontar “receitas” de transformação das pessoas pela educação ambiental. Para 

nós, os sujeitos se tornam atuantes na medida em que vão se empoderando pela intervenção e 

reflexão nas vivências em sociedade. A seguir trataremos mais detalhadamente sobre a 

importância da participação dos sujeitos na transformação de seus contextos sociais de vida. 

 

1.3 A participação dos sujeitos em seus contextos sociais como caminho para o 

empoderamento 

 

A participação e o empoderamento dos sujeitos em seus contextos sociais são processos 

imbricados um no outro. E, sobre estes, concordamos com as ideias de Friedmann (1992), 

segundo o qual as pessoas se empoderam na medida em que exercem suas escolhas e vão 

adquirindo maior controle sobre suas vidas pela participação. 

A revisão da literatura mostra uma diversidade de ideias acerca do conceito de 

empoderamento, que assume vários significados de acordo com os contextos socioculturais, 

políticos e econômicos no qual se insere. A ampliação da utilização do termo por diferentes 

áreas faz com que ele adquira um caráter polissêmico e complexo.  

Entendemos o empoderamento como um processo dinâmico que visa a aumentar a 

autonomia das pessoas em seus contextos sociais. Geralmente, refere-se a indivíduos ou grupos 

submetidos a condições de opressão e vulnerabilidade social. Neles, procura-se o 

desenvolvimento de uma visão crítica e de posicionamentos para fazer frente às questões sociais 

(FRIEDMANN, 1992; NARAYAN, 2002; ROMANO, 2002; GOHN, 2004; HOROCHOVSKI; 

MEIRELLES, 2007; WENDAUSEN; KLEBA, 2009; BAQUERO, 2012). 

O empoderamento se estrutura pela colaboração entre os próprios sujeitos que buscam 

superar quadros adversos aos seus grupos sociais. Os componentes das dimensões sociais, 

políticas ou econômicas de cada contexto recebem destaques diferentes de acordo com a 

perspectiva dos sujeitos interagentes, com o intuito de compreender e exercer maior controle 

sobre as decisões e recursos que determinam a qualidade de vida das pessoas. 

Dessa forma, o empoderamento corresponde ao processo no qual as pessoas constroem 

condições que lhes permitem ter influência, capacidade de ação e decisão, mediante processo 
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que se dá no desenvolvimento das capacidades dos sujeitos4 para arbitrarem sobre questões que 

lhes dizem respeito. Portanto, a própria participação/ação em seus contextos sociais levaria ao 

empoderamento (FRIEDMANN, 1992; NARAYAN, 2002).  

Vale assinalar, no entanto, que as pessoas ou grupos em vulnerabilidade social que mais 

necessitam se tornar empoderadas são as que mais encontram barreiras para isso. A própria 

condição socioeconômica é o principal obstáculo, com implicações diretas nas suas condições 

de vida.  

Segundo Friedmann (1992), a pobreza leva ao desempoderamento porque diminui as 

possibilidades de os indivíduos usufruírem seus direitos e deveres. Por essa razão, as pessoas 

em vulnerabilidade social ficam limitadas para negociar melhores condições para suas próprias 

vidas. Geralmente, as preocupações com condições básicas para a sobrevivência surgem como 

primordiais, perante interesses voltados para a participação e decisões coletivas. 

Concordamos que o próprio empoderamento seria importante na luta para a superação 

do estado de pobreza, visto que as dificuldades são inerentes a todos os quadros adversos nos 

quais se desejam mudanças (ROMANO, 2002). Como as condições de vida resultam também 

de interesses, cabe aos sujeitos lutar contra a manutenção de situações que levem a condições 

precárias de vida. 

Pelo empoderamento pode-se ter o impulso de comunidades, como as de áreas naturais 

protegidas, na direção de sua autonomia e melhora gradual das suas condições socioeconômicas 

(GOHN, 2004). Com o alargamento do campo de escolha e ação, os sujeitos podem ter um 

aumento da autoridade sobre os recursos e decisões que afetam a própria vida.  

Horochovski e Meirelles (2007) consideram que, como as pessoas que necessitam estar 

empoderadas muitas vezes se encontram em desvantagens sociais e econômicas, torna-se 

importante a intervenção de agentes externos, que poderiam ser governos, agências de 

desenvolvimento, movimentos sociais, ONGs etc. Já para outro grupo de pensadores, em que 

se inclui Friedmann (1992), o empoderamento não pode ser fornecido para um determinado 

grupo, visto que os próprios sujeitos são capazes de empoderar-se a si mesmos. 

Ambos os posicionamentos são relevantes e uma síntese deles é possível e desejável. 

No que diz respeito aos agentes externos, eles poderiam exercer a função de “catalisadores 

                                                             
4  Narayan (2002) destaca como importantes no processo de empoderamento as capacidades sociais e políticas. 

As primeiras incluem o pertencimento no âmbito social, liderança, relações de confiança e organização. As 

capacidades políticas referem-se à representação de si ou de outros, ao acesso à informação, à formação de 

associações e à participação na vida política de uma comunidade ou país. Essas capacidades surgem de 

maneiras variadas e podem ser desenvolvidas pela interação com o outro em uma relação mediada por 

movimentos organizados. 
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iniciais” na criação de espaços que sustentassem esses processos. Contudo, os próprios sujeitos 

é que deveriam estruturar e fortalecer movimentos de participação social.  

Nesses processos de intervenção externa para o empoderamento dos sujeitos destaca-se 

a atuação das ONGs, que, segundo Gohn (2004), ocorre em dois sentidos. Em um deles, busca-

se estimular a autonomia dos grupos sociais pelo aumento da visão crítica e atuação das pessoas 

em seus contextos. Em outro, busca-se a assistência às pessoas carentes em práticas que apenas 

mantêm a relação de dependência dos indivíduos.  

Wendausen e Kleba (2009) ponderam sobre o cuidado necessário para que essa 

intervenção não assuma um caráter assistencialista. Quando as ONGs passam a considerar as 

pessoas como clientes de serviços assistenciais, predomina uma forte tendência a despolitizar 

as relações. Como não se buscam em tais processos a visão crítica e a explicitação das 

contradições, eles não colaboram para a formação de posturas questionadoras.  

Nossa compreensão é a de que propostas organizadas para grupos sem a autonomia das 

pessoas na manutenção dos processos que estruturam tais propostas tendem a desaparecer com 

o fim da atuação das entidades. Isto posto, concordamos com Gohn (2004), de que essas 

instituições deveriam contribuir para a criação de espaços ou estruturação de processos nos 

quais as próprias pessoas seriam os atores que sustentam rupturas e mudanças em suas 

condições de vida. 

A participação pode constituir-se em meio de mobilização na luta pela diminuição da 

distância entre os que exercem mais e os que exercem menos influência na sociedade. Na esfera 

da gestão pública, a participação é importante para que pessoas, Estado e prestadores de 

serviços públicos cumpram com suas obrigações junto às comunidades. Já no âmbito da 

sociedade civil, a capacidade de organização entre as pessoas pode ser um fator importante para 

a mobilização de recursos e solução de problemas de interesses comuns. 

Gohn (2004) e outros autores destacam que as associações de moradores podem ser um 

meio favorável para a organização e intervenção das pessoas no local em que vivem. Contudo, 

Narayan (2002) ressalta a necessidade de essas associações ultrapassarem as fronteiras de si 

mesmas e estabelecerem conexões. Com isso, fortalecendo-se, poderiam influenciar em 

decisões coletivas de maior alcance.  

Ao considerarmos o empoderamento e a participação dos sujeitos como processos 

integrados, assumimos que a atuação nas dimensões socioambientais de seus contextos pode 

estruturar e/ou desencadear movimentos de empoderamento, o que requer uma visão não 

reducionista de espaço e interações. O desvelamento dos interesses que permeiam os espaços é 
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favorecido por perspectivas que consideram os processos constituintes das dimensões 

socioambientais.  

Nas comunidades dos entornos das áreas naturais protegidas, para além do 

reconhecimento dos componentes naturais do espaço, são necessários posicionamentos críticos 

nos contextos sociais que se constituem. Para que haja mudanças em quadros socioeconômicos 

desfavoráveis à maioria das pessoas dessas populações, é importante a participação colaborativa 

entre os sujeitos.  

Com isso consideramos a união de esforços como meio para o fortalecimento de 

movimentos coletivos que se situam na contramão dos processos hegemônicos. E, para isso, 

contribuiriam a interação e discussão de diferentes pontos de vistas, mediadas por uma visão 

crítica. 

Na diversidade de contextos e possibilidades de estímulo à participação, a dimensão 

crítica da educação ambiental pode ser muito relevante, pois as pretensões dessa perspectiva 

ultrapassam a reprodução conceitual, informativa e despolitizada presente em muitas 

abordagens. Nela, a visão não reducionista de espaço e interações constitui-se como fator de 

importância para a explicitação, a problematização e a construção de posicionamentos críticos.  

Da mesma forma, outros elementos inerentes às concepções e práticas educativas 

ambientais que favoreçam mudanças nas formas de interação do ser-humano com/no ambiente 

também devem ser considerados. Todavia, destacamos que a complexidade dos quadros sociais 

situa-se para além de processos formativos pela educação ambiental. 

Narayan (2002), entre outros autores, aponta que nos contextos sociais existem 

“elementos-chaves” para a atuação dos sujeitos. Por conseguinte, na estruturação de processos 

de empoderamento, torna-se necessário identificar quais são esses elementos. Sua identificação 

e potencialização no desenho institucional das comunidades favoreceriam o empoderamento 

dos sujeitos nas situações da própria vida. 

Assim, este estudo, no campo da educação ambiental crítica, foi realizado em uma 

população no entorno do PNCV. Vale o registro de que em Goiás existem oito Parques, dentre 

nacionais e estaduais, situados em nove regiões classificadas pela Agetur/2010 (Figura 1). A 

pesquisa foi desenvolvida na Vila de São de Jorge, pelo fato de o contexto sócio histórico do 

lugar ter nos despertado a atenção e por considerarmos necessária a maior participação dos 

moradores no contexto da vida social.  

Como resultado da pesquisa não pretendemos formular uma proposta de educação 

ambiental para essa população. Apesar de considerarmos todas as contribuições formativas, 

reconhecemos que ações pontuais pouco colaborariam para mudanças no contexto social da 
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vida em São Jorge. Nesse sentido, procuramos analisar pela perspectiva da educação ambiental 

crítica, aspectos presentes nas concepções e na atuação dos sujeitos, que contribuiriam para que 

eles próprios constituíssem processos de maior participação no contexto socioambiental do 

povoado, localizado nas proximidades do PNCV. Desse modo, apresentamos os resultados do 

nosso estudo. 
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Figura 1. Localização dos Parques Estaduais e Nacionais nas Regiões Turísticas do Estado de Goiás 

 
Fonte: Adaptado de Plano Estadual de Turismo de Goiás. Agência Estadual de Turismo de Goiás (GOIÁS, 2010a). 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Sobre o lócus e as questões da pesquisa 

 

O lócus da pesquisa correspondeu ao entorno da entrada do PNCV, a uma distância de 

até 20 km dela. Contudo, nossa atenção principal esteve voltada para a Vila de São de Jorge, e 

seus sujeitos, como descrevemos no capítulo anterior. A localização geográfica, no estado de 

Goiás, da área do estudo é representada na figura a seguir:  

 

Figura 2. Localização geográfica da área da pesquisa, no entorno do Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, em Goiás 

 

Fonte: Dados de Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás. Elaboração cartográfica: Ivanilton José de 

Oliveira, 2007. 
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Nossa atenção situou-se principalmente no contexto da vida social de São Jorge, pois 

ao pretendermos investigar as práticas de educação ambiental no PNCV, deparamo-nos com 

um quadro sócio histórico que dificulta condições de vida satisfatórias no povoado. 

Na definição da investigação e dos caminhos metodológico para a análise passamos por 

um processo de delineamento comum às pesquisas qualitativas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; 

FLICK, 2009). A visitação em campo em períodos intermitentes contribui para o conhecimento 

do objeto de estudo, formulação e reformulação das questões de pesquisa.  

Como voltamos nosso olhar para as questões socioambientais do entorno do PNCV e 

nos deparamos com o quadro social de São Jorge, reformulamos nossa pergunta de pesquisa. 

Partindo do pressuposto da baixa participação nas situações de difícil sobrevivência, 

mencionadas no Capítulo 2, procuramos analisar, pela perspectiva da educação ambiental 

crítica, a existência de aspectos que favoreceriam a maior participação das pessoas no contexto 

social de São Jorge.  

Neste intuito, analisamos as concepções de meio ambiente, as concepções/práticas de 

educação ambiental e a própria atuação das pessoas da Vila. Fizemo-nos, então, a seguinte 

pergunta de pesquisa: “quais aspectos presentes nas concepções de meio ambiente, 

concepções/práticas de educação ambiental e na atuação dos sujeitos favoreceriam a maior 

participação das pessoas da comunidade nas situações que ocasionam condições difíceis de 

sobrevivência em São Jorge?”. 

Essa pergunta de pesquisa guiou-nos na investigação desses aspectos e, então, 

procuramos analisar a existência deles e suas possíveis contribuições para maior participação 

dos sujeitos. Para responder a nossa pergunta de pesquisa, traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Analisar as concepções de meio ambiente, as concepções/práticas de educação ambiental e 

os interesses/a participação dos sujeitos da Vila de São Jorge; 

 Analisar aspectos nas concepções de meio ambiente, concepções/práticas de educação 

ambiental e interesses/participação que favoreceriam maior participação das pessoas da 

comunidade no contexto socioambiental da Vila; 

 Analisar os relatos sobre a participação das pessoas da comunidade e os caminhos que 

levariam ao empoderamento nas questões socioambientais da Vila. 

 

Justificamos a análise das concepções e a atuação dos sujeitos pelas considerações que 

tecemos no Capítulo 1. As concepções de ambiente referem-se a visões que influenciam as 

interações mantidas pelo ser humano com/no seu espaço. As concepções/práticas de educação 
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ambiental concernem a posicionamentos que podem atender a finalidades diversas, e a atuação 

relatada pelas pessoas possibilita inferências sobre os posicionamentos que elas assumem em 

processos participativos. 

Consideramos que essas dimensões da análise podem fornecer indícios sobre as 

interações que ocorrem entre os sujeitos de São Jorge. No panorama das relações instituídas na 

Vila, assumimos ser relevante a análise de aspectos que propiciem maior participação, pois 

admitimos que eles poderiam fornecer subsídios para o empoderamento das pessoas da 

comunidade em relação às questões socioambientais. 

A hipótese que consideramos, mesmo em um local de conflitos e marcado por uma 

acentuada diferença entre as condições socioeconômicas dos mais ricos e dos mais pobres, 

consiste em: “as concepções e a atuação dos sujeitos são predominantemente voltadas para as 

dimensões naturais do espaço e os aspectos favoráveis a que haja maior participação das pessoas 

da comunidade no contexto socioambiental da Vila ocorrem de forma minoritária”. 

Como já mencionado, nosso estudo situa-se no campo da educação ambiental, pois se 

fundamenta nas perspectivas da educação ambiental crítica. Ademais, nesta proposta decidimos 

pelo método e pelos caminhos descritos a seguir. 

 

2.2 Os caminhos metodológicos da pesquisa 

 

Na estruturação dos caminhos metodológicos da pesquisa, passamos por idas e vindas. 

A escolha dos critérios para a análise foi favorecida pelo contato em campo, que nos permitiu, 

além do delineamento do lugar da pesquisa, a redefinição dos objetivos e a escolha dos sujeitos 

pesquisados, dos instrumentos de coleta e o conhecimento de fontes locais de informação e das 

vivências no cotidiano do povoado. 

A pesquisa que realizamos é um estudo de caso5 (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Como 

mencionamos no Capítulo 2, a investigação foi desenvolvida com visitações a campo, em 

períodos intermitentes, durante três anos. Foram realizadas dezenove visitações, com 

permanência do pesquisador no lócus de pesquisa entre quatro e 22 dias. 

                                                             
5  A pesquisa contempla as características dessa modalidade definidas por Lüdke e André (1986), em que as 

dimensões surgidas e inicialmente não consideradas foram incorporadas à proposta. A interpretação dessas 

dimensões foi possível graças ao fato de serem contempladas em seus contextos. A apreensão dessas dimensões 

deu-se por meio de diversas fontes consultadas e coletadas em espaços de tempo diversificados. Constatamos 

pontos de vista diferentes, o que nos possibilitou a elaboração de outros pontos de vista sobre o tema da 

pesquisa. Além disso, priorizamos uma linguagem acessível na apresentação dos dados.  
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Como nas proximidades do PNCV existem muitos transeuntes, as visitações 

contribuíram para a percepção daqueles que pertenciam ao cotidiano da Vila ou que nela 

surgiam esporadicamente. A definição dos sujeitos entrevistados fundamentou-se nesses 

critérios, estando as características de cada grupo especificadas no quadro que apresentamos 

nas páginas 38 e 39. Ressaltamos que escolhemos pessoas de diferentes grupos no intuito de 

conseguir uma melhor representação do conjunto de interações que ocorrem na Vila de São 

Jorge e maior diversificação dos dados. 

As visitações foram fundamentais na estruturação desses caminhos, pois permitiram 

perceber a necessidade de maior participação e empoderamento das pessoas no quadro 

socioambiental de São Jorge. A proximidade com a entrada do PNCV faz com que as decisões 

no Parque e os interesses relacionados ao turismo influenciem diretamente a vida das pessoas 

nesse povoado. 

A vivência em São Jorge nos possibilitou, também, compreender melhor a dinâmica 

desse lugar. A observação das relações cotidianas permitiu-nos perceber interesses, ações e 

posicionamentos que permeiam essas interações. Esse processo de vivência, observação e 

apreensão, segundo nosso entendimento, em muito contribuiu para a análise sobre o que foi 

explicitado nas falas dos sujeitos. 

A coleta de dados foi realizada em períodos diferentes, durante os três anos. De acordo 

com as sugestões encontradas em Bogdan e Biklen (1994), optamos pela observação com 

anotações em diário de campo, registro por fotografias, consulta em fontes de informações do 

acervo do PNCV sobre os aspectos sócio históricos da região e em relatórios sobre as práticas 

de educação ambiental dos gestores do Parque, coleta de materiais produzidos nestas práticas e 

nas associações da Vila, e entrevistas semiestruturadas.  

Destacamos que as entrevistas foram a principal fonte de dados da pesquisa, visto que 

por meio delas as pessoas explicitaram ideias importantes para a análise que nos propomos. 

Elas foram realizadas com os 44 participantes, com o auxílio de um roteiro de entrevista 

(Apêndice A). A maioria das pessoas foi entrevistada em seus locais de ocupação: PNCV, 

trilhas, pousadas, agências de turismo, escolas, associações e atrativos turísticos.  

Na estruturação do estudo, consideramos indivíduos que fazem parte do cotidiano da 

Vila e que ocupam lugares diferentes na vida econômica e social do lugar. Classificamos essa 

pessoas em seis grupos: Grupo de Guias de Turismo (GGT), Grupo de Proprietários de 

Pousadas (GPP), Grupo de Proprietários de Agências de Turismo (GPAG), Grupo de 

Proprietários de Atrativos Turísticos (GPAT), Grupo de Formadores de Opinião (GFOP), 

Grupo de Agentes Políticos Oficiais (GAPO).  
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Os grupos foram identificados no texto pelas seguintes abreviações: Guias de Turismo 

(GT), Proprietários de Pousadas (PP), Proprietários de Agências de Turismo (PAG), 

Proprietários de Atrativos Turísticos (PAT), Formadores de Opinião (FOP), Agentes Políticos 

Oficiais (APO). Resumimos as características desses grupos, o número de pessoas entrevistadas 

e os critérios utilizados na escolha dos sujeitos no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1. Características dos grupos dos sujeitos, número de pessoas entrevistadas e critérios 

utilizados na escolha dos participantes 
Grupo dos 

sujeitos 

entrevistados 

Características sócio históricas 

do grupo 

Número de 

pessoas 

entrevistadas 

Critérios utilizados na escolha dos 

sujeitos 

Grupo de 

Guias de 

Turismo 

(GGT) 

Grupo formado principalmente 

pelos ex-garimpeiros da região. 

São pessoas mais vulneráveis 

socialmente e com menos 

participação dentre os moradores 

da Vila. A maioria participou do 

período de transição do garimpo 

para as atividades de turismo. Com 

suas famílias, constituem os 

“nativos” de São Jorge.  

5 

Priorizamos os guias mais antigos da 

região, que participaram da transição 

das atividades do garimpo. 

Consideramos esse critério para termos 

os pontos de vista dos GT, como 

sujeitos históricos do processo de 

transição do garimpo para as atividades 

do turismo. O primeiro GT da região e 

a primeira guia do entorno do PNCV 

fazem parte dos entrevistados. 

Grupo de 

Proprietários 

de Pousadas 

(GPP) 

Grupo formado 

predominantemente pelos 

“chegantes” (cinco) e alguns 

proprietários de pequenas 

pousadas (dois). Possuem 

melhores condições 

socioeconômicas em São Jorge. 

Refere-se àqueles que vieram 

principalmente de Brasília e 

abriram sofisticadas pousadas e 

restaurantes em São Jorge. Dos 

entrevistados apenas dois deles são 

pessoas da comunidade. 

7 

Escolhemos os proprietários das 

pousadas mais procuradas de São 

Jorge, com base nos dados da Agência 

Municipal de Turismo de Alto Paraíso 

de Goiás. Priorizamos aqueles que 

vivem no local, com a finalidade de 

analisarmos as visões de interação que 

possuem e o envolvimento deles no 

contexto social de São Jorge. 

Grupo de 

Proprietários 

de Agências 

de Turismo 

(GPAG) 

Grupo formado por pessoas de 

Brasília que foram para o entorno 

do PNCV por motivações 

econômicas. Trata-se de 

empresários que organizam os 

passeios nas proximidades do 

PNCV. Os GT normalmente são 

contratados e “capacitados” por 

eles em cursos rápidos de 

formação.  

4 

Escolhemos os proprietários das 

agências de turismo mais procuradas 

no entorno, segundo dados da mesma 

Agência Municipal. Priorizamos 

aqueles que possuem mais interação 

com os GT e atuação na Vila, com a 

finalidade de analisarmos as visões de 

espaço e interações relacionadas a São 

Jorge. 

Grupo de 

Proprietários 

de Atrativos 

Turísticos 

(GPAT) 

Grupo formado por pessoas da 

zona rural do município. Trata-se 

dos nativos e de suas famílias que 

permaneceram nos locais das 

antigas minas de garimpo e 

possuem o atrativo como fonte 

principal de subsistência, porém, a 

renda dessas pessoas é baixa. 

11 

Escolhemos os proprietários dos 

atrativos turísticos mais procurados nas 

proximidades da entrada do PNCV, 

segundo dados da Agetur e da Agência 

Municipal de Turismo de Alto Paraíso. 

Essa escolha foi feita com a finalidade 

de analisar as visões de espaço e as 

interações mantidas com o povoado. 

(continuação) 
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(Continuação Quadro 1. Características dos grupos dos sujeitos, número de pessoas entrevistadas e 

critérios utilizados na escolha dos participantes) 
Grupo dos 

sujeitos 

entrevistados 

Características sócio históricas 

do grupo 

Número de 

pessoas 

entrevistadas 

Critérios utilizados na escolha dos 

sujeitos 

Grupo de 

Formadores 

de Opinião 

(GFPO) 

Grupo formado 

predominantemente pelos nativos 

e militantes ambientalistas que 

foram viver em São Jorge. São 

pessoas que possuem condições 

socioeconômicas comuns às 

demais da maioria da população. 

Apresentam uma visão crítica das 

interações na Vila e possuem 

facilidade de articulação.  

17 

Escolhemos aqueles que estiveram 

envolvidos em projetos com a 

comunidade e cujas opiniões são 

valorizadas no contexto social de São 

Jorge. Essa escolha se deu com a 

finalidade de analisarmos as visões de 

espaço e as interações mantidas com a 

população.  

Grupo de 

Agentes 

Políticos 

Oficiais 

(GAPO) 

Grupo responsável pelas decisões 

oficiais no município de Alto 

Paraíso: prefeito, vereadores e 

secretários de cultura, educação, 

saúde e turismo do município. 

Essas pessoas são fundamentais 

nos processos decisórios sobre 

situações que impactam as 

condições de vida em São Jorge. 

0 

Escolhemos entrevistar essas pessoas 

porque são as responsáveis pelas 

decisões oficiais relacionadas às 

situações do contexto de vida em São 

Jorge. Apesar de várias tentativas de 

conversas e entrevistas, não tivemos 

nenhum representante nesse grupo 

disposto a contribuir.  

Total de pessoas entrevistadas 44 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É relevante destacar que início encontramos resistências por parte de muitos sujeitos da 

pesquisa, fato este que influenciou para que a coleta se concretizasse em espaços e tempos 

diferentes. No entanto, avaliamos que essa diversificação foi importante para perceber a 

heterogeneidade existente no contexto social da Vila. Outro fator que qualificamos como 

positivo na análise foi a utilização dos diferentes instrumentos, o que também possibilitou a 

diversificação dos dados.  

Esse conjunto que vivenciamos em lócus delineou os caminhos metodológicos da 

pesquisa. Neles, procuramos escolher um método que julgamos mais apropriado para a análise 

e decidimos pela Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), cujos fundamentos teóricos e a 

justificativa para o método apresentamos a seguir. 

 

2.3 Os fundamentos teóricos do método 

 

Inicialmente, destacamos que nas pesquisas qualitativas a escolha dos métodos e das 

teorias são os elementos fundamentais. Consideramos, que as teorias e os métodos associados 

à reflexão sobre a pesquisa constituem subsídios importantes na construção do conhecimento 

(FLICK, 2009).  
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Saito e Pedrini (2014) ponderam que, em campos polissêmicos como é o da educação 

ambiental, muitas vezes torna-se difícil a escolha dos métodos. Na visão dos autores, a 

diversidade de saberes presentes nesse campo implica caminhos metodológicos difíceis de 

determinar, daí a importância do reconhecimento do campo de estudo. Por essa razão, cabe ao 

pesquisador escolher o melhor conjunto teórico-metodológico que responda às finalidades do 

estudo e aos objetivos pretendidos. 

Para a análise dos dados, escolhemos, como mencionamos, o método da análise de 

conteúdo de Bardin (2011). Deste faz parte um conjunto de técnicas que, de maneira geral, 

busca analisar, nas comunicações, os significados assumidos pelas mensagens em determinados 

contextos, o que é o aspecto central da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).  

A interpretação desses significados possibilita inferências sobre as condições em que as 

mensagens foram produzidas. Por meio delas é possível inferir sobre as ideias, os interesses, as 

ações, as interações entre os sujeitos e outros fatores que influenciam a constituição de dado 

contexto. 

Justificamos a escolha desse método pela propriedade de apreender os significados das 

mensagens, o que é considerado de suma importância em campos polissêmicos como o da 

educação ambiental.  

Utilizamos a análise de conteúdo porque é um método adequado para as inferências 

sobre nosso campo de estudo, caracterizado pela diversidade político-ideológica e pela 

pluralização das formas de vida de São Jorge.  

As inferências que realizamos foram possíveis pelo processo de sistematização dos 

dados por meio da categorização das mensagens nas comunicações. Nesse procedimento, 

utilizamos o processo de codificação proposto por Bardin (2011), que consiste na identificação 

de unidades de registro e de contexto, possibilitando a identificação de certas ideias (Apêndices 

B, C e D). 

A sistematização, além de contribuir para a organização dos dados, favoreceu a 

explicitação dos conteúdos das mensagens estruturados em torno dos codificadores. Estes 

correspondem às unidades de registro e de contexto presentes nas comunicações. Com isso, 

utilizamos trechos dos textos das comunicações, imbuídos de significados. Eles constituem 

nossas unidades de análise no estudo, além, é claro, do todo da comunicação. 

As inferências foram possíveis pela interpretação das ideias presentes nessas 

mensagens, cuja sistematização pela técnica de categorização permitiu agrupar visões com 

características semelhantes, de acordo com as sugestões de Bogdan e Biklen (1994) e 
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Richardson (2007). Logo, as mensagens nas comunicações foram categorizadas pelas unidades 

de registro e contexto, mediante o critério de exclusividade sugerido por Bardin (2011). 

Assim, a análise dos dados estruturou-se por meio de três categorias: concepções de 

meio ambiente (categoria 1.0); concepções/práticas de educação ambiental (categoria 2.0) e 

interesses/participação dos sujeitos (categoria 3.0). As subcategorias que constituem cada uma 

delas emergiram pela frequência das mensagens com significados aproximados. Nas páginas 

59 e 60; 80 e 81, e 111 encontram-se os quadros com a especificação de cada uma dessas 

categorias. 

Por essa proposta orientamos nossa pesquisa. Fundamentados nos referenciais da 

educação ambiental crítica, constituímos o conjunto teórico-metodológico pelo qual 

procuramos responder à seguinte questão: “quais aspectos presentes nas concepções de meio 

ambiente, concepções/práticas de educação ambiental e na atuação dos sujeitos favoreceriam 

maior participação das pessoas da comunidade nas situações que ocasionam condições difíceis 

de sobrevivência em São Jorge?” 

Apresentamos, nos próximos capítulos o contexto sócio histórico do local da pesquisa e 

os resultados e a discussão originados dessa análise. 
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3 CARACTERIZAÇÃO ANALÍTICA DO CONTEXTO SÓCIO HISTÓRICO DO 

LOCAL DA PESQUISA 

 

O estudo que apresentamos se desenvolveu nas proximidades do PNCV, durante três 

anos, em períodos de visitação alternados. Ao todo, realizamos 19 visitas ao local, com estadias 

que variaram de quatro a 22 dias. Nesse período, efetuamos 44 entrevistas e coletamos dados 

de várias fontes de informações locais, como as existentes no PNCV e em acervos particulares. 

Julgamos necessário realizar várias idas ao local, para a compreensão, sobretudo, do contexto 

social da vida das pessoas.  

Levamos em consideração o panorama sócio histórico e os componentes físicos do local 

por eles fornecem elementos de estudos significativos sobre o espaço e as relações que se 

estabelecem nele. Por isso, nos propomos caracterizar o espaço  parte referente ao nordeste do 

estado de Goiás, no entorno da entrada do PNCV  e as interações mantidas entre os sujeitos 

envolvidos na pesquisa. Nesse sentido, iniciamos por uma breve descrição das características 

da região e, posteriormente, caracterizamos o local de estudo, em suas características sócio 

históricas. 

A região nordeste de Goiás, que ocupa 11,39% do total desse território (GOIÁS, 2010b), 

apresenta patrimônio natural abundante em recursos hídricos e vegetais, representados pelo 

bioma Cerrado (BERTRAN, 2000). Com altitudes que variam de 300 a 1.600 metros, não 

apresenta um relevo de morfologia uniforme (LIMA; SILVA, 2008). É formada por vales, 

paredões e chapadas, entrecortados por corredeiras, que possuem uma estrutura geológica 

composta por rochas com minérios de quartzo, das quais ocorrem afloramentos desses cristais 

na superfície (OLIVEIRA, 2007). 

As características geomorfológicas da região formam, com sua vegetação, cenários de 

beleza cênica de destaque no estado, constituindo-se em atrativos para o ecoturismo (Apêndice 

E), mas dificultando o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. A agroindústria e a 

agropecuária ainda são inexpressivas. O que se destacam são os setores hidroelétricos e o de 

mineração (GOIÁS, 2010b). 

As atividades de garimpo de ouro, nos séculos XVIII e XIX, e de cristal, no século XX, 

predominaram nesse espaço (CARVALHO, 2004). Com o declínio do garimpo, as atividades 

da pecuária extensiva e da agricultura tentaram, sem sucesso, constituir-se em alicerce da 

economia da região. Associadas à pouca atenção política, desse conjunto resultou um quadro 

de vulnerabilidade socioeconômica, que caracteriza o nordeste do estado (CARVALHO, 2003). 
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Nessa área predominam os projetos voltados para a preservação do Cerrado em relação 

àqueles que priorizam a melhoria nas condições de vida das comunidades. Projetos como o 

Corredor Ecológico Paranã-Pirineus colaboram para a captação de recursos para a área, porém, 

se destinam à preservação das áreas naturais (BARBOSA, 2008).  

Apesar da existência de algumas iniciativas que buscam desenvolver 

socioeconomicamente a região, prevalece um quadro de vulnerabilidade econômica. Como 

alternativa a esse panorama, há o potencial turístico desse espaço, o qual tem despertado o 

interesse do estado, principalmente para o entorno do Parque. Contudo, cabe destacar que até 

recentemente predominou a pouca atenção do governo para o turismo nessa região.  

O PNCV limita com os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do 

Sul, Teresina de Goiás e São João D’Aliança (Figura 3). Alto Paraíso de Goiás é o município 

de maior arrecadação turística nas proximidades do Parque. A posição geográfica da cidade, 

localizada em um dos pontos mais altos do Planalto Central (OLIVEIRA, 2012), em um cenário 

de montanhas, cachoeiras e minas de cristal, colabora para a instituição de características 

místicas ao lugar. Com isso, o turismo esotérico6 tornou-se uma das principais fontes de 

recursos financeiros de Alto Paraíso de Goiás. 

 

  

                                                             
6  Questões místicas são predominantes na região da Chapada dos Veadeiros, principalmente na cidade de Alto 

Paraíso de Goiás. Atualmente, contam-se aí mais de quarenta grupos, entre místicos e religiosos, com crenças 

e filosofias de vida inspiradas em perspectivas cosmológicas, que refletem na arquitetura e decoração das casas 

e estabelecimentos. A história dessa cidade mostra que os aspectos místicos foram influenciados pela fundação 

em 1907 da Fazenda-Escola Bona Espero, que segue os princípios de solidariedade e universalismo. No ano 

de 1963, a Organização Social Cristã Espírita André Luiz fundou a segunda fazenda-escola da região, chamada 

de Cidade de Fraternidade. Ambas atraíram adeptos do misticismo e comunidades hippies. Outros fatores, 

como a altitude e a formação geológica, também contribuem para a constituição de um ambiente místico.  
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Figura 3. Mapa de localização dos municípios e do distrito de São Jorge, no entorno do Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros 

 
Fonte: Observatório Geográfico de Goiás – IESA. Elaboração Digital: Wagneide Rodrigues e Loçandra B. de 

Moraes, 2003. 
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A criação do PNCV, em 1961, não fugiu ao intuito de preservação dos espaços de beleza 

cênica e de constituição de locais de visitação (DIEGUES, 2000). A beleza da área formada 

pelo Cerrado e composta por corredeiras, saltos, cânions e paredões contribuiu para a 

certificação do Parque, em 2001, pela Unesco, com o título de “Patrimônio Mundial – Áreas de 

Reserva do Cerrado”. 

No mesmo ano, a Unesco aprovou a criação da Reserva da Biosfera Goyaz, em uma 

área que se estende desde o entorno do Distrito Federal até o nordeste de Goiás, fato que 

contribuiu para a maior recepção de recursos destinados a projetos ambientais e à criação de 

UC nas proximidades do Parque (BARBOSA, 2008).  

Cabe destacar aqui uma contradição, que diz respeito ao fato de o Parque ser certificado 

com o título de “Patrimônio Mundial” e a área ser reconhecida mundialmente, em 2001, como 

uma Reserva da Biosfera, apesar de no país, desde a década de 1980, ser vista como o “Corredor 

da Miséria” em Goiás (SARAIVA, 2006). 

A região nordeste do estado apresenta sérios problemas socioeconômicos. Os 

indicadores municipais que compõem o Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) e o 

Índice de Desenvolvimento Social (IDS) mostram que o Nordeste Goiano ocupa a última 

posição na classificação das regiões de Goiás (GOIÁS, 2010b). Trata-se de quadro que resulta 

da inexpressiva produção agropecuária e da baixa industrialização7, não favorecendo o 

desenvolvimento econômico da região (BERTRAN, 2000), cuja origem também se deve à 

pouca atenção política que lhe foi dada. No entanto, constatamos o surgimento de interesses 

políticos no período atual voltados para seu desenvolvimento turístico, mais propriamente nas 

proximidades do entorno do PNCV.8  

 

                                                             
7  A análise desses indicadores mostra que a economia agropecuária da região possui pouca expressividade se 

comparada à produção agropecuária de outras regiões do estado. Segundo dados da Seplan (GOIÁS, 2010b), 

verificamos que a região, no que diz respeito à produção de grãos e gado, ocupa as últimas posições dentre as 

vinte microrregiões de Goiás. A industrialização, desempenhada por microempresas de confecções de roupas, 

laticínios, padarias, fábricas de biscoitos e farinhas, dentre outras, é inexpressiva e representa apenas 1,48% do 

Produto Interno Bruto da região. O comércio nas proximidades do PNCV valoriza a venda de produtos do 

Cerrado, objetos trabalhados artesanalmente ou comercializados in natura. Além do turismo, são essas 

atividades que proporcionam renda às pessoas próximas ao Parque.  
8  O “Plano Estadual de Turismo: Goiás no Caminho da Inclusão” exemplifica interesses em potencializar a 

visitação turística em Goiás. Elaborado no governo de Alcides Guimarães, no período de 2006 a 2010, tem se 

constituído no eixo norteador de ações que visam desenvolver o turismo no estado, desde a estruturação física 

dos locais turísticos ao incentivo de empresários na área. A proposta, executada pela Agência Estadual de 

Turismo (Agetur), apresenta uma série de prioridades de ações nas quais os municípios do entorno do PNCV 

surgem dentre os privilegiados. O documento, intitulado “Nordeste Goiano: um Investimento de Futuro”, 

demonstra mais claramente esses interesses em promover incentivos e atrair investimentos principalmente para 

as proximidades do entorno do PNCV.  
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Concordamos com Oliveira (2007), que o entorno do Parque possui grande potencial 

turístico pelos atrativos, compostos por sítios arqueológicos, águas termais, formações 

rochosas, saltos, corredeiras e espaços de beleza cênica, como é o caso do Jardim de Maitreya 

(Figura 4). 

O turismo poderia ser uma atividade econômica capaz de promover a melhoria das 

condições socioeconômicas daqueles que vivem no entorno do PNCV e, para isso, a atuação 

em processos decisórios seria fundamental. No entanto, é preciso ponderar que a participação 

das pessoas é baixa até mesmo nas situações cotidianas do contexto social de São Jorge. 

 

Figura 4. Veredas do Jardim de Maitreya 

 
Fonte: Ion David com a colaboração de Eraldo Peres, Márcio Cabral, Ana Rosa Cavalcante, João Lino, Joaquim 

Lino, Miguel Colaço. Guia Turístico da Chapada dos Veadeiros. 

 

Consideramos participação como sinônimo de intervenção e entendemos que ela 

acontece pela identificação dos problemas comuns a uma sociedade, pela análise e pelos 

questionamentos dos fatores que os condicionam e pela ação frente às situações adversas para 

a maioria das pessoas. Por isso entendemos que seria um processo capaz de promover mudanças 

em dado contexto social pela articulação desses elementos.  

Ainda, acreditamos que a participação coletiva poderia contribuir para o aumento da 

percepção de necessidades, bem como favorecer a capacidade crítica de análise sobre os 

interesses que cercam as situações e fortalecer a busca por soluções para problemas comuns à 

maioria das pessoas. 
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Ammann (1987) aponta que o contexto histórico instituído nas relações entre as pessoas 

influencia na maior, menor ou na exclusão da participação deles em uma comunidade. No 

entanto, assinala que essa participação pode ser ampliada pelo movimento de luta e resistência 

dos sujeitos.  

Historicamente, os sujeitos da nossa pesquisa foram submetidos a condições difíceis de 

sobrevivência. O local era uma área de garimpo de cristal de quartzo, que recebeu muitos 

imigrantes de Minas Gerais e Bahia (SARAIVA, 2006). Do apogeu das atividades do garimpo, 

em 1940, à sua decadência, em 1980, a ação de atravessadores acentuou a exploração das 

pessoas nas atividades que realizavam para a subsistência. 

Na condição de garimpeiros, essas pessoas foram abrindo caminhos, trilhas e 

construindo ranchos, que deram origem a “povoados” diversos, que surgiram e desapareceram 

em meio ao Cerrado. De um desses povoados nasceu a Vila de São Jorge, cuja origem remonta, 

segundo Almeida et al. (2007), a 1912, de um acampamento chamado Garimpão, que fora 

denominado posteriormente de Baixa dos Veadeiros e batizado, em 1954, como Vila de São 

Jorge. 

Nesse período, o cristal de quartzo apresentava um valor relevante de mercado, por ser 

utilizado na fabricação de vários componentes e instrumentos de guerra como sonares, 

transmissores de rádio, telegrafia e telefonia. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses 

componentes tiveram bastante demanda. Com a expectativa de melhores condições de vida, 

pessoas, dentre homens, mulheres e crianças, se deslocaram para o local.  

Entre os entrevistados nesta investigação havia pessoas que eram crianças e outros já 

adultos naquela época. Foi comum, nas falas de muitos, o relato sobre a fome enfrentada, os 

conflitos entre os garimpeiros, a violência física, a morte e o desaparecimento de pessoas. 

Consideramos importante suas histórias particulares de vida, pois elas nos possibilitaram 

percepções relevantes sobre as condições sócio-históricas do lugar. 

A estrutura da Vila fornece indícios sobre um processo de ocupação desordenado que 

ocorreu com o garimpo. Como pode ser visualizado na Figura 5, a área urbana não possui 

planejamento. Em campo, percebemos que o arruamento não segue padrão algum, fato que 

dificulta a mobilidade no local. Cabe ressaltar, ainda, que a Vila apresenta uma área de 305 

km2, habitada pela população, com 54 km2 situados no interior da área de proteção do PNCV 

(MMA; ICMBio, 2009). 
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Figura 5. Vista aérea da Vila de São Jorge nas proximidades da área do Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros 

 
Fonte: Casa de Cultura Cavalheiros de Jorge, Vila de São Jorge, 2014. 

 

A Vila de São Jorge tornou-se distrito do município de Alto Paraíso no ano de 1996, 

pela Lei municipal nº 4.999 (SARAIVA, 2006). Localizada a menos de dois mil metros da 

entrada do Parque, o povoado teve início com a aglomeração de pessoas no local, que vieram 

atraídas pelas atividades do garimpo. Semelhantemente, os principais atrativos9 turísticos do 

entorno do PNCV surgiram dessas aglomerações em torno dos espaços que serviam como 

suporte para as atividades até o esgotamento das minas (OLIVEIRA, 2007).  

Vários desses locais receberam denominações que permanecem até hoje como nome 

dos atrativos turísticos. Dentre os mais conhecidos podemos citar: Água Quente (1), Silêncio 

(3), Cachoeira do Segredo (4) e Raizama (6) (Figura 6). De acordo com o plano de manejo do 

PNCV, existem 34 atrativos, em um raio de 30 km da entrada do Parque, desempenhando um 

importante papel na constituição de uma Zona de Amortecimento de impactos ambientais 

(MMA; ICMBio, 2009). 

                                                             
9  Os atrativos turísticos do entorno do PNCV são áreas públicas ou de propriedade particular. Estas últimas, em 

sua maioria, são áreas de posse. Trata-se de espaços que apresentam infraestrutura diversificada para a visitação 

turística. O Plano de Manejo do PNCV documenta a existência de 117 atrativos em toda a região da Chapada 

dos Veadeiros. De acordo com Lima (2013), somente 1,38% deles corresponde a RPPNs. Nas conversas com 

os proprietários, eles demonstram interesse na criação dessas reservas, porém, consideram elevados os custos 

para a elaboração de projetos e documentação necessária para a transformação de um atrativo turístico para 

essa modalidade de UC.  
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Figura 6. Mapa de localização das antigas áreas de garimpo, que deram origem aos principais 

atrativos turísticos e povoados do entorno da área do PNCV 

 
Fonte: Saraiva (2006). Elaboração: M. Macedo. 

 

Esses locais foram transformados em atrativos no processo de transição das atividades 

do garimpo para as de turismo, após 1990. Em geral, as pessoas que neles vivem advêm do 

mesmo contexto sócio histórico daquelas que vivem na Vila. O isolamento entre os povoados 

e a desinformação desses sujeitos são outras características desse local.  

Observamos, pelas visitas aos locais turísticos, que se trata de pessoas que se encontram 

isoladas até mesmo da própria Vila. A desinformação é uma característica que emerge 

acentuadamente entre esses sujeitos. Em um lugar turístico de visitação, quando perguntamos 

sobre o pato mergulhão, uma espécie ameaçada de extinção existente no local, a proprietária 

mostrou não ter conhecimento sobre o assunto. 

Podemos afirmar que uma das características mais marcantes do quadro sócio histórico 

de vida dessas pessoas é a dificuldade para a sobrevivência. Com a invenção do cristal sintético 

em decorrência dos investimentos em pesquisas na Segunda Guerra Mundial, o garimpo entrou 

em crise no final da década de 1960 (SARAIVA, 2006). A extração de flores secas do Cerrado 

se tornou a principal atividade econômica de subsistência desses sujeitos e propiciou a 
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sobrevivência da comunidade, sendo complementada pela prática da agricultura de subsistência 

(ALMEIDA et al., 2007), pois a pecuária extensiva não supria as necessidades de emprego.  

A coleta e o comércio de flores do Cerrado ajudaram, mesmo que precariamente, na 

sobrevivência das pessoas. Elas relataram que famílias inteiras iam para o campo e lá 

permaneciam por meses. Contam que, no início da atividade, os comerciantes da região 

realizavam diretamente a compra das flores, porém, logo apareceram atravessadores, que 

depreciaram o preço da mercadoria.  

A figura desses atravessadores foi mencionada com repúdio por essas pessoas. Durante 

as conversas e entrevistas, muitas delas mostraram indignação diante dessas ações e deixaram 

perceber a impotência que tinham para posicionar-se com relação à desvalorização da 

mercadoria. Ademais, cabe destacar que elas também mencionaram que a atividade de coleta 

de flores nunca foi suficiente para a garantia de condições razoáveis de vida: apesar de tentarem 

produzir seu próprio alimento, as situações de fome tornaram-se mais frequentes nesse período. 

Com recursos financeiros escassos, enfrentavam as enfermidades com a utilização das plantas 

do Cerrado.  

Nesse período, mesmo com as práticas do garimpo já em declínio, muitas famílias ainda 

sobreviviam da comercialização regional de lascas de cristais. Dessa maneira, a subsistência foi 

mantida por quase duas décadas por meio da venda dessas lascas, do cultivo de alimentos em 

pequenos espaços de terra e pelo comércio de flores. 

A delimitação da área do Parque, iniciada em 1961, ocasionou profundas alterações no 

modo de vida da comunidade (DOMICIANO; OLIVEIRA, 2012). A sobrevivência tornou-se 

ainda mais difícil com a proibição total de atividades relacionadas ao garimpo e a restrição das 

atividades produtivas, face à expropriação da posse da terra, concluída no final da década de 

1980. 

Segundo os entrevistados, desse quadro de dificuldades ainda fizeram parte situações de 

violência realizadas por representantes oficiais do governo. O órgão responsável, na época, pela 

criação do PNCV foi o IBDF, cujos representantes, exerceram um tratamento desrespeitoso 

com os garimpeiros e demais moradores da Vila. Ademais, muitos mencionaram que se sentiam 

agredidos por esses representantes, tendo relatado situações de agressão física com os 

garimpeiros e outros membros da comunidade.  

Do ponto de vista de uma das entrevistadas, eles não entendiam o que estava 

acontecendo e tais representantes não se empenhavam em esclarecer suas dúvidas sobre a 

criação do PNCV. Como eles acreditavam que tinham direito à extração do cristal e as 
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condições de vida eram difíceis, aconteciam conflitos com esses agentes. Porém, as pessoas da 

comunidade logo perdiam as forças para reivindicar ou questionar. 

O turismo foi proposto, na década de 1980, como uma alternativa para a decadência 

comercial do cristal e a proibição das atividades de garimpo. De imediato, os garimpeiros 

tornaram-se guias de turismo e algumas de suas mulheres abriram pequenas pousadas e 

restaurantes. Esse processo aconteceu de forma abrupta, com pouca preparação, como disse um 

dos entrevistados: “dormimos garimpeiros e acordamos guias de turismo”.  

Sobre esse processo, na análise dos documentos locais do PNCV, não constatamos uma 

proposta pensada em etapas de preparação. Os relatos escritos nos documentos e confirmado 

nas falas dos entrevistados mostram que essas atividades foram ministradas rapidamente e com 

pouca articulação entre elas.  

Logo, desde a década de 1980, os moradores da Vila foram envolvidos, direta ou 

indiretamente, nas atividades turísticas. Segundo Lima (2013), o turismo adquiriu mais 

relevância na década de 1990, mas ainda não está totalmente consolidado no entorno do Parque. 

A atividade contribuiu para a estruturação física da Vila de São Jorge, mas também 

proporcionou alterações na base social do povoado com a chegada de outras pessoas.  

Atualmente, na Vila são bastante utilizados os termos “nativos” e “chegantes”. A 

palavra “nativo” é utilizada para identificar as pessoas que têm sua origem relacionada ao 

garimpo; “chegante” para designar aquelas que escolheram o local para viver ou abrir algum 

negócio vinculado ao ecoturismo. Os nativos são geralmente guias de turismo, donos de 

pequenas propriedades de visitação turística ou de estabelecimentos modestos. Os chegantes 

são principalmente ricos empresários, donos de agências ou estabelecimentos sofisticados em 

São Jorge.  

Cabe destacar, aqui, que chamamos de pessoas da comunidade o grupo formado pelos 

nativos e descendentes destes que vivem na Vila. Também inserimos, nesse conjunto, aqueles 

que vieram de outros locais, os quais, diferentemente dos empresários chegantes, assumem uma 

identidade com os nativos, estabelecem vínculos afetivos com eles e compartilham dos ideais 

de melhores condições de vida para a maioria da população. 

Logo, consideramos como pessoas da comunidade de São Jorge os ex-garimpeiros, com 

suas famílias, que correspondem aos guias de turismo, cozinheiras, artesãos, professores, donos 

de pousadas e restaurantes modestos, lanchonetes, pessoas que desenvolvem projetos em 

benefício da maioria da população e alguns donos de atrativos turísticos, todos submetidos, em 

maior ou menor grau, a situações que ocasionam condições não favoráveis de sobrevivência na 

Vila. 
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A migração de pessoas para o município foi estimulada por dois movimentos principais. 

Um deles foi com o Projeto Rumo ao Sol, na década de 1980 (LIMA, 2013), que buscou 

incentivar formas alternativas de tecnologia, alimentação e comportamento e propiciou a 

migração de 180 pessoas, principalmente para a cidade de Alto Paraíso de Goiás. Afins com a 

proposta do Projeto, essas pessoas cultuam princípios místicos de adoração à natureza, 

produção e consumo de alimentos naturais e preocupações de ordem espiritual.  

O outro movimento ocorreu especialmente em São Jorge, na mesma década, com o 

programa de demissão voluntária do governo Collor, dada a percepção de que o local oferecia 

uma rica possibilidade de investimentos para o turismo. Com recursos financeiros da demissão, 

esses indivíduos tornaram-se empresários do turismo e abriram agências, sofisticadas pousadas 

e restaurantes na Vila. A maioria desses “chegantes” tem perspectivas predominantemente 

empresariais sobre o local.  

Levou algum tempo para percebermos que a utilização dos diferentes termos na Vila 

assume conotações para além da origem das pessoas. Tais denominações são usadas para 

denotar as intenções que o sujeito ali apresenta. Quando consideram que ele veio para o lugar 

apenas para tirar proveito em benefício próprio, enfatizam que é um “chegante”. O “chegante” 

é o que veio para se aproveitar. 

Observamos que os nativos utilizam frequentemente o termo “chegante” para 

denominar os proprietários de pousadas e restaurantes sofisticados do lugar. Por muitas falas, 

percebemos que eles não são bem aceitos pelas pessoas da comunidade e que há conflitos entre 

eles em relação a questões socioeconômicas.  

Os chegantes conseguem oferecer aos turistas serviços e opções de acomodação que não 

diferem significativamente em preços para os turistas, em relação aos estabelecimentos dos 

nativos. Como estes possuem dificuldades econômicas para o funcionamento contínuo das 

pousadas e restaurantes, obtêm recursos para a subsistência praticamente apenas na alta 

temporada, o que resulta no aumento dos preços da estadia e alimentação.  

Os empresários “chegantes” dispõem das condições para a oferta de melhores preços e 

opções de alimentação aos turistas. Já os nativos não, porque lhes falta a logística para a 

aquisição de mercadorias e encontram dificuldades de estocagem. Isso implica no fato destes 

não conseguirem oferecer a alimentação com variedade e a custos mais baixos. Sobre essa 

situação, muitos nativos dizem que os chegantes praticam “concorrência desleal”.  

Compreendemos melhor o sentido da expressão pela observação de que esses 

empresários, em conjunto, fretam condução para aquisição de alimentos no atacado, sem a 

participação dos nativos. 
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O fato de os empresários serem, em sua maioria, de Brasília, colabora para que tenham 

contatos políticos que favorecem a divulgação de seus estabelecimentos e a ocupação das 

pousadas nas altas temporadas. Observa-se, pelos próprios meios de divulgação turística do 

estado, um destaque para os estabelecimentos cujos proprietários possuem essa origem. 

Os turistas que visitam a Vila advêm de várias partes do Brasil e de outros países. 

Segundo dados da Agetur (GOIÁS, 2013), os turistas brasileiros são principalmente de Brasília, 

Rio de Janeiro e São Paulo. Os turistas estrangeiros são oriundos, especialmente, da França, 

dos Estados Unidos e da Inglaterra. Como estes têm recursos e os preços no entorno do PNCV 

são altos, muitos preferem os estabelecimentos dos “chegantes”, por oferecerem mais conforto. 

Os “chegantes” conseguem, ainda, oferecer serviços turísticos mais diversificados e de 

melhor qualidade. Normalmente, esses empresários contratam pessoas de outras localidades, 

com habilidades diversas, para serviços específicos, ao passo que os moradores da Vila, também 

funcionários, ficam destinados a serviços corriqueiros do estabelecimento.  

Todo esse contexto faz com que as desigualdades econômicas entre os empresários 

“chegantes” e as pessoas da comunidade se acentuem. Essas situações, em conjunto com a 

pouca organização das pessoas para fazer frente a esse quadro, contribuem para que as 

condições econômicas de sobrevivência da maioria das pessoas em São Jorge sejam precárias.  

Os empresários participam raramente da vida do povoado. Como exemplo, temos o caso 

de um projeto social para as crianças, cuja sede fica em frente a uma das pousadas mais 

procuradas da Vila. O projeto está acabando por falta de recursos financeiros e, embora o 

proprietário afirme que se preocupa e se envolve com as questões sociais de São Jorge, não foi 

verificada nenhuma iniciativa dele em prol da resolução desse problema. 

Algumas pessoas demonstraram nas conversas indignação com a relação estabelecida 

pelos empresários com a Vila. Elas afirmaram que os “chegantes” desvalorizam a mão de obra 

e só querem aproveitar-se dos recursos do turismo. No entanto, apesar de fazerem emergir tais 

inquietações, não verificamos uma organização por parte delas para melhorar as condições 

socioeconômicas da população em geral. 

Neste quadro, a prática de guia de turismo destaca-se (ou destacava-se) como a atividade 

econômica que sustenta (ou sustentava) a maioria das famílias da Vila. Um fato recente 

acarretou uma modificação em tal atividade: considerando uma instrução normativa aprovada 

pelo ICMBio no ano de 2008, o PNCV suspendeu, em 2013, a obrigatoriedade da contratação 

de guia ou condutor para a visitação no Parque. Esse ato impactou fortemente o povoado, pois 

a atividade era a base econômica que permitia a sobrevivência das famílias. 
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A suspensão da obrigatoriedade foi decidida sem a participação das pessoas da 

comunidade. Com a diminuição da procura dos serviços, muitos guias e condutores 

abandonaram, com suas famílias, o entorno do PNCV. Quem permaneceu em São Jorge 

deslocou a responsabilidade pelo sustento econômico da família para a mulher.  

Isso concorreu para acentuar as dificuldades econômicas e acarretou conflitos nas 

relações familiares. Atualmente, enquanto a maioria dos homens está ociosa, as mulheres 

precisam enfrentar a concorrência com os empresários “chegantes” na oferta de hospedagem e 

alimentação para a sobrevivência de suas famílias. 

A suspensão concerne a mais um fato que dificulta a sobrevivência dessas pessoas. 

Vivenciamos o auge desse processo quando a procura pelos guias diminuiu sensivelmente, em 

meados de setembro de 2013. As mulheres dos guias de turismo reclamavam de dificuldades 

para conseguirem se alimentar, o que remetia à situação de fome vivida na época do garimpo. 

Pelas conversas e entrevistas, percebemos um sentimento de revolta em alguns sujeitos, 

cuja indignação se relacionava, principalmente, com a decisão tomada sem uma conversa com 

o povoado, que foi surpreendido com a medida. Algumas pessoas falaram sobre a necessidade 

de discussões entre o PNCV e a comunidade para tal decisão. Apesar de percebermos 

predisposições para reivindicações não nos deparamos com ações efetivas nessa direção.  

Os “nativos” são desconsiderados em muitas situações de decisão que envolvem o 

Parque e a população. O PNCV tem apreendido discussões sobre a possibilidade de 

terceirização dos serviços, das quais a comunidade não participa. Além dessas, em vários outros 

momentos ela é desconsiderada, sendo outro exemplo a construção de uma estação de 

tratamento de esgoto (ETE) na Vila, que nunca funcionou e para cuja construção não houve 

consulta da opinião dos moradores do povoado. Como podemos notar, situações de descaso 

como essas corroboram para as dificuldades na participação política. 

É importante destacar que existe uma desatenção dos órgãos municipais de gestão para 

com o distrito. Até o ano de 2015, este não apresentava calçamento nas ruas (Figura 7). A 

iluminação pública, que surgiu parcialmente em 1997, ainda inexiste em várias partes de São 

Jorge. Nele, tampouco existem bancos, caixas eletrônicos ou postos de combustível no local. 

Os serviços básicos são ofertados para os moradores com precariedade ou inexistem. 

Não há hospitais ou CAIs em São Jorge, e os atendimentos emergenciais são feitos na farmácia. 

A educação é ofertada apenas para as crianças no nível fundamental e é alto o analfabetismo na 

Vila. A segurança é realizada apenas esporadicamente por viaturas enviadas da cidade de Alto 

Paraíso de Goiás. 
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Figura 7. Vista panorâmica da Vila de São Jorge com suas ruas sem calçamento 

 
Fonte: O Autor. 

 

As ruas sem calçamento, a pouca iluminação pública e a inexistência de serviços 

essenciais constituem um cenário de lugar isolado do mundo (DIEGUES, 2000). Em geral, esse 

panorama agrada à maioria dos turistas e aos empresários “chegantes” da Vila. Contudo, são 

situações que incomodam boa parte dos nativos. Nas conversas, os moradores enfatizaram que 

elas trazem dificuldades e transtornos para aqueles que ali vivem. 

Todas essas situações que mencionamos acarretam prejuízos à sobrevivência das 

pessoas desse local e influenciam na constituição de condições sociais, econômicas e políticas 

adversas à vida desses sujeitos. 

Por tudo isso, avaliamos que a intervenção da população em tais situações poderia 

contribuir para um quadro com melhores condições para a maioria. Nesse sentido, entendemos 

que há a necessidade de maior participação delas na identificação, na análise e nos 

questionamentos e ação frente aos problemas que se apresentam.  

Concluímos ser baixa essa participação porque há pouca intervenção para a solução dos 

problemas relacionados à prestação dos serviços sociais básicos e porque praticamente 

inexistem questionamentos ou análises das situações na Vila e movimentos de ação para a 

solução de problemas comuns.  

Defendemos que a maior participação mais participação dos sujeitos da comunidade 

possibilitaria que estes fossem tomando parte nas ações e decisões em seu contexto, pois o 

aumento de sua influência nas resoluções dos problemas, em benefício da maioria, contribuiria 

para o empoderamento nas questões sociais (SAITO, 2000; NARAYAN, 2002; LOUREIRO, 

2012; COSTA e COSTA; 2014). 

Caberia saber: “quais aspectos favoreceriam a existência de maior participação das 

pessoas da comunidade nas situações que ocasionam condições difíceis de sobrevivência em 

São Jorge?”.  
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Nossa pesquisa se situa nesse panorama sócio histórico marcado por condições que 

dificultam a vida das pessoas. A heterogeneidade dos sujeitos implica interesses diferentes, mas 

as decisões são tomadas sem a participação da maioria e geralmente favorecem os propósitos 

da minoria, os “chegantes”. A maioria da população – representada pelos GT, proprietários de 

pequenos estabelecimentos do comércio, cozinheiras(os), professores(as), artesãos(ãs) 

moradores nos atrativos, donas(os) de casa – continua à margem do processo de 

desenvolvimento socioeconômico, principalmente pela baixa participação nas situações que 

envolvem a própria vida e do coletivo. 

Neste cenário percebemos algumas inquietações destes sujeitos, porém, sem ações 

efetivas para quadros mais favoráveis à sobrevivência deles no povoado. Mesmo desse modo, 

ainda que sejam em número reduzido, consideramos que essas insatisfações sinalizam para a 

necessidade de mais envolvimento dos moradores em decisões sobre vida social do lugar. Nesse 

sentido, nos propomos a analisar os aspectos que favoreceriam o reconhecimento, a análise e a 

ação das pessoas em tal contexto. Enfim, aspectos favoráveis a maior participação dos sujeitos 

para que eles possam fazer frente às situações que implicam em dificuldades para a 

sobrevivência da maioria no povoado.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo, apresentamos a discussão dos dados sobre as concepções e ações 

relatadas pelos sujeitos da Vila de São Jorge. Pretendemos analisar, pela perspectiva da 

educação ambiental crítica, as visões e atuação mencionadas por eles e verificar se nelas 

existem aspectos que favoreceriam maior participação das pessoas na vida desse lugar. 

Analisamos as concepções de meio ambiente, as práticas e concepções de educação ambiental, 

e os interesses e a participação dos sujeitos na Vila. 

Apresentamos os resultados dessa análise embasados na perspectiva da educação 

ambiental crítica, em diálogo sobre os interesses e a participação citada relacionados ao 

conceito de empoderamento.  

Fundamentados nesses norteadores, seguem as nossas reflexões:  

 

4.1 Sobre as concepções de meio ambiente 

 

Iniciamos pela análise das concepções de meio ambiente, considerando que essas visões 

podem influenciar as relações mantidas pelo ser humano com seu espaço. Entendemos que as 

concepções condicionam as relações dos sujeitos, influenciam interesses e ações e que muitas 

formas de apropriação dos recursos naturais e de interações das pessoas na sociedade têm 

relação com elas. 

Partindo dessas conjecturas, admitimos que essa análise pode fornecer subsídios sobre 

as interações dos sujeitos com/no seu espaço. Pretendemos, dessa maneira, analisar os pontos 

de vista que aparecem entre eles e a influência das visões de ambiente nas interações mantidas 

pelas pessoas no entorno do PNCV, em busca de responder à nossa pergunta de pesquisa:  

“Quais aspectos presentes nas concepções de meio ambiente, concepções/práticas de 

educação ambiental e na atuação dos sujeitos favoreceriam maior participação das pessoas da 

comunidade nas situações que ocasionam condições difíceis de sobrevivência em São Jorge?” 

De início, notamos que os sujeitos da pesquisa possuem diversas compreensões de 

ambiente, como exemplificado nos trechos de 1 a 6 a seguir:  

 

[1] [...] é o nosso ganha-pão! Se eu não tiver interesse em preservar [...] daqui 

uns dias eu vou vender o quê? [...]. (PAG2) [grifo nosso].10 

[2] [...] é o verde que Deus nos deu. [...] aquela parte que tem o ar puro. [...] 

um lugar de preservação total mesmo. (PAT7). 

                                                             
10  Nas demais citações das falas os destaques em negrito são nossos. 
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[3] [...] é o ser humano e a natureza. Tem que cuidar dele senão vai faltar 

até o alimento aqui pra sobreviver. (GT2). 

[4] [...] é esse planeta Terra. [...] Eu habito o Cerrado, mas considero que o 

meu meio ambiente é todo o Planeta Terra. (FOP4). 

[5] [...] é isso tudo aqui: é essa mata, é a cidade, com as casas [...]. (PAT4). 

[6] [...] é onde você estabelece uma relação com as outras pessoas. (FOP1). 

 

As ideias, que não apareceram de maneira homogênea, refletem a diversidade que 

encontramos em campo. Estas, por sua vez, explicitam que as formas de interações dos sujeitos 

entre si e com o local são distintas, fato que remonta à complexidade do local, descrita no 

Capítulo 2.  

Essa diversidade de ideias relaciona-se às diferentes condições materiais e aos 

posicionamentos de interação com o espaço que envolvem a vida dessas pessoas (FOLADORI, 

2001; PORTO-GONÇALVES, 2004). De modo semelhante, podem ser explicadas as diversas 

formas de interação assumidas entre os seres humanos no meio ambiente. 

Quando analisamos as comunicações dos 44 entrevistados, apreendemos que 

predomina, entre eles, uma visão desse meio como recurso, dando vazão a outras visões com 

perspectivas cosmológicas e sociais, como exemplificamos nos fragmentos 4 e 6. 

Essas concepções puderam ser identificadas com o auxílio das definições tipológicas de 

ambiente propostas por Sauvé (2001), que corresponderam a nossas subcategorias de análise, 

possibilitadas e constituídas pelas ideias que apareceram nas falas dos sujeitos.  

A inferência sobre tais concepções foi possível pela análise da frequência de unidades 

de registro e contexto que emergem nessas comunicações, detalhadas no Apêndice B. Em 

relação às subcategorias de análise, segue a especificação que realizamos no Quadro 2: 
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Quadro 2. Categorias e subcategorias de análise sobre concepções de meio ambiente, fundamentadas nas definições tipológicas de Sauvé (2001) 

Categoria de análise Subcategorias de análise 

Definição tipológica de ambiente, segundo Sauvé 

(2001) 

Concepções de meio ambiente que surgiram nas 

falas dos sujeitos 

Categoria 1.0 – 

Concepções de meio 

ambiente: engloba as 

representações de meio 

ambiente, que permitem 

identificar as formas de 

conceber e interagir com o 

espaço. 

Subcategoria 1.1 – Meio 

ambiente como recurso 

Refere-se a nossa coletiva herança biofísica, que 

sustenta a qualidade de nossas vidas. Nesta 

concepção o ambiente corresponde a um limitado 

recurso que pode ser deteriorado e degradado. No 

entanto, ele pode ser gerenciado de acordo com os 

nossos princípios de desenvolvimento sustentável. O 

objetivo do desenvolvimento sustentável refere-se à 

concepção do ambiente como um recurso: nós 

devemos tomar as decisões corretas para assegurar os 

recursos para a geração atual e para as futuras 

gerações.  

“[...] precisa que essa mata esteja preservada para eu 

ter uma qualidade de água, pra eu ter uma qualidade 

no clima, que possa fornecer alimentos pra todo 

mundo.” (PP3) 

“[...] Se a gente não cuidar dele, não souber usar, 

vai acabar.” (FOP7) 

“[...] nós dependemos da natureza pra viver. [...] 

Senão vai faltar até o alimento pra sobreviver.” 

(GT2 ) 

“[...] é o nosso ganha pão! Se não tiver interesse em 

preservar [...] daqui uns dias eu vou vender o quê? 

[...].” (PAG2) 

Subcategoria 1.2 – Meio 

ambiente como lugar para se 

viver 

Corresponde ao nosso ambiente do cotidiano na 

escola, nas casas, na vizinhança, no trabalho e no 

lazer. Nesta concepção o ambiente é caracterizado 

pelos seres humanos, nos seus aspectos 

socioculturais, tecnológicos e componentes 

históricos. É o ambiente, no qual nós devemos 

aprender a “apreciar” o nosso espaço de vivência. 

“Meio ambiente é isso tudo aqui: é essa mata, é a 

cidade, com as casas [...].” (PAT4) 

“O meio ambiente seria a interação do homem com 

a natureza e com ele mesmo.” (PAT1) 

“O meio ambiente é todo esse conjunto aqui.” 

(PAT3) 

“[...] é o meio em que a gente está. O ambiente em 

que a gente vive e frequenta.” (PAT5) 

Subcategoria 1.3 – Meio 

ambiente como biosfera 

Diz respeito a uma concepção de meio como um 

organismo vivo e autorregulador chamado GAIA. 

Nesta concepção o meio é o objeto da consciência 

planetária. É o mundo de interdependência entre os 

seres vivos e inanimados, que clama pela 

solidariedade humana. A concepção do ambiente 

como a biosfera é favorecida por um pensamento 

globalizador que busca o pertencimento e harmonia 

dos seres humanos com os demais seres vivos numa 

perspectiva planetária. 

“[...] não tem como a gente desassociar o homem. 

.A gente faz parte dessa grande gaia que é a terra.” 

(FOP6) 

“[...] A cidade é o seu meio ambiente, mas a gente 

tem que estender isso para uma consciência 

planetária. [...].” (FOP4) 

“[...] Porque o planeta ele não tem separação. [...] 

todos nós unidos [...].” (FOP4) 

“A mesma estrutura que está presente em mim está 

na natureza [...].” (PP2) 

“O universo é o meio ambiente em que eu estou 

sobrevivendo.” (FOP5) 

(continua)
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(Continuação Quadro 2. Categorias e subcategorias de análise sobre concepções de meio ambiente, fundamentadas nas definições tipológicas de Sauvé, 2001) 

Categoria de análise Subcategorias de análise 

Definição tipológica de ambiente, segundo 

Sauvé (2001) 

Concepções de meio ambiente que surgiram 

nas falas dos sujeitos 

 Subcategoria 1.4 – Meio 
ambiente como projeto 

comunitário 

Trata-se do ambiente da coletividade humana, o 
lugar dividido, o lugar político, o centro da análise 

crítica. Ele clama pela solidariedade, pela 
democracia e pelo envolvimento individual e 
coletivo para a participação e a evolução da 

comunidade. 

“[...] É o meio em que a gente vive em sociedade 
[...].” (FOP12) 

“[...] É o meio onde você estabelece uma relação 

com as outras pessoas.” (FOP1)  

“[...] não adianta ficar só falando de ambiente, 

com comunidades passando fome [...]” (PP3)  

Subcategoria 1.5 – Meio 
ambiente como natureza 

Condiz com o ambiente original e “puro” do qual 
os seres humanos estão dissociados. É o espaço 
intocável, e o ser humano deve manter as 

características dos seus componentes naturais. 
Nesta concepção o ambiente é entendido como 

sinônimo de natureza. Muitas vezes é considerado 
como “uma catedral”, que devemos admirar e 
respeitar.  

“[...] um lugar de preservação total mesmo [...].” 
(PAT7) 

“[...] O meio ambiente é sem ter nada desmatado 
[...].” (PAT11) 

“[...] o meio ambiente são as cachoeiras aqui, que 

são onze [...] quarenta quedas [...].” (PAT9) 

“[...] O meio ambiente pra mim é o verde que 

Deus nos deu [...].” (PAT7) 

Legenda: Guias de Turismo (GT), Proprietários de Pousadas (PP), Proprietários de Agências de Turismo (PAG), Proprietários de Atrativos Turísticos (PAT), Formadores de 

Opinião (FOP). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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É importante detalhar, neste estudo, que 26 pessoas (59%) apresentaram a concepção de 

meio ambiente como recurso (Subcategoria 1.1). Representamos esse número e o percentual de 

ocorrência desta e de outras visões que surgiram nos gráficos a seguir. Neles, chamamos a 

atenção para o fato de que sete participantes manifestaram visões híbridas de meio ambiente, 

como recurso e projeto comunitário (Subcategoria 1.4). 

Nos Gráficos 1 e 2, podemos visualizar a frequência da concepção predominante e a 

diversidade das demais visões entre os sujeitos da pesquisa, respectivamente: 

 

Gráfico 1. Concepção de meio ambiente predominante entre os sujeitos de São Jorge 

 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor.  

 

Gráfico 2. Concepções de meio ambiente dos sujeitos de São Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor.  

 

Interpretamos que as diferentes visões das pessoas entrevistadas representam a 

multiplicidade de maneiras de pensar sobre o ambiente, que podem coexistir em um mesmo 

indivíduo e um mesmo espaço (LOUREIRO, 2012). 

Ainda, partindo das considerações de Porto-Gonçalves (2004) e Foladori (2001) sobre 

a influência das condições. materiais, inferimos que a predominância da visão de meio como 

recurso relaciona-se com o contexto sócio histórico do garimpo e que, neste contexto, muitas 

9 
20% 

26 
59% 
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atividades como as de garimpo do quartzo e extração de flores, como principais meios de 

sobrevivência, tenham reforçado essa ideia do espaço. 

Essa visão apareceu nas falas de vários sujeitos que consideraram o ambiente como 

fonte de alimentos, espaço capaz de garantir qualidade de vida, cujos cuidados se fazem 

necessários para assegurar os recursos para as gerações futuras, como pode ser verificado nos 

exemplos a seguir: 

 
[7] [...] nós dependemos da natureza pra viver. [...] Senão vai faltar até o 

alimento pra sobreviver. (GT2). 

[8] Tudo o que o ser humano tem hoje veio através do meio ambiente. A 

vida, os animais, a produção de tudo que a gente come. (PAT7). 

[9] [...] precisa que essa mata esteja preservada para eu ter uma qualidade 

de água, pra eu ter uma qualidade no clima, que possa fornecer alimentos 

pra todo mundo. (PP3). 

[10] [...] Se a gente não cuidar dele, não souber usar, vai acabar. (FOP7). 

[11] [...] porque o meio ambiente que a gente tem é só esse. Se a gente 

destruir agora, o que é que os meus filhos vão ter no futuro? [...]. (PAG3). 

 

Cabe-nos ressaltar que os “cuidados” com o local, que emergem nas falas, relacionam-

se fundamentalmente com preocupações econômicas para a manutenção das atividades de 

turismo. Essa visão apareceu predominantemente nas falas dos GGT (100%) e no GPAG 

(100%). No entanto, também se explicita entre outros sujeitos, como nos chegantes do GPP:  

 

[12] É muito risco pra acabar com quem vai visitar. [...] Então, cada um tinha 

que cuidar do seu direitinho sem jogar lixo e cuidar das nascentes. [...] Essa 

coisa de lixo não faz bem pra gente e nem pra quem vem de lá pra cá. Daí não 

vem turista pra cá. [...] Então a gente tem que cuidar dele e cuidar da 

chapada, porque senão não vai ter turista nenhum mais pra cá [...]. (GT1).  

[13] [...] o meio ambiente é cuidar do entorno de uma cachoeira, das trilhas 

onde o turista passa e manter as áreas intactas [...]. (PAG4). 

[14] [...] no meio ambiente tem que ter uma excelência na gestão. É como 

se fosse numa empresa [...]. (PP7). 

[15] [...] cuidar do meio ambiente é importante em si, para que sejam 

formados novos consumidores. É um potencial para gerar economia, para 

um crescimento. (PP5). 

[16] [...] aqui é um local que a natureza oferece locais muito bonitos, 

grandiosos como os cânions, as cachoeiras, os rios. Então é um importante 

negócio local pra gente usufruir. (PP6). 
 

Consideramos que as intenções de cuidados com o espaço relacionadas a interesses 

econômicos da atividade turística ficam mais bem explicitadas na fala de PP5, quando menciona: 

 
[17] [...] Eu cheguei a ver turistas estrangeiros, japoneses, tirando foto do 

lixo nas ruas! Embasbacados! Perplexos! E eu ia ficando também perplexo 

com aquilo, porque afinal de contas eu trabalho com turismo. [...] Aí eu 
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contratei um caminhão de frete do Seu Pina e botei os funcionários da 

pousada na coleta! Tirei eles do jardim, da arrumação da pousada e fizemos 

a coleta nas ruas. (PP5). 

 

Identificamos, em meio a essas comunicações, ideias de subserviência da natureza ao 

ser humano, como mencionadas na página 15. Em algumas falas, como na do PAG2, que 

mostramos anteriormente, o ambiente é claramente explicitado como mercadoria, o que reforça 

nossa inferência sobre uma visão utilitarista de atendimento aos interesses econômicos:  

 

[18] [...] é o nosso ganha-pão! Se eu não tiver interesse em preservar [...] 

daqui uns dias eu vou vender o quê? [...]. (PAG2). 
 

Loureiro (2004) corrobora com as ideias de Porto-Gonçalves (2004) e Foladori (2001) 

de que as estruturas societárias influenciam no predomínio de visões de ambiente e interações. 

Com base nisso, como no local de nosso estudo preponderam as atividades do ecoturismo e 

uma organização social relacionada a ele, afirmamos que em âmbitos econômicos situam-se os 

principais interesses que aparecem entre os sujeitos.  

Verificamos nas falas das 26 pessoas, perspectivas predominantes de meio ambiente 

como um lugar a ser gerenciado para manutenção dos recursos, como exemplificam os trechos 

anteriores. Uma vez que as preocupações centram-se na gestão ecológica dos espaços para a 

continuidade das atividades turísticas, não averiguamos grandes questionamentos ou ações 

sobre casos adversos existentes na Vila.  

Relacionadas às atividades turísticas, podemos citar a falta de um CAT ativo, 

dificuldades de mobilidade no povoado, falta de um posto policial em funcionamento, pouca 

segurança nos atrativos e inexistência de um pronto-socorro para emergências. Mesmo com 

esses casos, as principais preocupações estão direcionadas à manutenção dos espaços naturais. 

Concordamos que essas perspectivas constituem uma visão reducionista de espaço e 

interações em São Jorge. Abstraídas das múltiplas relações sociais, econômicas e políticas, elas 

pouco contribuem para a intervenção das pessoas em sua conjuntura social (PORTO-

GONÇALVES, 2005). 

A visão reducionista, percebida fortemente na concepção de recurso, é um aspecto 

negativo para que haja maior participação das pessoas nas ocorrências que implicam a 

necessidade de identificação das dificuldades vividas em seu espaço, assim como de análise e 

de ação perante elas. 
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Essa visão não favorece a identificação de fatores que acarretam as dificuldades de 

sobrevivência em São Jorge, além de remeter à crença de que apenas “cuidados” com os espaços 

naturais são suficientes para a qualidade de vida e a manutenção desta hoje e no futuro. 

Quando fizemos a pergunta 2 (Apêndice A) ao GGT mais vulnerável socialmente em 

São Jorge, esses pontos de vista que mencionamos predominaram entre eles:  

 

[19] Meio ambiente é para nós vivermos numa qualidade sustentável [...] 

para uma melhoria na qualidade de vida [...]. (GT3). 

[20] [...] a gente precisa dele pra sobreviver, sabe? [...] Tem que cuidar dele 

[...]. (GT1). 

[21] Olha, é o meio em que a gente vive, é de onde a gente tira pra sobreviver 

[...] então assim é saber cuidar dele. (GT4). 

[22] Então quando a gente fala meio ambiente liga a isso [...] às próximas 

gerações. (GT4). 

[23] [...] É para as pessoas no futuro que vão vir [...] que já estão vindo e 

que vão vir [...]. (GT2). 

[24] [...] A gente só tem esse planeta e eu tenho filhos [...] Daí as pessoas têm 

que pensar nessas coisas e a gente tem que deixar o planeta para eles. [...] 

se a gente destruir agora, o que é que os meus filhos vão ter no futuro então? 

[...]. (GT3). 

 

Por essas ideias, interpretamos que existe a confiança entre os GT de que é possível 

melhorar sua situação de vida com a manutenção dos recursos. Essas noções de cuidados podem 

até ser importantes para a continuação de funcionamento desses locais de visitação. Porém, 

diante de um cenário de ameaças de compra de atrativos e construção de resorts por empresários 

estrangeiros, além da terceirização de serviços turísticos no PNCV, que existem na vida dessas 

pessoas, tais perspectivas são insuficientes.  

Essas visões dificultam a identificação e a análise dos verdadeiros fatores que 

corroboram para condições socioeconômicas adversas à comunidade, porque elas deslocam a 

atenção das pessoas para a proteção dos espaços naturais do entorno, reduzindo o campo de 

visão e atuação sobre as várias situações que ocorrem na Vila.  

Defendemos que perspectivas que não levam em conta a dialética das relações na 

sociedade também não favorecem questionamentos sobre as interações que nela se estabelecem 

(GUIMARÃES, 2011; LOUREIRO, 2012). Sobre as ideias predominantes entre os GT, 

atentamos para o fato de que elas contribuem para entendimentos simplistas dos processos 

sociais, restritos às dimensões naturais dos espaços. 

Trata-se de perspectivas que se refletem em posturas de poucos questionamentos sobre 

os fatos que mencionamos no Capítulo 2. Pelas falas dos GT, concluímos que as preocupações 
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estão mais voltadas para a degradação do espaço natural (GT2) e para iniciativas de preservação 

e conservação11 do meio ambiente (GT1/GT4): 

 

[25] [...] Se o cara vai na beira do rio e dana a riscar pedra, dana a quebrar 

pedra, dana a largar lixo, fazer besteira [...] é só desrespeito à natureza. 

Quando ela cobra [...] cobra um preço caríssimo! (GT2). 

[26] Sempre que nós íamos fazer alguma coisa a gente consultava o Ibama. 

Daí eles me falavam [...] O meio ambiente é pra você cuidar dele. O meio 

ambiente é pra gente não fazer coisa errada [...] Tem que cuidar dele [...]. 

(GT1). 

[27] [...] Independente que seja na floresta, na cidade [...] tem sempre que 

procurar reciclar [...] fazer a sua parte. (GT4). 

 

A análise das falas permite-nos a compreensão de que as preocupações dos GT não estão 

inseridas em contextos socioambientais mais amplos. Com base nas considerações que 

realizamos no início da página 15, é possível afirmar que as concepções de ambiente como 

recurso, ao favorecerem visões reducionistas, condicionam a atenção dos guias para a 

manutenção dos espaços naturais.  

Avaliamos que os interesses na conservação da área relacionam-se às necessidades de 

sobrevivência econômica desses sujeitos (PORTO-GONÇALVES, 2005). A degradação dos 

locais certamente implicaria a redução do fluxo de turistas, ganhos financeiros e qualidade de 

vida, mencionados.  

No entanto, é importante destacar que, mesmo manifestando pretensões de vida com 

perspectivas melhores na qualidade de vida (turno 19)12, além da continuidade de vida no futuro 

(turnos de 20 a 24), não apareceram, nas falas dos GT, questionamentos e ações sobre o que é 

básico para a satisfação das necessidades coletivas, no que se refere aos obstáculos enfrentados 

em seu cotidiano.  

Esses participantes vivem em moradias precárias e atualmente enfrentam dificuldades 

para alimentar-se. Tais fatos nos parecem aceitos como dados, se considerarmos a baixa 

intervenção dessas pessoas em busca de uma vida melhor. Compreendemos que esse quadro 

                                                             
11  Durante as visitações, notamos que os termos preservação e conservação eram utilizados de forma indistinta 

pela maioria das pessoas. Percebemos, entre eles, uma confusão na utilização adequada quando se referiam ao 

meio ambiente como espaço a ser preservado ou conservado. Por conseguinte, apesar da alta frequência das 

unidades de registro e contexto com estes termos, não nos detemos em específico neles. Essa utilização 

indistinta e com incoerências foi percebida de forma mais acentuada nos GT. Às vezes, usavam o termo 

conservação para referir-se a propostas e ações de proteção do espaço como natureza intocada; em outras, 

faziam uso de preservação para tratarem de possibilidades de uso dos recursos naturais. Por esses motivos, no 

enredo das falas que emergem, interpretamos que essas unidades semânticas dizem respeito a “cuidados” com 

o ambiente.  
12  Utilizamos a palavra turno para nos referir as falas das pessoas nas entrevistas.  
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resulta de um processo sócio histórico de dificuldades, porém, não percebemos o empenho dos 

GT em ações que pudessem promover melhorias em suas condições de vida. 

Posturas como essas, de baixa articulação para uma vida melhor, resultam de visões 

reducionistas. Nossa compreensão é a de que, sem o desdobramento das relações em suas 

dimensões social, política e econômica, dificilmente, se terá potencializada a desenvoltura na 

escolha de caminhos à quadros sociais mais favoráveis à maioria (LOUREIRO, 2012; 

TRISTÃO, 2012). 

Mesmo quando o PNCV suspendeu a obrigatoriedade dos guias, as reações foram 

predominantemente manifestações de insatisfações. Notamos poucas ações de discussão com 

os gestores do Parque sobre os impactos sociais e econômicos decorrentes dessa suspensão ou 

organização para fazer frente a essa decisão.  

No ano de 2013, participamos como observadores de uma manifestação dos GT ocorrida 

na entrada do PNCV. A reivindicação desse movimento era pelo retorno da obrigatoriedade, 

com a justificativa de que a atividade se constituía como seu principal meio de sobrevivência. 

Porém, o que presenciamos foi um quadro em que predominaram lamentações, no lugar de uma 

proposta de acordo ou luta na tentativa de reverter essa situação.  

A ausência de organização para reivindicações também se relaciona a essa visão 

reducionista, uma vez que não possibilita a explicitação dos fatores de interferência na 

constituição de quadros sociais adversos. Como os GT pouco reconhecem o ambiente como um 

espaço socialmente construído, eles encontram dificuldades para a identificação, análise e 

atuação em situações mais amplas e complexas, como a suspensão da obrigatoriedade de guias 

no Parque (PORTO-GONÇALVES, 2004; REIGOTA, 2004; SAUVÉ, 2005a). 

Portanto, ainda que o turismo seja uma importante alternativa às condições precárias de 

vida desses guias, mesmo com essa influência, nas observações em campo, concluímos que é 

baixa a participação dessas pessoas em decisões relacionadas à atividade. 

Outro caso diz respeito à possibilidade de terceirização dos serviços no PNCV. Se isto 

se concretizar, será mais uma situação de impacto nas condições socioeconômicas da 

população. A nosso ver a possibilidade de terceirização deveria desencadear a organização para 

discutir com conhecimentos tal fato, o que não é favorecido por perspectivas reducionistas. Por 

isso, consideramos que se as pessoas tivessem entendimentos mais amplos elas teriam mais 

chances de identificar, questionar e agir frente a circunstâncias desfavoráveis.  

Em relação a esse fato, vale destacar que, em uma das estadias em São Jorge, fomos 

informados sobre uma reunião ocorrida no PNCV com tradução simultânea. Esse encontro não 

incluiu a população e dela participaram empresários de diversos países. A esse respeito, 
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deduzimos que a reunião poderia estar relacionada à terceirização.13 Essa reunião foi 

mencionada em algumas falas, como exemplifica a do PP4: 

 

[28] [...] Teve aí agora uma reunião umas duas semanas atrás com um 

público internacional. Até tradução simultânea teve. Tinham muitos 

americanos, tinha chineses [...] Eu não estive lá, primeiro porque foi uma 

reunião fechada, nem foi divulgada pra comunidade. Mas uma amiga 

daqui que é geóloga ficou sabendo, foi lá e meio que forçou a entrada dela, 

[...] convenceu que era interessante para ela ficar lá e ela depois me relatou 

que ela ficou até assustada com o nível tecnológico da reunião e ninguém 

ficou sabendo de nada do que eles estão resolvendo nessa pauta da reunião 

[...] disseram pra ela que era sobre o monitoramento do Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros [...]. (PP4).14 

 

Até o momento, centramos a análise no GGT, por ele ser o mais vulnerável socialmente. 

São pessoas que ainda continuam submetidas à ação de atravessadores e quase não se 

posicionam diante da conjuntura da Vila. Consideramos que ele representa o grupo com mais 

necessidade de participação  por questionamentos, reivindicação e ação  como forma de 

propor mudanças para que possam viver melhor, social e economicamente. 

No entanto, é importante destacar que a realidade desse grupo é complexa, pois ela 

advém de um contexto histórico de opressão e, para superá-la, haveria a necessidade de lutar e 

resistir, o que implicaria uma série de fatores.  

Consideramos que estes aspectos reducionistas de espaço e interações dificultam esse 

processo já que a concepção de recurso condiciona interesses e ações voltados às necessidades 

econômicas imediatas, direcionando as preocupações predominantemente para os “cuidados” 

com o espaço natural. 

Visões semelhantes surgiram entre outras pessoas de São Jorge. Quando analisamos as 

falas de outros que apresentaram a mesma concepção (GPP, GPAT e GFOP), identificamos 

ideias parecidas às do GGT. As principais preocupações deles também diziam respeito a 

                                                             
13  Algumas evidências nos levam a supor que essa reunião estaria relacionada à terceirização de serviços no 

Parque. Os moradores de São Jorge relataram que, desde o ano de 2012, têm sido constantes as tentativas de 

construção de grandes empreendimentos turísticos no entorno do Parque. A construção de resorts, condomínios 

de luxo e a expansão da Vila são propostas por meio de investimentos de capital estrangeiro no entorno. 

Empresários norte-americanos, investidores japoneses e até sheiks árabes são seus proponentes. A terceirização 

dos serviços, a construção de meios de acesso aos atrativos e a infraestrutura turística dentro do PNCV dizem 

respeito a outras de suas propostas. Como a reunião se realizou com essas mesmas pessoas, vistas com 

frequência na Vila, e considerando os interesses que possuem, pensamos que estaria relacionada a esses 

assuntos.  
14  A moça do relato da fala do PP4 participa frequentemente das reuniões ocorridas no PNCV e mencionou a 

dificuldades para participar daquela reunião em específico. Ressaltou que ela foi diferente das demais, por um 

padrão de organização e estrutura tecnológica superior. Também, que não recebeu o aparelho de tradução 

simultânea, mesmo informando que não compreendia a língua estrangeira na qual a reunião foi proferida. 
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processos de gerenciamento, necessidades de conservação e fonte de recursos para a utilização 

com parcimônia: 

 

[29] [...] tem é que minimizar os impactos da geração de resíduo aqui. Se a 

gente entender o que faz com todo esse lixo, a gente consegue diminuir esse 

impacto. [...]. (PP5). 

[30] [...] porque é a natureza que nós preservamos, porque nós dependemos 

dessa conservação [...]. (PAT3). 

[31] [...] meio ambiente é toda essa base biofísica que permite a existência 

da nossa vida. (FOP14). 

[32] O meio ambiente oferece as condições para o homem poder tirar dele. 

Mas o homem tem que saber tirar sem causar dano, porque a gente tem que 

saber usufruir o que a natureza oferece em benefício. (PP6). 
 

Essas preocupações com a manutenção dos espaços são relevantes, pois a subsistência 

econômica da maioria no povoado depende principalmente deles. No entanto, a ênfase nesses 

fatores impede uma visão mais ampla da complexidade das relações e das causas das mesmas 

Concordamos que o deslocamento da problemática ambiental de seu contexto sócio 

histórico tende a naturalizar os problemas ambientais e favorecer compreensões sobre tais 

problemas como se fossem inseridos em uma ordem “natural” (FOLADORI, 2001). Estas por 

sua vez, ocasionam o que Leff (2010a) denomina de “ecologização do pensamento”15, que em 

nossa opinião, dificulta a análise e posicionamentos críticos frente às situações socioambientais.  

As ideias de ambiente e as interações apresentadas por esses sujeitos se aproximam de 

tais considerações (FOLADORI, 2001; LEFF, 2010a, 2010c). Por isso, podemos afirmar que a 

concepção de recurso predominante entre eles não colabora para posturas de análise crítica 

desse panorama no qual estão submetidos.  

Contudo, elas foram notadas entre as pessoas que manifestaram as concepções híbridas 

de meio ambiente como recurso e projeto comunitário, em cujas falas percebemos 

entendimentos não restritos apenas às necessidades de “cuidados” com os espaços próximos ao 

Parque:  

[33] [...] quando foram criar o PNCV em 61, primeiro tiraram o trabalho 

do garimpo e depois tiraram o trabalho dos guias sem dar nenhuma 

alternativa de trabalho para eles aqui. Isso foi uma decisão que eu acredito 

precipitada. Eles não fizeram um planejamento como deveria ter 

acontecido. (PP3). 
[34] [...] Então, pra mim, o meio ambiente aqui é isso: eu querer preservar 

esse lugar que me dá uma qualidade de vida, mas não só pra mim. Não 

                                                             
15  Apropriamo-nos da expressão “ecologização do pensamento” e a empregamos em algumas partes deste texto 

com o mesmo significado em que é utilizada por Leff (2010), isto é, para caracterizar um pensamento que 

privilegia os fatores biológicos como causas e consequências da degradação ambiental, e não propriamente as 

relações estabelecidas pelo ser humano com/no seu espaço. As interações consideradas dessa forma ocasionam 

reducionismos em sua interpretação, pois não consideram as dimensões socioambientais inerentes a elas.  
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adianta só eu ter qualidade de vida se o meu vizinho não tem, se a minha 

comunidade não tem. [...]. (PP4). 
[35] [...] com a chegada do turismo no Parque iniciou também a chegada 

de muitas pessoas de fora para cá que montaram restaurantes e pousadas. 

Eu, no meu entendimento, achava que a comunidade local ela teria que ser 

inserida nesse processo econômico também, porque mais uma vez 

estávamos sendo retirados dele e íamos servir de empregados. (FOP1). 

 

A ocorrência das duas concepções em um mesmo sujeito, que emergiu na análise, 

exemplificada pelas concepções híbridas, representa as multiplicidades de maneiras de pensar 

sobre o ambiente (LOUREIRO, 2012), o que concluímos ser um sinal positivo para uma maior 

predisposição a reflexões, frente à visão reducionista de recursos. 

Por esta análise, defendemos que a visão de recursos pouco favorece que haja maior 

participação dos sujeitos. Os aspectos predominantes nelas amenizam as posturas que 

consideramos necessárias para enfrentar os dilemas que existem no povoado. 

É importante mencionar que o fato das áreas naturais protegidas tornarem-se 

progressivamente valorizadas pelo potencial econômico que apresentam (RYLANDS; 

BRANDON, 2005) faz com que convirjam para elas interesses políticos e econômicos diversos, 

que colaboram para a constituição de conjunturas conflituosas nas comunidades do entorno de 

tais UC (VALLEJO, 2002). 

Além de perceber ideias relacionadas à utilização dos recursos, também notamos, nas 

falas dos sujeitos, perspectivas de ambiente como lugar de pertencimento. Estas se referem às 

concepções de lugar para se viver (Subcategoria 1.2) e de biosfera (Subcategoria 1.3), que 

apareceram como espaço da vida cotidiana e cosmológico, respectivamente:  

 

[36] [...] é o meio em que a gente está. O ambiente em que a gente vive e 

frequenta: nós e os animais. Para mim o meio ambiente é esse espaço em 

que a gente vive nele [...]. (PAT5). 

[37] Meio ambiente é isso tudo aqui: é essa mata, é a cidade, com as casas 

[...]. (PAT4).  

[38] [...] A cidade é o seu meio ambiente, mas a gente tem que estender isso 

para uma consciência planetária. Você vive na cidade, mas o planeta ele 

não tem fronteiras. [...] Eu habito o Cerrado, mas considero que o meu meio 

ambiente é todo o Planeta Terra. (FOP4).  

[39] O universo é o meio ambiente em que eu estou sobrevivendo. (FOP5).  

 

Essas visões surgiram nas falas de catorze sujeitos da pesquisa, com predomínio no 

GPAT. Nesse grupo, nove dos onze participantes apresentaram ideias de ambiente como um 

local da vida cotidiana. Em alguns integrantes do GPP e do GFOP também emergiram 

concepções de meio como o lugar cosmológico e do cotidiano.  
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As perspectivas de pertencimento ao todo do cotidiano ou ao todo planetário são os 

aspectos principais dessas concepções: 

 

[40] [...] Ou que seja aqui, ou que seja na cidade pra mim é meio ambiente. 

É uma coisa só: é o ambiente em que eu estou. (PAT5).  

[41] Eu considero que o meio ambiente e nós somos uma coisa só. Somos a 

mesma energia. [...]. (PP2).  

[42] [...] não tem como a gente desassociar o homem. A gente faz parte 

dessa grande gaia que é a terra. (FOP6).  

[43] [...] Porque o planeta ele não tem separação, então o meu meio 

ambiente é esse planeta terra. É o ambiente que nós habitamos, todos nós 

unidos seres humanos, animais e tudo [...]. (FOP4).  

 

Com base nas ideias desenvolvidas nas páginas 20 e 21, consideramos que perspectivas 

como essas se relacionam a entendimentos holistas já explicitados anteriormente. Notamos que 

os entrevistados que apresentaram essa visão foram principalmente as pessoas que migraram 

para a região em busca de formas alternativas de vida estimuladas pelo Projeto “Rumo ao Sol”. 

Sobre essas noções de pertencimento, sinalizamos, inicialmente, que elas podem ser 

fatores favoráveis à minimização de aspectos dualísticos na relação ser humano-meio ambiente. 

No entanto, cabe ponderar que elas relativizam a natureza conflituosa das relações, pois 

desconsideram contrapontos necessários para questionamentos sobre várias circunstâncias.  

Com fundamento nas ideias que desenvolvemos (páginas 21 e 22), afirmamos que as 

noções de pertencimento ao todo planetário remetem a entendimentos de um “espaço neutro”, 

que não promovem a intervenção dessas pessoas na luta por uma vida mais satisfatória 

(LOVELOCK, 1987, GRÜN, 2004). 

Pela convivência com quem apresentou essas concepções, notamos baixo envolvimento 

na vida social do lugar. Mesmo estando submetidas às várias situações que mencionamos no 

Capítulo 2, tivemos a impressão de que a identificação dos problemas pelas pessoas é limitada 

a degradação ocasionada pelo lixo.  

A maioria dos moradores é afetada por dificuldades de acesso, mobilidade dentro da 

Vila, falta dos serviços básicos de segurança e saúde, acesso restrito à informação e iluminação 

pública. Mesmo desta forma, não afloraram reflexões contundentes sobre isso, o que nos leva 

a considerar que os aspectos de pertencimento colaboram para perspectivas despolitizadas das 

relações.  

Ideias de um espaço de equilíbrio e harmonia dizem respeito a outros aspectos que 

apareceram relacionados às visões de ambiente desses participantes: 
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[44] [...] estou num lugar que eu consigo ver a importância que a harmonia 

daqui tem. (PP2). 

[45] [...] somos parte integrante do meio ambiente em tudo! Dos aspectos 

físicos e biológicos, desse conjunto em equilíbrio que a gente está inserido. 

(FOP6). 

[46] [...] se tivesse essa noção de como a gente tem que se comportar no 

planeta com harmonia não estaria causando impacto negativo. (FOP4). 
 

Estes pressupostos de integração, equilíbrio e harmonia, muitas vezes, deslocam a 

atenção das pessoas para dimensões que não contemplam as questões da vida social, fator que, 

em nosso ponto de vista, é prejudicial à identificação das causas de muitos problemas sociais, 

como os existentes em São Jorge.  

Percebemos, ainda, em suas falas, o predomínio de preocupações com o 

desenvolvimento do que eles denominam de “habilidades intuitivas”, como pode ser explicitado 

pela seguinte fala: 

 

[47] Então [...] eu respeito o meio ambiente porque todas as minhas ações 

ficam mais intuitivas. [...] Eu não preciso simplesmente só de conhecimento. 

[...] Então meio ambiente é uma fé que você tem em você mesmo, é uma ação 

interna de crescimento, é uma ação interna de valorização. (PP2).  

 

Em outras enunciações, também verificamos ideias de meio ambiente como um 

“organismo vivo” capaz de se autorregular e atingir o equilíbrio16 (LOVELOCK, 1987). Além 

disso, também manifestaram perspectivas universais, segundo as quais todos os seres vivos 

encontram-se inter-relacionados globalmente (CAPRA, 2003). 

A partir da análise das visões das subcategorias 1.2 e 1.3, notamos que as perspectivas 

socioambientais do espaço são contempladas de forma aquém, em comparação com as noções 

de pertencimento/sensibilização que nelas emergem predominantes. Estas noções 

predominantes decorrem de ideias que associam as áreas naturais de beleza cênica a “paraísos 

terrestres” (DIEGUES, 2000). Como as proximidades do PNCV são lugares diferentes do 

contexto urbanizado, muitas vezes são concebidos como locais de harmonia, descanso, 

contemplação e tranquilidade.  

                                                             
16  Admitimos ser necessária uma cautela na interpretação de discursos que tratam de “perspectivas de equilíbrio” 

como solução para os problemas ambientais. Até o momento, nenhum conhecimento consistente na literatura 

científica comprova o equilíbrio e a harmonia como soluções para casos de degradação ambiental ou resolução 

dos conflitos socioambientais inerentes às próprias relações estabelecidas com/no espaço. Concordamos que 

no meio ambiente não predominam equilíbrio e harmonia, sendo essa ideia uma apropriação inadequada da 

termodinâmica para explicar relações em constante fluxo e mudanças (LEWONTIN, 1998). Consideramos que 

nas sociedades humanas as relações caracterizam-se pelas diferentes formas que assumem, ainda que essas 

contradições se acentuem pelas diferenças nos âmbitos tecnológicos, econômicos e culturais e sejam 

influenciadas, simultaneamente, pelas visões de meio ambiente. 
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Nessas concepções encontramos perspectivas semelhantes às que apareceram na 

concepção de recurso. A baixa identificação dos fatores ou questionamentos dos problemas 

sociais e ausências de análise crítica das relações colaboram para a manutenção de uma forma 

de pensar e atuar no ambiente que pretende poucas modificações. 

Por isso, afirmamos que o pertencimento e sensibilização, equilíbrio e harmonia que 

surgem nas concepções de lugar para se viver e biosfera, respectivamente, também reforçam 

visões reducionistas de espaço e interações, de forma análoga à concepção de recurso.  

Isso posto, e procurando responder à pergunta de pesquisa que nos fazemos, afirmamos 

que as visões de meio como recurso, espaço para se viver e biosfera pouco favoreceriam a 

intervenção das pessoas no contexto social caracterizado por dificuldades de sobrevivência.  

Defendemos que perspectivas de ambiente como espaço das interações sociais podem 

contribuir para o empoderamento das pessoas na vida coletiva (SAITO, 2000; NARAYAN, 

2002; GUIMARÃES, 2004; COSTA; COSTA, 2014). Quando as dimensões sociais, políticas 

e econômicas são consideradas como fatores de influência, pela análise das pessoas, pode-se 

alcançar uma amplitude na compreensão das relações e interesses que se estabelecem.  

Dessa maneira, por meio desses entendimentos mais amplos, as pessoas teriam melhores 

condições para identificar, questionar, propor soluções e agir em prol das melhorias 

socioambientais, intervindo e apontando aos administradores de São Jorge, por exemplo, os 

problemas que mais as afetam. 

Nesse sentido, outras visões a esse respeito foram percebidas nas falas de alguns 

sujeitos, que consideram o meio como o espaço das interações humanas:  

 

[48] [...] É o meio onde você estabelece uma relação com as outras pessoas, 

enquanto seres humanos. (FOP1).  

[49] [...] É o meio em que a gente vive em sociedade, porque tudo está ligado. 

Tudo depende da gente [...]. (FOP12). 
[50] [...] É o lugar onde nós estamos inseridos. Seria tudo relacionado ao 

contexto. (FOP11). 
[51] [...] Não consigo ver um trabalho, uma atividade e sem estar 

relacionada com o meio ambiente [...]. (FOP8).  

[52] [...] as pessoas dão uma conotação para meio ambiente como o que está 

diretamente ligado à natureza. Mas, eu, junto com a natureza, eu incluo o 

ser humano. (FOP1). 
[53] [...] pra mim o meio ambiente é a comunidade! É o meio onde a gente 

convive mesmo com as pessoas. (FOP2). 
 

Como se pode notar nas falas desses sujeitos, eles não concebem o meio apenas como 

um local de subserviência ao homem, de pertencimento ou espaço de harmonia, mas sim como 
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o espaço constituído por interações que contemplam dimensões sociais, políticas e econômicas 

inerentes às relações do ser humano com/no espaço.  

Eles explicitaram as dificuldades existentes no ambiente quando mencionaram 

ocorrências, nas proximidades do PNCV, que constituem esse contexto. A fome, a terceirização 

de serviços no Parque, as responsabilidades com as pessoas desse lugar e o baixo envolvimento 

dos órgãos oficiais com a Vila são apontadas em suas falas:  

 

[54] [...] discute-se muito o meio ambiente em termos de preservação e 

conservação e estão esquecendo do “ser”, que eu considero o mais 

importante, porque somos nós, enquanto seres humanos [...]. (FOP1).  

[55] [...] não adianta ficar só falando de meio ambiente, de ecologia [...] com 

comunidades passando fome em volta do PNCV [...]. (PP3).  

[56] O PNCV [...] eles vão abrir uma firma, e aí os guias vão se cadastrar nela 

e vão fazer esse trabalho terceirizado [...] Quando o PNCV fez isso, gerou 

uma polêmica muito grande, a população ficou muito revoltada [...]. (FOP11).  

[57] [...] nessa questão do meio ambiente acho que ela necessita até ser 

trabalhada melhor com nós que somos moradores em torno de unidade de 

conservação. [...] Eu acho que ainda tem essa responsabilidade por parte do 

governo com a comunidade da Chapada dos Veadeiros [...]. (FOP1).  

[58] [...] tem comunidades aqui em volta do parque passando fome. Então 

precisava de um encontro do governo, do ICMBio, da prefeitura, e da 

comunidade [...] ter mais essa integração. Eles vir aqui, conversar e ouvir as 

pessoas. (PP4).  

 

Centradas nas interações que ocorrem na comunidade, as falas permitem que 

classifiquemos tal concepção de meio ambiente como projeto comunitário (Subcategoria 1.4), 

cuja categorização foi possível pelas unidades de registro e contexto contido no Apêndice B. 

Pelas falas anteriores inferimos que existe um reconhecimento da natureza complexa e 

conflituosa das relações no lugar. Como nessas concepções as pessoas consideram o contexto 

social, político e econômico de São Jorge como integrante do ambiente, concluímos que se trata 

de perspectivas não reducionistas de espaço e interações. 

Fundamentados nas ideias que desenvolvemos nas páginas 15 e 23, argumentamos que 

essas visões voltadas às condições sociais do entorno favorecem mais a ampliação do campo 

de visão sobre as situações adversas à vida das pessoas da comunidade, que constituem a 

conjuntura social do povoado. 

Consideramos, pelas falas, que a identificação do cenário de fome, dos descasos 

políticos e das decisões unilaterais do PNCV são indícios dessa maior amplitude de visão. Nos 

pontos de vista de ambiente analisadas anteriormente praticamente não emergem referências à 

essas circunstâncias existentes em São Jorge.  
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As visões das subcategorias 1.1, 1.2 e 1.3, permeadas de aspectos utilitaristas e de 

pertencimento, nos parecem desprovidas de perspectivas dialéticas sobre as relações na Vila, 

pois não demonstram preocupações com questionamentos sobre as interações sociais que se 

estabelecem.  

Já nas visões das pessoas que manifestaram entendimentos diferentes desses pontos de 

vista, notaram-se indignações sobre as relações instituídas em São Jorge e reconhecimentos 

sobre a necessidade de maior participação dos sujeitos em decisões relativas às questões do 

lugar:  

 

[59] [...] o ICMBio resolveu mudar toda a história [...] dessa não 

obrigatoriedade dos guias. Muitos guias só não tão passando fome aqui 

porque estão se virando com outras coisas. Foi “uma pisada na bola”, vamos 

dizer assim. [...] Retiraram os garimpeiros do Parque e deram para eles o 

emprego de guias. Aí agora disseram que a partir de hoje não era mais 

obrigatório a presença do guia. Foi uma pisada isso! (PP3). 

[60] [...] As pessoas daqui tinham que participar mais. [...] porque elas têm 

a obrigação de cuidar do lugar que eles moram. [...] tinha era que 

questionar muitas coisas. (FOP2). 

 

Reportando aos estudos de Reigota (2004, 2009), Sauvé (2005a, 2005b) e Pedrini (2007, 

2008, 2011), apresentados na página 19, e em consenso com o pensamento de Foladori (2001), 

defendemos que o reconhecimento do ambiente em suas dimensões socioambientais 

corresponde a um aspecto de importância para posturas de maior participação. 

Com base nas ideias de participação (ver página 46), a maior facilidade para a 

identificação dos problemas comuns à maioria é favorável ao início de um processo de 

intervenção dos sujeitos. 

Consideramos que relacionadas às visões da subcategoria 1.4 emergem pretensões de 

análise e questionamentos de temas inerentes ao contexto social da Vila, pois os sujeitos que as 

manifestaram falam sobre o desenvolvimento de projetos e criação de espaços que pudessem 

envolver as pessoas na discussão de assuntos de interesse da comunidade. 

Interpretamos, nessas falas, aspectos que sinalizam para a necessidade de 

desdobramentos sobre as questões sociais com o envolvimento dos moradores do local:  

 

[61] [...] eu acho que poderia ser criado um projeto, que envolvesse a 

comunidade, o parque e todas as lideranças. [...] Um memorial onde as 

pessoas pudessem ir, conhecer e debater. Que tivesse abertura pra debater 

sobre o meio ambiente. (FOP2).  

[62] Um museu aqui seria importante para falar do meio ambiente. Um 

museu a céu aberto que demonstrasse para as outras gerações e para as 
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pessoas que nos visitam qual era a forma de subsistência dessa comunidade. 

[...] Também para discutir as próprias questões da comunidade. (FOP1).  

[63] [...] por exemplo, a questão do lixo de novo, tem uma coleta seletiva 

aqui entre os moradores, mas você vê que não tem nem lixeira pela cidade 

e isso faz parte do projeto. Eu queria, eu gostaria que houvesse mais 

discussão sobre isso [...]. (PP4). 

 

Embasados no referencial de ambiente de Reigota (2009), que evidenciamos na página 

15, interpretamos que emergem nessas comunicações perspectivas de um espaço socialmente 

construído, que contribuem para o reconhecimento da importância de discussões para a 

intervenção dos sujeitos no contexto social de vida em São Jorge. 

Concordamos, assim, que o reconhecimento e a discussão sobre fatos adversos comuns 

a um grupo social poderiam resultar em ações para melhorar as condições de vida nesse 

contexto social (WENDAUSEN, KLEBA; 2009). 

Em São Jorge, as pessoas que apresentaram as visões de ambiente como um projeto 

comunitário relataram ações e a participação delas em várias atividades em prol da comunidade: 

 

[64] Montamos uma biblioteca dentro da Associação de Moradores e eu fui a 

coordenadora da organização do acervo na catalogação. [...] Foram 1.800 

fichas catalogadas! E foi eu quem fez isso! [...] Isso foi importante para a 

comunidade, pois como a escola não tinha biblioteca, os alunos iam até a 

ASJOR para fazer as pesquisas escolares deles. (PP3).  

[65] Eu já participei de muita coisa aqui, principalmente quando eu fui 

presidente da associação. Até mesmo como era só morador eu já participei! 

Eu fazia! Eu ajudava, eu apoiava muito tudo o que era feito na época. [...]. 

Também já participei de discussões. Já participei de rádio comunitária aqui 

[...] discutindo com os moradores a questão social do meio ambiente, da 

importância. [...]. (PP4). 
 

Quando comparamos tais ações com as priorizadas pelos GT, que apreendemos na 

análise apresentada (ver página 65), interpretamos que elas estão mais voltadas para as 

necessidades sociais da maioria na Vila. 

Vale assinalar, nesse sentido, que Torres, Ferrari e Maestrelli (2014) apontam que a 

materialização de atuações voltadas para a vida social ocorrem quando as pessoas reconhecem 

as dimensões socioambientais como parte da própria vida. Com isso, consideramos que a 

realização dessas ações decorre de um maior reconhecimento das dimensões socioambientais 

do espaço por esses sujeitos. Quando os fatores de influência de dado contexto são reconhecidos 

em suas dimensões socioambientais e se atua sobre eles, considerando-se uma perspectiva 

crítica de análise, pode-se ter aumentada a intervenção das pessoas em muitas situações que lhe 

dizem respeito.  
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Dessa forma, as propostas de discussão que emergem relacionados à concepção de meio 

como projeto comunitário e o reconhecimento sobre a necessidade de maior participação 

favoreceriam a intervenção dos sujeitos na Vila. Esses aspectos, conjugados, poderiam 

instrumentalizar as pessoas para uma prática de transformação de seu contexto social. 

Fundamentados nas ideias que desenvolvemos na página 23, consideramos que, articulados em 

um movimento de organização, os moradores estruturariam caminhos nessa direção.  

Cabe-nos, contudo, assinalar que essa postura crítica e questionadora da conjuntura 

social de São Jorge apareceu em uma porcentagem relativamente baixa. Apenas 9 de 44 de 

pessoas (20%) manifestaram as mesmas. Nesse quadro, ainda vale ressaltar, que estas pessoas 

se encontram, atualmente, pouco envolvidas em atividades efetivas que visam o benefício 

comum da maioria da população. 

No cotidiano, estas pessoas comentam e demonstram opiniões sobre vários casos na 

Vila, porém, sem pretensões de mobilizá-la. No entanto, analisando os documentos históricos 

no PNCV, verificamos que elas já foram protagonistas na criação de associações e no 

desenvolvimento de projetos que envolveram a população e trouxeram benefícios para o 

povoado.  

Afirmamos que o envolvimento dessas pessoas com a comunidade encontra-se 

enfraquecido, pois elas mesmas assumiram que atualmente, no período deste estudo, não 

participavam efetivamente em ações voltadas para o conjunto dos moradores na Vila. Sobre 

este fato, inferimos, que o fim dos projetos que eles executavam em São Jorge contribuiu para 

o desestímulo neste envolvimento.  

Em algumas falas, como nas dos turnos a seguir, ainda emergem certa descrença no 

retorno das atividades:  

 

[66] [...] Como eu falei: agora estou mais afastado. Mas já participei de 

muita coisa. [...]. (PP4).  

[67] [...] Foi uma época muito legal, mas como não tinha pessoal pra 

continuar, acabou [...]. Eles agora estão aí nessa intenção de reabrir a 

associação. Hoje em dia eu tenho minhas dúvidas. (PP3). 

[68] Aqui na Chapada existia um projeto de desenvolvimento sustentável com 

base comunitária. Era o nosso ideal para uma comunidade [...]. Só que na 

prática ele não ocorreu e agora acho mais difícil a gente retomar nesse ideal 

para a comunidade. (FOP1). 

 

Nesse contexto, um fato que consideramos importante foi a visão de meio como espaço 

comunitário entre os sujeitos do GFOP. Também que, apesar de eles não se encontrarem 

atualmente envolvidos em movimentos comunitários, já foram responsáveis por propostas que 
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empenharam a população. Avaliamos que essas pessoas seriam importantes como catalisadores 

na articulação da comunidade (NARAYAN, 2002). Na interação com o outro poderia ter-se 

aumentada a capacidade das pessoas de identificarem, problematizarem e agirem frente ao 

quadro social que descrevemos no Capítulo 2, já referido. 

Estes processos colaborativos entre as pessoas propiciariam entendimentos para uma 

participação mais crítica. Esses pontos de vistas que emergem entre os sujeitos colaboram para 

compreensões que podem fortalecer uma ação coletiva e organizada na busca de saberes e 

soluções para os problemas na Vila (WENDAUSEN; KLEBA, 2009).  

Apesar de ocorrerem em baixa frequência e entre pessoas que estão pouco envolvidas 

com a comunidade, não desconsideramos a importância dessas visões para uma intervenção 

crítica em um processo coletivo e organizado.  

Por essas reflexões, concebemos que não existem muitos aspectos nas formas de pensar 

(e atuar) sobre o ambiente que estimulam o engajamento das pessoas na luta por uma vida 

melhor. No entanto, ponderamos que, mesmo reduzidas, as visões que se abrem ao 

questionamento das relações possibilitam entendimentos que podem conduzir à ações para 

maior participação das pessoas nas ocorrências que tornam difíceis a sobrevivência da maioria. 

No próximo tópico, seguimos com a análise das concepções e práticas. 

 

4.2 Sobre as concepções e práticas de educação ambiental na Vila de São Jorge 

 

Nesta parte, analisamos as concepções e práticas de educação ambiental existentes entre 

os sujeitos de São Jorge, partindo do pressuposto de que se constituem como posicionamentos 

e adquirem desdobramentos de acordo com os cenários nos quais se articulam. Desse modo, 

procuramos analisar o que emerge entre as pessoas, bem como responder à seguinte pergunta: 

quais aspectos presentes nas concepções/práticas de educação ambiental dos sujeitos 

favoreceriam maior participação das pessoas nas situações que ocasionam condições difíceis 

de sobrevivência em São Jorge? 

Inicialmente, atentamos para o fato de que o “guarda-chuvas” da educação ambiental 

agrega diversas formas de conceber e praticar esse processo. Com múltiplas abordagens, essas 

maneiras podem coexistir e atender a finalidades diversas. Como fazem parte de processos 

formativos, situam-se em uma esfera de não neutralidade de intenções, que servem a muitos 

interesses. 

Sobre a diversidade presente nesse processo, podemos dizer que ela teve início no Brasil 

na década de 1980, pelo embate de ideias entre representantes de uma elite industrial de 
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influência e de ambientalistas, que retornavam do exílio ao País (LOUREIRO, 2003; 

GUIMARÃES, 2009). Porto-Gonçalves (2004) assinala que foi desse quadro que emergiu a 

heterogeneidade dos discursos e das práticas provenientes desses diferentes protagonistas 

sociais.  

Na visão de Carvalho (2003), o diálogo com a educação popular, nas praças públicas, 

nas unidades de conservação, nas empresas e em outros locais não formais de ensino, fez com 

que a educação ambiental brasileira adquirisse a diversidade que a compõe. 

Existem estudos relevantes no Brasil sobre a variedade de formas de conceber e praticar 

a educação ambiental. Dentre eles destacam-se os de Sorrentino (1995), que ressalta, em sua 

pesquisa, abordagens com características conservacionistas. Trajber e Manzochi (1996), por 

sua vez, apontam para o predomínio de noções de equilíbrio nas relações por meio desses 

processos. Os estudos de Pedrini (2007, 2008, 2011), de sua parte, destacam a predominância 

de abordagens voltadas para as dimensões naturalistas e preservacionistas. Por fim, 

apontamentos de Loureiro (2012) enfatizam a emergência de práticas esvaziadas teórico-

metodologicamente. 

Ressaltamos esses estudos com a finalidade de exemplificar a variedade de formas de 

conceber e praticar a educação ambiental no País. Em nossa pesquisa, posicionamo-nos com a 

curiosidade de pesquisadores em relação às concepções/práticas que emergiram entre as 

pessoas do povoado.  

Supomos que tais concepções/práticas entre os sujeitos da Vila podem apresentar 

aspectos capazes de possibilitar maior participação das pessoas no contexto socioambiental, 

colaborando, assim, no desenvolvimento da capacidade das pessoas de intervir nas decisões da 

vida social em São Jorge. 

No entanto, com fundamento nas ideias já apresentadas aqui, destacamos que as 

concepções e práticas de educação ambiental podem influir para diferentes formas de atuação 

com implicações nas maneiras de pensar e atuar sobre o ambiente (SAUVÉ, 2005a; 2005b). 

Apropriando-nos da expressão utilizada por Leff (2010a), cabe-nos afirmar que tais concepções 

e práticas podem contribuir para o que se denomina “ecologização do pensamento” das pessoas 

do lugar ou para a possibilidade de explicitação das contradições que constituem os contextos 

de São Jorge. 

Nossa proposição é que a educação ambiental pode contribuir para a formação de 

pessoas capazes de atuar criticamente em seu contexto social (JACOBI, 2005; REIGOTA, 

2009; CARVALHO, 2005). Para isso, entendemos que é necessário um processo que possibilite 
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ultrapassar a mera transmissão de informações sobre a conservação ou a preservação de 

recursos, frequentes nessas abordagens formativas.  

Portanto, é possível afirmar que, se esse processo for concebido considerando as 

próprias dimensões socioambientais nas quais as pessoas estão inseridas, ele pode contribuir 

para o desenvolvimento crítico e para a maior participação delas em seus contextos sociais. 

É importante destacar que muitas práticas se autodenominam inseridas nessa 

perspectiva, porém, poucas favorecem entendimentos ou atuação crítica das pessoas sobre seus 

modos de vida. Sobre tais práticas, Tristão (2012), Loureiro (2012) e Ruscheinsky e Costa 

(2012) ainda apontam para um acúmulo, no panorama atual, de propostas esvaziadas de sentido. 

Segundo esses autores, esse esvaziamento contribui para compreensões reducionistas sobre as 

relações e colaboram para a despolitização de posicionamentos. 

Considerando esse cenário das concepções e práticas da educação ambiental, 

procuramos analisar as ideias que surgem entre os sujeitos da proximidade do PNCV. Também, 

procuramos apreender se existem nelas aspectos que contribuiriam para que fosse possível 

maior participação das pessoas desse lugar nas questões socioambientais da Vila.  

Para tanto, inicialmente, discutimos as concepções de educação ambiental que surgem 

a partir das ideias dos participantes da pesquisa. Nessa discussão, analisamos se existem nelas 

possíveis aspectos que favoreceriam às pessoas desse lugar maior participação no contexto 

socioambiental de São Jorge. Mais adiante, apresentamos uma análise das práticas ali 

existentes. 

De forma geral, percebemos a predominância de ideias relacionadas ao 

desenvolvimento de posturas para a manutenção dos recursos da região. No entanto, 

identificamos algumas que poderiam ajudar para uma compreensão crítica com maior 

participação e intervenção das pessoas desse povoado.  

Na sistematização dos dados, emergiram unidades de registro/contexto das 

comunicações cuja frequência remeteu às visões sobre a educação ambiental (Apêndice C) e 

possibilitou a delineação das categorias de análise. As perspectivas de Guimarães (2004, 2007, 

2009), Porto-Gonçalves (2004, 2005), Reigota (2004, 2009), Sauvé (2005a, 2005b) e Pedrini 

(2007, 2008, 2011), nos auxiliaram a definir tais categorias, consoante as seguintes 

concepções/práticas: de sustentabilidade (subcategoria 2.1), holísticas (subcategoria 2.2), 

crítica (subcategoria 2.3) e naturalistas em educação ambiental (subcategoria 2.4) (Quadro 3): 
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Quadro 3. Categorias e subcategorias de análise sobre as concepções e práticas de educação ambiental, fundamentadas nas perspectivas de 

Guimarães (2004, 2007, 2009), Porto-Gonçalves (2004, 2005), Reigota (2004, 2009), Sauvé (2005a, 2005b) e Pedrini (2007, 2008, 2011) 

Categoria de análise Subcategorias de análise 

Perspectivas da concepção de educação 

ambiental 

Concepções de educação ambiental 

existentes nas falas dos sujeitos 

Categoria 2.0 – 

Concepções/práticas de 

educação ambiental: englobam 

as concepções e práticas de 

educação ambiental em suas 

finalidades e objetivos. 

Subcategoria 2.1 – Concepções/práticas de 

sustentabilidade em educação ambiental 

Concepção que se fundamenta na 

perspectiva da sustentabilidade pela 

formação de posturas responsáveis. A 

conservação dos espaços, consumo racional 

e reutilização dos recursos são as principais 

finalidades. Visa ao reconhecimento do 

ambiente como espaço essencial para a 

sobrevivência humana. As práticas situam-

se no desenvolvimento de ações e 

habilidades para a utilização/reutilização dos 

recursos com parcimônia. 

“Educação ambiental é um trabalho que vai 

levar as pessoas a ajudar a conservar o 

que ela tem [...]” (PAG1). 

“É reciclar! É nesse sentido que a gente 

entende a educação ambiental [...]” (PP5). 

“[...] é você educar as pessoas para ter 

consciência de cuidar do meio que elas 

vivem e dependem [...]” (FOP10). 

“A educação ambiental é a coleta seletiva. 

É tudo que a gente deve saber para ajudar o 

ser humano a ter uma boa qualidade de 

vida” (GT3). 

Subcategoria 2.2 – Concepções/práticas 

holísticas em educação ambiental 

Concepção que se fundamenta em noções de 

pertencimento ao meio ambiente. A 

sensibilização aos espaços, interdependência 

entre os seres vivos e pertencimento ao 

cosmos são as principais finalidades. Visa ao 

desenvolvimento de noções intuitivas sobre 

os espaços. As práticas utilizam aspectos 

sensoriais, afetivos e místicos para o 

desenvolvimento interior das pessoas. 

“[...] é importante para eles sentirem esse 

pertencimento [...]” (FOP4). 
“A educação ambiental está muito 

relacionada com a sensibilidade”(FOP3). 

“Seria para formar um cidadão global, 

planetário [...]” (PP2). 
“Um vai trabalhar uma folha mais 

áspera, outro uma mais macia” (FOP3). 

“[...] é muito importante para pensar de 

maneira holística [...]” (FOP5). 

(continua)  
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(Continuação Quadro 3. Categorias e subcategorias de análise sobre as concepções e práticas de educação ambiental, fundamentadas nas perspectivas de 

Guimarães (2004, 2007, 2009), Porto-Gonçalves (2004, 2005), Reigota (2004, 2009), Sauvé (2005a, 2005b) e Pedrini (2007, 2008, 2011)) 

Categoria de análise Subcategorias de análise 

Perspectivas da concepção de educação 

ambiental 

Concepções de educação ambiental 

existentes nas falas dos sujeitos 

 Subcategoria 2.3 – Concepções/práticas 

críticas em educação ambiental 

Concepção que se fundamenta no 

desenvolvimento de um sujeito crítico e 

participativo em seu contexto social. A 

formação de conhecimentos 

socioambientais, questionamentos e 

discussões sobre as questões sociais são as 

principais finalidades. Visa ao 

desenvolvimento nas pessoas da capacidade 

de identificar, analisar, participar e agir nas 

questões socioambientais. As práticas 

situam-se em propostas de discussão, análise 

e participação nas próprias questões da 

realidade. 

“Educação ambiental não é só dentro do 

contexto da natureza, mas das relações 

humanas [...]” (FOP1). 

“[...] a educação ambiental visa 

conscientizar as pessoas para entender e 

discutir para resolver os problemas 

ambientais” (FOP2). 

“Educação ambiental é uma atividade que 

deve envolver a sociedade” (FOP8). 

“Eu acho que a educação ambiental é pra 

viver melhor. Então primeiro tem que 

resolver as questões sociais” (PP3). 

Subcategoria 2.4 – Concepções/práticas 

naturalistas de educação ambiental 

Concepção que se fundamenta nos 

componentes do espaço natural. Visa o 

desenvolvimento da capacidade de (re) 

conhecimento dos componentes naturais do 

meio ambiente, descrição dos ciclos e 

fenômenos da natureza. Privilegia os 

aspectos biológicos e físico-químicos das 

questões ambientais em detrimento das 

dimensões política, social e econômica do 

meio ambiente. As práticas são realizadas 

por meio de oficinas, dinâmica de grupos e 

visitação a espaços naturais. 

“[...] literalmente seria para o 

conhecimento do ambiente, 

principalmente na região em que se vive” 

(FOP15). 

“[...] em educação ambiental, mas eu vejo 

várias possibilidades: dar uma palestra, 

uma visitação para conhecer a fauna, a 

flora, a biodiversidade, a unidade de 

conservação [...]” (FOP16). 

“[...] é mais na parte ambiental, de 

ciências, da Biologia” (PAT7). 

“[...] ela acontece é nesse contato com a 

trilha” (GT4). 

Legenda: Guias de Turismo (GT), Proprietários de Pousadas (PP), Proprietários de Agências de Turismo (PAG), Proprietários de Atrativos Turísticos (PAT), Formadores de 

Opinião (FOP). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A concepção de sustentabilidade em educação ambiental definida na subcategoria 2.1 

foi a que predominou. Dentre os entrevistados, 24 de 44 pessoas (55%), apresentaram esta visão 

que pôde ser inferida por trechos das comunicações dos participantes, como os exemplificados 

a seguir: 

 

[69] Educação ambiental é um trabalho que vai levar as pessoas a ajudar a 

conservar o que ela tem no ambiente. (PAG1). 

[70] A educação ambiental é a coleta seletiva. É tudo que a gente deve saber 

para ajudar o ser humano a ter uma boa qualidade de vida. (GT3). 

[71] É reciclar! É nesse sentido que a gente entende a educação ambiental 

aqui em São Jorge [...]. (PP5). 

[72] Educação ambiental é você educar as pessoas para ter consciência de 

cuidar do meio que elas dependem [...]. (FOP10). 

[73] É educar o ser humano para ele ter noção dos conceitos de 

sustentabilidade. (PAT5).  

 

Segundo nossa interpretação, existe nessas falas uma concepção de sustentabilidade em 

educação ambiental, em que predominam noções para o desenvolvimento de posturas de 

“cuidados” com o lugar em que se está. Uma vez que elas se relacionam a responsabilidades 

para a conservação dos recursos, diminuição da degradação por resíduos e a reutilização de 

materiais, classificamo-las pela subcategoria 2.1. 

A análise das entrevistas mostrou que essa concepção aparece em todos os grupos da 

pesquisa. O número de pessoas que apresentaram esta visão predominante e as demais 

concepções, como a holística (subcategoria 2.2), a crítica (subcategoria 2.3) e a naturalista em 

educação ambiental (subcategoria 2.4), com as respectivas porcentagens, está demonstrado no 

Gráfico 3, a seguir: 

 

Gráfico 3. Concepções/práticas de educação ambiental entre os sujeitos de São Jorge 

 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor.  
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A relação dessa dimensão da análise com a realizada sobre as concepções de meio 

ambiente dos sujeitos nos permitiu constatar que existe uma aproximação entre elas. A 

concepção de ambiente como recurso predominou em 59% dos entrevistados (subcategoria 1.1) 

e a concepção de sustentabilidade em educação ambiental em 55% deles (subcategoria 2.1), 

como exemplificado no Gráfico 4: 

 

Gráfico 4. Comparativo entre as concepções predominantes de meio ambiente como recurso e 

concepções/práticas de sustentabilidade em educação ambiental dos sujeitos de São Jorge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor.  

 

A comparação dessas concepções entre os entrevistados mostra que existe uma 

aproximação entre as ideias manifestadas de ambiente como recurso e os processos de educação 

ambiental para a manutenção dos espaços naturais. Esta verificação confirma que as visões de 

ambiente condicionam as formas de conceber esses processos educativos, bem como as 

interações que se estabelecem. 

A análise dos dados ainda nos permitiu constatar a ocorrência das concepções de meio 

ambiente como recurso (subcategoria 1.1) e das concepções de sustentabilidade em educação 

ambiental (subcategoria 2.1) nos grupos da pesquisa, com os seguintes porcentuais que 

representamos no Gráfico 5 a seguir: 
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Gráfico 5. Porcentual das concepções de meio ambiente como recurso e de sustentabilidade 

em educação ambiental nos grupos de sujeitos entrevistados 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

 

Como o ambiente é entendido como fonte de recursos, do qual depende a sobrevivência 

da maioria, e estes podem ser degradados colocando em risco o atendimento das necessidades 

de uso para a subsistência, justifica-se a predominância entre as pessoas, de visões e práticas 

que tendem à formação de posturas para o uso com parcimônia. 

De forma geral, verificamos pela análise comparativa, que existe certo padrão de 

proximidade entre as demais concepções de meio ambiente com as visões de educação 

ambiental que apresentam perspectivas semelhantes. Esta proximidade pode ser melhor 

percebida entre as concepções das subcategorias 2,3 e 1.4; 2.1 e 1.1, como demonstrado: 

Gráfico 6. Comparativo entre as concepções de meio ambiente e concepções/práticas em 

educação ambiental dos sujeitos de São Jorge 

 
Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor.  
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Sobre essa semelhança, consideramos as ressalvas de Reigota (2004, 2009), Sauvé 

(2005a, 2005b) e Pedrini (2007, 2008, 2011), apresentadas anteriormente (ver página 15), e 

inferimos que essas perspectivas na educação ambiental voltados para posturas de 

sustentabilidade relacionam-se ao reconhecimento dos espaços próximos ao PNCV 

predominante como recurso (subcategoria 1.1). 

Podemos concluir que essa relação é influenciada por perspectivas econômicas que 

consideram os espaços naturais como fontes de renda. Sobre essa concepção, consideramos que 

ela também decorre das necessidades de conservação/preservação, que preponderaram no lugar 

quando da criação do PNCV.  

Com base nas considerações de Domiciano e Oliveira (2012) (ver página 50), 

interpretamos que estas visões de interação voltadas para a manutenção dos espaços resultam 

das alterações do modo de vida das pessoas nesse lugar pelo deslocamento da atenção das 

atividades predatórias do garimpo para as de conservação do Parque. 

Concordamos que o meio ambiente é um espaço de interesses, principalmente 

econômicos (PORTO-GONÇALVES, 2004). Embasados nessa ressalva, concebemos que a 

dimensão econômica do turismo consiste no principal fator de influência para as ideias da 

sustentabilidade nas concepções. 

Isso posto, podemos afirmar que os aspectos econômicos nas concepções relacionam-

se fundamentalmente aos interesses de utilização dos locais para a visitação turística. 

Corroborando para essa afirmação, exemplificamos, nas falas de alguns entrevistados, a 

elucidação da educação ambiental para a manutenção das atividades econômicas, como 

exemplificam os trechos a seguir: 

 

[74] A educação ambiental é importante para esse negócio local. Ajuda na 

preservação para o turista frequentar. (PP6). 

[75] [...] é pra dar essa consciência para as pessoas conseguirem diminuir 

esse impacto em torno do PNCV e continuar tendo turista aqui. (PP5). 

[76] A educação ambiental é preservar, não jogar lixo e cuidar das 

nascentes, porque, senão, não vai ter nenhum turista vindo para cá [...]. 

(GT1). 

 

Jacobi (2005) aponta que os interesses econômicos, como os mencionados pelas pessoas 

da pesquisa, são comuns quando se trata de assuntos relacionados à sustentabilidade. 

Compreendemos que estes locais são importantes para a sobrevivência das pessoas da Vila, 

porém, destacamos que a predominância desses aspectos nas concepções favorecem 

entendimentos utilitaristas de meio ambiente. 
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Com isso, refletindo sobre os aspectos de interesses econômicos e relacionando-os às 

preocupações com a sobrevivência no lugar, cabe-nos assinalar que eles podem contribuir para 

a utilização dos recursos “com parcimônia”. No entanto, restritos a “cuidados” para a 

manutenção, sem questionamentos a quem servem esses recursos, eles contribuem para a 

diminuição da percepção política inerente à utilização econômica desses espaços na Vila. 

Esses aspectos que apreendemos nas visões de educação ambiental, praticamente, não 

propiciam, em nossa avaliação, uma compreensão crítica para a participação e a intervenção 

dos moradores de São Jorge no quadro socioambiental do lugar. Por essas concepções, as 

pessoas do povoado inserir-se-iam apenas como protetores/conservadores dos recursos, sem 

questionar-se, principalmente, sobre a quem serve tal utilização. 

Reigota (2001) aponta que, mesmo sendo controversos, esses interesses relacionados à 

sustentabilidade continuam a avançar no campo da educação ambiental. Remetendo a ideias já 

desenvolvidas anteriormente no final da página 19, afirmamos que interesses econômicos 

permeiam os discursos oficiais da educação ambiental voltados para a sustentabilidade e 

influenciam nas formas de conceber o processo em áreas naturais protegidas como a do PNCV.  

O próprio ProNEA exemplifica a preocupação predominante com o desenvolvimento 

de posturas “ecologicamente corretas”. Por esse programa, a formação humana possui como 

finalidade principal o acesso e o uso sustentável dos recursos naturais, e não propriamente uma 

formação crítica e questionadora sobre a utilização deles. 

É importante destacar que essa ênfase nos âmbitos naturais caracteriza a dimensão 

ecológica da sustentabilidade. Porém, em outros pontos de vista, de autores como Édgar 

González-Gaudiano (1999, 2000, 2002), a perspectiva de sustentabilidade em educação 

ambiental surge relacionada fundamentalmente à conjuntura de vida social das pessoas. 

Na compreensão do referido autor, a sustentabilidade estaria para além da manutenção 

dos recursos naturais. Dessa forma, a educação ambiental seria um processo para a promoção 

da capacidade de intervir, de modo mais qualificado, nos processos decisórios sobre o uso e o 

acesso aos recursos naturais, para que haja mais equidade social. 

González-Gaudiano discute, em muitos de seus trabalhos, que questões sobre o 

consumo, a produção de resíduos e a degradação dos ambientes são importantes para a 

sustentabilidade, porém, avalia que condições de vulnerabilidade social deveriam ser 

priorizadas. 

Em relação aos processos formativos pela educação ambiental, o autor elucida que a 

informação pode colaborar para melhorar o que constitui socialmente a vida das pessoas quando 

contribui para a atuação delas em seus contextos. 
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Em concordância com as ideias de González-Gaudiano, nosso posicionamento é que a 

informação pode ser um fator de importância para a intervenção crítica dos sujeitos nas 

dimensões sociais, políticas e econômicas. Nesse sentido, Loureiro (2012) corrobora com nosso 

entendimento, ao postular que, situada nas dimensões socioambientais, a informação pode 

favorecer questionamentos sobre as próprias dimensões de influência na vida das pessoas. 

Quando analisamos as concepções de sustentabilidade em educação ambiental, 

apreendemos que a informação é destacada nas falas dos entrevistados, como exemplificam as 

falas a seguir:  

 

[77] [...] educação ambiental é na informação para gerar atenção nas 

pessoas sobre os hábitos de consumo. (FOP9). 

[78] [...] educação ambiental é quando o sujeito entra na Chapada e vai 

pegando explicação. De informações de como saber preservar isso. (GT2). 

[79] A educação ambiental é pra você informar sobre as coisas simples do 

dia a dia: aprender como separar o lixo, como economizar a água e não 

acabar com os recursos [...]. (PP1). 

[80] Nessa palestra é bem frisada a questão da educação ambiental com 

informação para promover a preservação do meio ambiente. (PAG3). 

 

A informação foi outro aspecto que emergiu na análise das concepções de educação 

ambiental. Em relação à visão da subcategoria 2.1, quando nos propomos ao estudo de suas 

contribuições para que haja maior participação das pessoas da comunidade, constatamos que a 

informação é pretendida no processo formativo, fundamentalmente para a conservação do 

lugar.  

A análise dessa visão nos revelou que as informações priorizam o consumo, os 

conhecimentos sobre o espaço local e a degradação por resíduos sólidos. Como o lixo é um dos 

maiores problemas do lugar, a informação é almejada como meio para diminuir a degradação e 

os problemas decorrentes do lixo nas proximidades do PNCV. 

Por conseguinte, a educação ambiental é concebida no contexto dessas pessoas 

prioritariamente para resolver ou reduzir a degradação causada pelo lixo, como pode ser notado 

nos trechos a seguir: 

 

[81] [...] pra mim o mais importante de uma educação ambiental seria 

incentivar o pessoal a não ficar jogando lixo, poluindo. (PAT2). 

[82] [...] por exemplo, o lixo! É um dos maiores problemas nosso. Não 

adianta eu reciclar, eu me organizar sem uma educação ambiental pra 

resolver isso [...]. (PAT5). 

[83] [...] Iria ajudar os visitantes que não têm consciência a evitar jogar 

lixo. A educação ambiental resolveria esse tipo de problema. (PAG1). 
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[84] [...] o visitante aprende a educação ambiental através do guia para não 

deixar lixo na cachoeira. (GT3). 

[85] Seria essa a ideia da educação ambiental: ajudar a reduzir os 

impactos do lixo. A educação em torno da gestão dos resíduos. Seria para 

ajudar as pessoas a terem hábitos para primeiramente reduzir, depois 

reutilizar e no final reciclar. (PP5). 

[86] [...] A gente faz a educação ambiental falando para as pessoas não 

jogarem lixo. É isso que a gente faz aqui. (PAT5). 

 

Pelos enunciados, inferimos que o intuito principal desses processos refere-se ao 

desenvolvimento de posturas para “cuidados” com o ambiente. Desta forma, concebemos que 

a informação situada nas dimensões naturais do espaço mais colabora para a gestão dos resíduos 

e a conservação dos recursos que para a compreensão dos processos que constituem a vida 

social de São Jorge.  

Por isso, afirmamos que o enfoque dessas informações nas dimensões naturais do espaço 

contribui para entendimentos reducionistas, pois desconsidera os múltiplos desdobramentos das 

relações do ser humano com/no seu espaço (PORTO-GONÇALVES, 2004; JACOBI, 2003, 

2005; GUIMARÃES, 2007; REIGOTA, 2009; LOUREIRO, 2012).  

Nesse sentido, a informação situada nestes âmbitos não colabora para desenvolver a 

capacidade de análise crítica das relações que se estabelecem nas proximidades do Parque. 

Como não contemplam dimensões mais aprofundadas da conjuntura socioambiental da vila, 

pouco favorecem a intervenção das pessoas em processos para além dos relacionados à gestão 

dos resíduos e à manutenção do lugar.  

Como um aspecto para que haja maior participação da comunidade, concluímos que a 

informação presente nas concepções de sustentabilidade não potencializa a problematização 

dos casos que destacamos no vilarejo. 

Retomando o raciocínio desenvolvido nas páginas 16 e 17, concluímos também que a 

concepção de sustentabilidade na educação ambiental apresenta um caráter conservador. A 

análise mostrou que a relevância atribuída a esse processo conflui para habilidades de lidar com 

a problemática do lixo, para a reutilização de materiais, a não degradação e o (re)conhecimento 

dos componentes do ambiente. 

Alguns pontos de vista, como os de Giordan e Souchon (1991), deixam entender que o 

conhecimento desses aspectos é suficiente para o enfrentamento da problemática ambiental. 

Outras perspectivas, como as de Hungerford e Volk (1992), endossam essa visão quando 

afirmam que o desenvolvimento de habilidades de gestão favorece posturas engajadas com o 

contexto social. 
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Defendemos que o conhecimento dos problemas ambientais e técnicas de solução são 

insuficientes para o enfrentamento da problemática ambiental quando se desconsideram suas 

causas. Na crise ambiental (de valores) na qual estamos inseridos, o engajamento social é um 

processo que vai além da somatória de indivíduos com comportamentos ecologicamente 

corretos (LEFF, 2010a, 2010b; GUIMARÃES, 2011). 

Vemos este comprometimento como um movimento de luta e resistência contra as 

adversidades socioambientais que nos assolam no período contemporâneo. Por isso, afirmamos 

no Capítulo 1 que a ênfase nas características biogeoquímicas da degradação, em detrimento 

dos fatores socioambientais que as ocasionam, enfraquecem estas posturas. 

Embasados nas ideias desenvolvidas na página 19 sobre as visões naturalistas, 

consideramos que tais pontos de vista influenciam entendimentos reducionistas de ambiente e 

interações. Consideramos que perspectivas de meio ambiente como um espaço socialmente 

construído (REIGOTA, 2004, 2009) e influenciado por componentes sociais, políticos e 

econômicos, são mais favoráveis a entendimentos da complexidade das relações que se 

estabelecem.  

Defendemos que perspectivas que ignoram esses componentes não propiciam 

compreensões e atuações críticas diante da problemática ambiental, além de possibilitar 

formulações ingênuas ou conservadoras (REITOGA, 2004, 2009; GUIMARÃES, 2004, 2007; 

CARVALHO, 2012; LOUREIRO, 2012). São visões que corroboram para um movimento 

antagônico ao que é pretendido pela dimensão crítica da educação ambiental, que é a formação 

de um sujeito capaz de identificar, analisar e intervir nos problemas de seu contexto social.  

Nossa compreensão é que o (re)conhecimento do ambiente como parte das relações 

humanas, influenciado pelas dimensões políticas e econômicas, é uma necessidade quando se 

deseja a participação e a intervenção em processos que dizem respeito a uma sociedade 

(FOLADORI, 2001). 

Fazendo menção às ideias desenvolvidas nas páginas 19 e 20, evidenciamos que tais 

entendimentos do meio contribuem para que questões sociais sejam mais bem discutidas e 

problematizadas, favorecendo, com isso, a interação e a atuação das pessoas em seus contextos 

de vida.  

A interação entre as pessoas é outro aspecto que emergiu nas comunicações dos sujeitos. 

Discorremos sobre ela ao longo de nossa análise, procurando responder à pergunta formulada. 

Todavia, esclarecemos, de imediato, que nos referimos a um processo colaborativo entre os 

sujeitos para a intervenção em suas conjunturas de vida. Ademais, adiantamos que, em geral, o 

inter-relacionar-se é baixo entre as pessoas do entorno do PNCV. Ao analisarmos o grupo dos 
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PAT  que consideramos ser aquele que se apresenta como o mais isolado entre seus 

componentes , foi possível apreender que o baixo convívio entre eles dificulta a intervenção 

em um problema comum a todos: a degradação dos atrativos turísticos pelo lixo.  

Todos os PAT explicitaram preocupações com a produção de lixo nos atrativos e 

deixaram antever que não percebem uma solução para o problema, como demonstra a fala no 

turno 87, a seguir:  

 

[87] [...] Por exemplo, o lixo! É um dos maiores problemas nosso. [...] 

porque a gente não tem quem recolhe esse lixo aqui. [...] Eu não tenho saída 

para o lixo. A gente cava um buraco no chão e queima. É errado, eu tenho 

consciência, mas a gente não tem outra saída. (PAT5). 
 

Dentre vários fatores, avaliamos que as dificuldades para a percepção de um caminho 

“na solução” do problema do lixo nos atrativos decorre, em uma parte, da baixa colaboração 

entre os PAT. De outra parte, as consideramos relacionadas às próprias visões de ambiente e 

educação ambiental, que não colaboram para a organização social para fazer pressão na 

prefeitura na reivindicação da coleta do lixo, por exemplo. 

A esse respeito, é importante destacar que as visões desses sujeitos, como apresentado 

anteriormente, condicionam compreensões reducionistas de espaço e interações, levando-os a 

desenvolver ações pontuais de orientação aos turistas. Nesse sentido, esse conjunto de ideias 

corrobora para a despolitização dessas pessoas diante do quadro de degradação dos atrativos.  

Essas apreensões ratificam que muitos processos de interação em São Jorge são 

condicionados pelas visões de ambiente (PORTO-GONÇALVES, 2004; REIGOTA, 2004; 

SAUVÉ, 2005a). Em relação à educação ambiental, entendemos que o desenvolvimento de 

pontos de vista críticos contribui para a tomada de decisões das pessoas, pois favorece a 

identificação de fatores de influência nas conjunturas sociais (LOUREIRO, 2012). 

Por estas reflexões, inferimos que as perspectivas de sustentabilidade em educação 

ambiental, predominantes entre os entrevistados, pouco contribuem para maior participação, 

uma vez que, segundo pudemos apurar, elas corroboram para formas de conceber o ser humano 

como mero protetor da natureza (REIGOTA, 2004, 2009; SAUVÉ, 2005a, 2005b; PEDRINI, 

2007, 2008, 2011). 

Como já reportado, surgiram outras ideias entre os moradores do entorno do PNCV, que 

se caracterizaram como holísticas e naturalistas de educação ambiental. Notamos essas visões 

pela análise e interpretação das mensagens, as quais podem ser exemplificadas nos turnos que 

se seguem: 
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[88] A educação ambiental é uma maneira importante de passar para 

outros seres humanos valores importantes à vida dos seres vivos que ali 

estão unidos. (FOP5). 

[89] [...] com a educação ambiental a gente vai aprendendo todas essas 

formas possíveis de equilíbrio junto à natureza. (PP2). 

[90] [...] a educação ambiental está muito relacionada com a sensibilidade. 

Tem que ter um encantamento para encantar as pessoas com esses 

assuntos de meio ambiente [...]. (FOP3). 
[91] [...] seria para o conhecimento do ambiente, principalmente na região 

em que se vive. Conhecer os seres vivos que vivem lá. (FOP15). 

[92] [...] é pra você conhecer o espaço natural como ele está com muita 

pedra, muita nascente, com os animais. (PAT9). 

[93] [...] serve pra gente conhecer as plantas, os animais e com tudo mais 

que existe em volta da gente. (PAT11). 
 

A frequência das unidades de registro/contexto, como as destacadas nos trechos das 

comunicações, permitiu classificá-las como concepções/práticas holísticas (subcategoria 2.2) e 

naturalistas em educação ambiental (subcategoria 2.4.) (Apêndice C). Como apresentado no 

Gráfico 3, oito sujeitos (18%) da pesquisa apresentaram compreensões holísticas e outras quatro 

pessoas (9%), naturalistas. 

Sobre essas concepções, é importante frisar que elas apareceram entre alguns sujeitos 

do GFOP e do GPAT. No GPP ocorre com uma frequência ainda mais baixa e são ausentes no 

GGT e no GPAG. 

Identificamos que as visões holísticas de educação apareceram nas pessoas que 

buscaram a região para viver motivadas por formas alternativas de vida. Estes indivíduos são 

os mesmos que apresentaram entendimentos holísticos e naturalistas de ambiente, que 

constatamos na análise anterior.  

O estudo das concepções holísticas de educação ambiental mostrou que o intuito 

principal dessa perspectiva é desenvolver noções de pertencimento ao ambiente. Como se pode 

observar nos turnos 94 a 97, as pessoas atribuem importância ao desenvolvimento de uma 

“consciência planetária”, à noções de interpendência entre os seres vivos, equilíbrio e à 

sensibilização, como elementos fundamentais nos processos da educação ambiental: 

 

[94] Seria uma educação pra ter a noção de como a gente tem que se 

comportar no planeta. (FOP4). 

[95] [...] é muito importante para pensar de maneira holística. Pensar que 

o ser humano faz parte do meio ambiente, que ele é o meio ambiente [...]. 

Para ter uma consciência de que ela, bicho e arvore é a mesma coisa. (FOP5). 

[96] [...] Seriam para todas as formas possíveis de equilíbrio junto à 

natureza. Com a nossa natureza pessoal, a natureza ecológica e a natureza 

como um todo [...]. (PP2). 

[97] Seria para sensibilizar a pessoa pras questões ambientais. Eu acho que 

o sentimento faz parte da educação ambiental. (FOP3). 
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Tais perspectivas vão ao encontro das ideias de autores como Capra (2003) e Lovelock 

(1987), que concebem a sensibilização como fator fundamental para o ser humano sentir-se 

pertencente ao ambiente. Segundo os postulados desses autores, a sensibilização e o 

pertencimento seriam suficientes para promover mudanças na interação com/no espaço.  

Sobre estes aspectos, ponderamos que eles contribuem fundamentalmente para a 

diminuição de dualismos na relação ser humano-meio ambiente. Com base nas ideias 

desenvolvidas na página 21, afirmamos que tais elementos, por si só, são insuficientes quando 

se deseja que as pessoas desenvolvam a capacidade de intervir em seus quadros sociais, que 

pressupõe uma análise crítica, que não é corroborada apenas por noções de pertencimento. 

Defendemos que nas relações do ser humano em sociedade faz-se necessário o constante 

embate de ideias/interesses, uma vez que ele fundamenta os movimentos de luta e resistência 

contra hegemônica (CARVALHO, 2012; TORRES, FERRARI, MAESTRELLI, 2014). Por 

isso, concordamos com Loureiro (2004) quando ele afirma que tais pressupostos holísticos, ao 

desconsiderarem os contrapontos das relações, praticamente não contribuem para uma análise 

crítica destas. 

Em relação aos sujeitos que apresentaram essas concepções não verificamos seu 

envolvimento nos fatos que tratamos no Capítulo 2. Notamos que essas pessoas valorizam 

ideias de equilíbrio e harmonia e quase não se predispõem a ações ou questionamentos, mesmo 

sobre ocorrências que impactam a vida delas. 

Essas constatações ratificam a conjectura de que o perfil globalizante dessa perspectiva 

enfraquece posturas politizadas para a participação das pessoas nos contextos da vida social 

(GRÜN, 2004; LOUREIRO, 2004; RAMOS, 2006). 

Sobre os entendimentos holísticos dos sujeitos, concluímos que, se eles favorecem a 

diminuição dos aspectos dualísticos, a pretensão ideológica de um ser planetário é prejudicial 

para a constituição de um indivíduo questionador e atuante no contexto socioambiental de São 

Jorge. 

Em relação às compreensões naturalistas de educação ambiental, verificamos que estas 

apareceram nos relatos de poucas pessoas. Como elas têm relação com uma visão de espaço 

natural intocável (subcategoria 1.5), e neste lugar predominam perspectivas dos espaços 

naturais como recurso, avaliamos que a baixa frequência dessa concepção decorre dessas ideias 

entre as pessoas. 
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Os entrevistados que apresentaram esta concepção atribuem mais importância à 

educação ambiental para o conhecimento dos componentes do espaço, como pode ser 

observado nos turnos 98, 99 e 100 a seguir: 

 
[98] [...] Eu não sou um especialista em educação ambiental, mas eu vejo 

várias possibilidades: dar uma palestra, uma visitação para conhecer a 

fauna a flora, a biodiversidade, a unidade de conservação [...]. (FOP16). 

[99] [...] é mais na parte ambiental, de ciências, da Biologia. (PAT7). 

[100] [...] literalmente seria para o conhecimento do ambiente, 

principalmente na região em que se vive. (FOP15). 

 

Tais perspectivas vão ao encontro de argumentos como os de Cohen (1990), que destaca 

a importância de desenvolver a capacidade de (re)conhecimento dos componentes, de descrição 

dos fenômenos ou ciclos naturais e a compreensão dos processos de degradação da natureza. 

Ampliando tal argumento, Clover, Follen e Hall (2000) ainda ressaltam que a imersão nos 

espaços naturais é uma estratégia relevante para formar conhecimentos importantes para a vida 

do ser humano no ambiente. 

Consideramos que processos formativos com enfoques nas características físicas, 

químicas e biológicas são importantes quando se deseja conhecer mais sobre o ambiente e 

podem contribuir para o desenvolvimento de posturas ecologicamente corretas. Porém, pouco 

contribuem como estímulo à posturas questionadoras e analíticas sobre as formas de interações 

que se estabelecem entre os seres humanos.  

A ênfase nos componentes naturais foi outro aspecto que surgiu relacionado às 

concepções de educação ambiental. Pautados nas ideias apresentadas na página 17, inferimos 

que considerar o ambiente apenas por seus elementos naturais é reduzi-lo a uma dimensão que 

desconsidera fatores socioambientais relevantes para o entendimento e a atuação nas questões 

sociais.  

Mesmo dessa forma, autores como Reigota (2004), Sauvé (2005a, 2005b) e Silva (2009) 

evidenciam que é frequente nos depararmos, na educação ambiental, com processos centrados 

no contato com a natureza.  

Estes processos emergiram nas falas das pessoas do lugar, como mostram os seguintes 

trechos das comunicações: 

 

[101] Nós fazemos educação ambiental pelo simples fato de dar acesso às 

pessoas de todo lugar aqui. (PAT6). 

[102] [...] ela acontece é nesse contato com a trilha. (GT4). 
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[103] [...] cada um pega uma amostra para observar. Um vai trabalhar 

uma folha mais áspera, outro uma folha mais macia, outro uma raiz, outro 

vai trabalhar um caule. [...]. (FOP3). 

[104] [...] Pra isso você tem ter contato direto. (PAT2). 

 

Pertinente a eles, interpretamos que existem entendimentos de que os processos 

formativos ocorrem pela imersão na natureza sem a necessidade de questionamentos sobre 

fatores externos de influência. Sustentamos que processos focados nessas dimensões ocasionam 

reducionismos na formação, quando pretendem apenas o reconhecimento da fauna e da flora.  

Nesse sentido, ainda afirmamos, que posturas naturalistas em educação ambiental 

podem ser um fator limitante para a construção de posicionamentos articulados para mudanças 

(LOUREIRO, 2003) nos rumos que afetam a maioria no povoado.  

Fundamentados nas considerações que desenvolvemos no Capítulo 1, é possível referir 

que as concepções naturalistas não favorecem entendimentos críticos sobre as relações que se 

constituem em São Jorge. Os aspectos de importância voltados para a dimensão natural do 

espaço ainda colaboram para a “ecologização” do pensamento, como considera Leff (2010a). 

Logo, são visões que pouco corroboram para a participação ativa da população nos problemas 

socioambientais da Vila.  

Quando nos perguntamos quais aspectos nas concepções/práticas de educação ambiental 

favoreceriam que houvesse maior participação das pessoas, pensamos em processos, 

abordagens, entendimentos e práticas que oportunizassem compreensões sobre as dimensões 

sociais, políticas e econômicas do entorno do PNCV. 

Na análise sobre as concepções de educação ambiental apreendemos entendimentos que 

não se restringem ao (re)conhecimento de componentes naturais ou à sensibilização aos 

espaços, o que pôde ser identificado pelo significado das mensagens, como em destaque nos 

seguintes trechos:  

 

[105] Educação ambiental não é só dentro do contexto da natureza, mas das 

relações humanas [...]. (FOP1). 

[106] [...] a educação ambiental visa conscientizar as pessoas para 

entender e discutir para resolver os problemas ambientais. (FOP2). 

[107] Educação ambiental é uma atividade que deve envolver a sociedade. 

(FOP8). 

[108] Eu acho que a educação ambiental é pra se viver melhor. Então 

primeiro tem que resolver as questões sociais. (PP3).  
 

Essas concepções surgiram nos relatos de oito sujeitos da pesquisa (18%), sendo seis do 

GFOP e dois do GPP. A presença das unidades de registro e contexto nas comunicações 
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permitiu-nos classificá-las como concepções críticas em educação ambiental (subcategoria 2.3) 

(Apêndice C), cuja análise mostrou a existência de aspectos que colaboram para entendimentos 

críticos e participação nas questões sociais do local. 

É importante destacar que os sujeitos que apresentaram essas concepções sobrevivem, 

no cotidiano do lugar, de pequenos estabelecimentos de vendas, alimentação ou pousadas. 

Alguns deles ocupam funções administrativas, outros são professores e estão ou estiveram 

envolvidos com associações, outros foram líderes comunitários em São Jorge. São indivíduos 

cujas opiniões são valorizadas pelas demais pessoas da Vila, por isso, são denominados no 

cotidiano do povoado de formadores de opinião. 

Esses sujeitos, nos quais identificamos entendimentos críticos de educação ambiental, 

são predominantemente aqueles que manifestaram visões de meio ambiente como projeto 

comunitário (subcategoria 1.4).  

Apreendemos que a educação ambiental é concebida por eles como um processo voltado 

para as necessidades do contexto social. Quando nos orientamos pelo roteiro da entrevista com 

as perguntas 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 (Apêndice A), surgiram observações sobre os interesses na 

Vila, necessidades de participação da comunidade e de constituição de espaços para interações. 

Emergiram, portanto, ideias não reducionistas relacionadas à educação ambiental. 

Durante as conversas e entrevistas, essas pessoas manifestaram a visão de um espaço de 

interações no entorno do Parque influenciado por interesses diversos, como exemplificam os 

turnos a seguir: 

 

[109] As pessoas que vieram querem só ganhar dinheiro. Eles querem 

dinheiro no bolso e não estão preocupados se o vizinho tem alguma coisa 

que comer. Eles querem é ganhar, consumir e ter. (FOP1). 

[110] [...] o Parque pegou todo mundo de surpresa com um decreto. Esse 

decreto do ICMBio resolveu mudar toda a história com essa não 

obrigatoriedade dos guias. (PP3). 

[111] Aqui na Chapada existia um projeto de desenvolvimento sustentável 

com base comunitária. [...] Daí o projeto não deu certo. Agora acho que 

vai ser difícil a gente retomar esse ideal para a comunidade. (FOP1). 
 

Dentre todos os entrevistados, essas percepções foram explicitadas principalmente pelos 

sujeitos que apresentaram concepções críticas de educação ambiental e de espaço comunitário: 

os do GFOP e alguns do GPP. Os enunciados exemplificados, nos remete à interpretações sobre 

dificuldades decorrentes com os “chegantes”, exclusão da população pelas decisões unilaterais 

do Parque e à frustrações com projetos que tentaram desenvolver para a comunidade. Durante 
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as conversas em campo, muitos deles ainda avaliam o impacto que todas essas ocorrências 

tiveram na vida no povoado. 

A percepção de interesses diversos no entorno do PNCV, que decorrem das visões não 

reducionistas, é um aspecto favorável a questionamentos (LOUREIRO, 2000, 2003). 

Consideramos que em conjunto com as ideias que apresentam de educação ambiental (turnos 

105 a 108) poderiam constituir processos favoráveis a compreensões que possibilitariam a 

maior participação das pessoas nos casos que citamos. 

Avaliamos que tais compreensões poderiam ser um caminho para o desvelamento das 

intenções e suas implicações  como as que circundam as decisões do PNCV e os episódios 

constantes de visitação local por empresários estrangeiros. Esse desvelamento proporcionaria 

um melhor posicionamento em conjunturas adversas (GUIMARÃES, 2004; NARAYAN, 

2002). 

Apoiados nas ideias que desenvolvemos nas páginas 18 e 19, concebemos que estas 

visões engajadas com perspectivas socioambientais favoreceriam melhores formas para a 

pessoas poderem identificar, questionar, propor soluções e agir em prol da resolução dos 

problemas do povoado. 

Esses pressupostos fundamentam intencionalidades da educação ambiental crítica. Para 

além de um “instrumento formativo para” o reconhecimento de componentes, sensibilização 

holística ou cuidados com o espaço, trata-se de uma proposta de formação para a participação 

política das pessoas.  

Interpretamos que os sujeitos das concepções citadas possuem ideias sobre o processo 

formativo próximas a essas que elucidamos. Quando realizamos as perguntas 10 e 11 do roteiro 

(Apêndice A), eles mostraram entendimentos não restritos à dimensão ecológica e ressaltaram 

a necessidade de que houvesse maior participação das pessoas em reuniões para a discussão e 

a atuação nos problemas existentes no local: 

 

[112] Eu acho que a educação ambiental é a pra viver melhor. [...] aqui em 

volta do Parque tem muitas comunidades passando fome. [...] Não adianta 

ficar falando de meio ambiente, de educação ambiental, com comunidades 

passando fome em volta. [...] Eu acho que tem que trabalhar essas coisas. 

São as questões sociais. (PP3). 

[113] [...] nessas reuniões que a gente sempre vai as pessoas que participam 

é um número mínimo. Tinha que ter mais esse envolvimento. (FOP2). 

[114] Você não vê muita gente nas reuniões. [...] ainda está precisando 

tomar mais esse cuidado. (PP3). 

[115] Aqui já existiram muitos fóruns de discussão. [...] agora estamos 

sendo colocados de lado porque está faltando esse alavancar para a 

comunidade discutir as próprias questões. (FOP1). 



97 

 

 

 

As necessidades de participação das pessoas no contexto social é outro aspecto que 

surge relacionado a essa concepção (subcategoria 2.3) e que não emergiu na análise das 

anteriores (subcategorias 2.1, 2.2). Em relação a estas últimas, cabe enfatizar que dizem respeito 

a conjuntos de ideias que consideram as relações ser humano-meio ambiente restritas às 

dimensões naturais.  

Quando analisamos as ideias relacionadas às necessidades, inferimos que a participação 

é pretendida contra as adversidades no povoado. Esta intepretação foi possível por algumas 

falas, como as que mencionaram o impacto das decisões no PNCV, possibilidades de 

fortalecimento pela integração com órgãos públicos, e constituição de quadros econômicos mais 

favoráveis à comunidade pela atuação das pessoas, como exemplificam os trechos a seguir: 

 

[116] O que é decidido dentro do parque afeta muito a comunidade. [...] 

essa decisão poderia ter sido feita com a interação da comunidade. (PP3). 

[117] O ICMBio, o governo, a prefeitura, e a comunidade tinham que ter mais 

essa integração: o prefeito vir aqui, conversar e ouvir as pessoas. [...] Todo 

mundo tem o que falar, mas não tem ninguém para ouvir. [...] Se tivesse 

mais essa participação do governo e da comunidade eu acredito. (PP3). 

[118] [...] aqui já existiu um tipo de turismo que era de base comunitária. 

Foi uma proposta realizada com a comunidade de um lado, e do outro o 

Parque Nacional e o visitante. (FOP1). 

 

Os entrevistados ainda apontaram o descaso das autoridades com o saneamento básico 

e o modo como vivem as pessoas nas proximidades do Parque. Eles discorreram sobre as 

obrigações dos órgãos oficiais, mas, também, ressaltaram a necessidade de um maior 

envolvimento e responsabilidade da comunidade com esses casos: 

 

[119] [...] o próprio governo e o ICMBio vê as irregularidades enormes 

aqui na região. São construções e mais construções, saneamento que a 

prefeitura tentou fazer há três anos e não deu certo: tudo quebrado! [...] As 

condições são irregulares. E não tem fiscalização nenhuma sobre tudo isso. 

(PP3). 

[120] [...] aqui já houve tempos de muita miséria. Mas ainda tem 

comunidades aqui em volta do parque passando fome, que [...] eu acho que 

nem o IBAMA conhece direito [...]. (PP4). 

[121] [...] acho que ainda tem muita responsabilidade por parte do governo 

e da comunidade com a Chapada dos Veadeiros. (FOP1). 

[122] [...] pra elas entenderem que o parque não é só responsabilidade do 

governo. O parque é responsabilidade de toda a comunidade. (FOP2). 

 

A necessidade de participação apontada por esses sujeitos é um aspecto importante para 

processos de empoderamento na conjuntura que mencionamos. Avaliamos que as discussões, 
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destacadas nas falas, permitem questionamentos sobre os fatos locais, que favorecem 

desvelamentos para a atuação das pessoas. 

No panorama de pouca participação, as ideias que emergem, relacionadas à subcategoria 

2.3, para o desenvolvimento da capacidade de intervenção das pessoas da Vila São Jorge, são 

relevantes. Isso porque elas buscam a explicitação dos interesses, a compreensão dos quadros 

sociais e seus fatores de influência, o fortalecimento e a participação por meio de 

questionamentos e ações. 

Logo, fundamentados nas ideias desenvolvidas, concluímos que se trata de concepções 

que colaborariam para uma melhor compreensão e posicionamento diante da complexidade das 

relações que se instituem em São Jorge. Pelo menos, são visões mais favoráveis à participação 

social do que as conservadoras, que encobrem os conflitos e os interesses inerentes às relações.  

As falas que surgiram entre esses sujeitos, em meio às indagações das questões que 

mencionamos, mostram uma visão de educação ambiental contrária à conservadora. 

Corroborando para o intuito de formação de um sujeito mais atuante na vida social do povoado, 

os entrevistados mencionaram a intenção de construir “espaços” na Vila, que em nossa 

interpretação remete a essa finalidade.  

Desse modo, o contexto sócio histórico de São Jorge é frequentemente referido em 

várias propostas que pretendem valorizar as características do local e possibilitar a formação 

das pessoas em espaços de discussão. Uma delas é a criação de um museu e projetos, que 

associaria a história do povoado com as características ambientais do lugar, como pode ser 

exemplificado pelas falas dos FOP1, FOP13 e FOP2, nos turnos a seguir: 

 

[123] Um museu aqui seria importante para falar do meio ambiente. Um 

museu a céu aberto para demonstrar para as outras gerações e para as pessoas 

que nos visita qual era a forma de subsistência dessa comunidade. Também 

para discutir as próprias questões da comunidade. (FOP1). 

[124] [...] um Museu do Garimpo poderia ser feito preservando a memória 

das populações antigas daqui. (FOP13). 

[125] Acho que precisa ser desenvolvido um projeto que envolva a 

comunidade, o parque e todas as lideranças. Um museu histórico! Que 

contasse de forma mais atrativa sobre o meio ambiente da região. Um 

memorial onde as pessoas pudessem ir conhecer e debater. Que tivesse 

abertura para o debate. (FOP2). 

 

A referência ao museu surgiu nos questionamentos sobre a educação ambiental por meio 

da pergunta 11 (Apêndice A). A análise das falas permitiu-nos conceber que o museu não é 

idealizado apenas como um acervo histórico: é pensado, principalmente, como um espaço de 
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interações para a informação, a discussão e os posicionamentos frente a assuntos de interesse 

dos moradores da Vila São Jorge. 

Um fato que justifica a criação desse espaço é a ação predatória da Vila pelos turistas 

durante a alta temporada. As pessoas que trataram da alternativa de criação deste espaço 

acreditam que por meio dele seria provável a interação entre a comunidade e os turistas, e esse 

interagir levaria a uma mudança de postura destes, possibilitada pelo viés da educação 

ambiental: 

 

[126] Desde quando o parque abriu para visitação que o turista vem vindo de 

qualquer forma. [...] Então teria que ter essa troca entre os nativos e os 

turistas pra eles ter uma postura melhor aqui na Vila. (FOP1). 

[127] [...] é preciso conscientizar esse turista com uma proposta de vir, 

conhecer e entender sobre a região. (FOP2). 

[128] Nesse espaço a comunidade local repassaria os conhecimentos 

populares para o visitante [...]. Tudo isso poderia ser valorizado, na minha 

opinião, poderia ser utilizado pela educação ambiental. (FOP1). 

 

A constituição desses locais contribuiria, portanto, para que houvesse maior 

participação das pessoas na vida social de São Jorge. Compreendemos que espaços como o 

museu poderiam ser lugares de mobilização para fazer frente às ocorrências adversas, como no 

caso de degradação da Vila pelos turistas.  

O espaço de discussão, como foi referido nos turnos anteriores, poderia favorecer a 

superação de visões reducionistas de interações e promover o envolvimento da comunidade em 

um esforço coletivo para a superação das situações que ocasionam o cenário de dificuldades 

(GUIMARÃES, 2004).  

Assinalamos que a constituição desses ambientes de participação no entorno das UC 

poderia contribuir para o desenvolvimento dos sujeitos desses espaços. Tais ambientes seriam 

locais para a constituição dos conhecimentos contextualizados, importantes na atuação das 

pessoas em seus contextos sociais (GUIMARÃES, 2004, 2007). O conhecimento, associado à 

ação nesses espaços de vivência auxiliaria para uma inserção crítica e ativa dos sujeitos 

(SAITO, 2000) em São Jorge.  

No estudo sobre as concepções de educação ambiental dos sujeitos no entorno do PNCV 

também procuramos analisar as práticas. Fundamentados nas ideias de Sauvé (2005b) de que 

tais práticas materializam posicionamentos, procuramos analisar a contribuição formativa delas 

no contexto desses moradores. 

Todos os 44 entrevistados afirmaram realizar práticas de educação ambiental em São 

Jorge e proximidades. Em relação a essas “práticas”, a vivência em campo permitiu-nos inferir 
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que são, na verdade, ações cotidianas que redundam no recolhimento de lixo, na limpeza das 

áreas públicas e em atividades de coleta seletiva.  

Como não remetem a propostas com objetivos e finalidades educativas definidas, essas 

ações não se constituíram em objeto de interesse para o estudo das práticas de educação 

ambiental. Ou seja, não consideramos como práticas de educação ambiental as ações cotidianas 

sem finalidades formativas, mas sim aquelas que estruturam processos de formação, tais como 

as realizadas pelos GT e as executadas nos projetos existentes em São Jorge. 

Observamos a execução destas práticas de educação ambiental e fomos participantes 

ativos em algumas delas. Estas posturas que assumimos em campo em conjunto com o que foi 

relatado pelas pessoas colaboraram significativamente para nossas inferências.  

As práticas realizadas pelos GT são predominantemente práticas de sustentabilidade em 

educação ambiental (subcategoria 2.1). Pela observação das interações entre guias e turistas, 

apreendemos que existem intenções de formação de posturas que visam à conservação dos 

espaços, em específico do entorno do PNCV. 

Dessas práticas, participamos como observadores e membros de grupos de caminhadas 

pelas trilhas. As atividades realizadas pelos GT se efetivam nas próprias trilhas e em outros 

locais de visitação turística próximos ao Parque. Notamos que nelas, os guias procuram 

despertar a atenção para a importância da conservação dos lugares de visitação. Nesse intuito, 

falam da importância das plantas medicinais, das consequências dos desmatamentos e das 

características dos solos, direcionando-se às necessidades de conservação. 

Avaliando tais atividades, concebemos que elas destinam-se à formação de posturas 

menos impactantes para os locais de visitação na região do PNCV pela orientação das pessoas, 

como pôde ser confirmado nas falas dos guias: 

 

[129] [...] a educação ambiental que eu procuro fazer na trilha pra procurar 

uma autossustentabilidade. A gente degrada muito com o turismo [...]. 

(GT4). 

[130] [...] falo da vegetação e falo do solo. Falo do bioma Cerrado, porque é 

importante falar pra preservar [...]. (GT2). 

[131] [...] quando a gente tá assim na prática da trilha vai falando da 

preservação e sobre os valores dos animais que a gente tem [...]. (GT3). 

[132] [...] eu falo de preservar que isso é educação ambiental. [...] pra estar 

ajudando a orientar as pessoas [...]. (GT5). 

 

Quando perguntamos sobre os critérios que utilizam na execução de suas atividades, os 

guias responderam que escolhem um local e realizam uma “palestra” de educação ambiental 

para orientar as pessoas. Participando de algumas conduções, notamos que cada guia possui um 
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lugar preferido e que as orientações se voltam, majoritariamente, para a conservação daquele 

lugar escolhido.  

Essas considerações encontram respaldo nas comunicações dos GT quando falam de 

suas próprias práticas: 

 

[133] [...] Pra fazer educação ambiental, às vezes tem uns lugar que pode 

e outros não. No caso da cachoeira, eu faço uma palestra [...] Falo que lá 

cortar ou derrubar mato, a não ser que plante, não pode. (GT2). 

[134] [...] cada um tem o seu ponto estratégico pra dar uma orientação de 

educação ambiental. Eu chego ali no Cânion 2, por exemplo [...]. (GT3). 

[135] A prática da educação ambiental eu faço principalmente na conduta. 

[...] O cara jogou um papel eu grito: “você deixou cair um papel aqui” [...]. 

(GT4). 

 

Essas atividades apresentam um caráter reducionista e conservador, pois são pretendidas 

exclusivamente como um instrumento de orientação para a manutenção dos locais turísticos 

pelo desenvolvimento de noções sobre cuidados com o ambiente. 

Destacamos, que dois fatores de influência colaboram para tais perspectivas: um situado 

na dimensão econômica e outro na formação desses GT. Com a criação do Parna, a visitação 

turística transformou-se no principal meio de subsistência dos ex-garimpeiros. Logo, como a 

conservação dos atrativos passou a ser importante para a sobrevivência, as práticas de 

orientação, voltadas para ela, tornaram-se frequentes. 

É importante destacar que ainda colaboram para a manutenção dessas práticas o fluxo 

de turistas no local – segundo dados da Agetur (2013), a arrecadação turística cresceu 301% no 

período de 2003 a 2011, com contribuições significativas do ecoturismo na região do PNCV , 

em conjunto com os treinamentos dados pelos PAG aos GT para a reprodução de orientações 

na conservação dos atrativos.  

Outro fator que avaliamos de influência na predominância dessas práticas foi a formação 

dos ex-garimpeiros como GT nos cursos ministrados pela WWF na década de 1990. A análise 

dos documentos que descrevem as atividades desenvolvidas nesses cursos mostra que eles 

priorizaram informações sobre primeiros-socorros e a preservação/conservação das 

proximidades do PNCV. 

A informação sobre os componentes naturais faz parte dessas orientações. Em muitas 

conduções de visitantes, os guias enfatizavam as características físicas e biológicas do lugar. 

Em conversas sobre essa ocorrência, inferimos que eles consideram que essas informações 

poderiam conduzir à formação de conhecimentos para a conservação.  
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Corroborando para tal inferência, durante as entrevistas os guias destacaram essas 

informações e a importância do conhecimento destas pela educação ambiental para a 

conservação do lugar: 

 

[136] [...] Eu falo sobre isso pra eles porque nós temos 33% de bioma 

Cerrado no nosso Brasil [...] é classificado como: cerradão, campo rupestre, 

campo limpo, campo mata ciliar, ou mata de galeria. [...] Nós temos também 

vários tipos de solo: [...] temos solo arenoso, solo rochoso, solo que é ferroso 

com “calcite” [...] (GT1). 

[137] [...] você vai passando sobre as coisas que tem: o clima, a água, a 

pureza da água. [...] no Parque a água é escura, mas ela não é poluída. Ela 

é escura por causa de um mineral, o óxido de ferro. [...] Também tem 

fungos da própria raiz das vegetações que dá uma tintura [...]. (GT5). 

[138] [...] eu tenho um conhecimento aqui dentro do parque [...] o Renê 

também tem um conhecimento dentro do parque e em torno aqui da 

Chapada. Então, num passeio dentro do parque nacional, a gente vai 

passando informação pra não sair fora da trilha, por causa das micro 

vegetações. Isso aí já é uma educação ambiental para a preservação. 

(GT5). 

 

É importante frisar que tais informações possuem o seu valor para conhecimentos 

relacionados ao espaço natural. Porém, destacamos que práticas como as percebidas entre os 

GT, que enfatizam fatores de ordem física e biológica, podem favorecer mais entendimentos 

descontextualizados de seus âmbitos sociais (PEDRINI, 2007, 2008). 

Defendemos que práticas com essas características pouco contribuem para a reflexão 

sobre os dilemas sociais que permeiam a vida das pessoas. Em São Jorge, elas não favorecem 

nem mesmo a explicitação dos interesses que evolvem a própria conservação dos locais de 

turismo e a principal contribuição das práticas do GT para as pessoas que visitam o lugar são a 

sensibilização e o (re)conhecimento dos componentes naturais do espaço. Em relação às 

pessoas que vivem em São Jorge, percebemos que elas contribuem para o desenvolvimento de 

posturas para a conservação. Um exemplo disso é o trabalho educativo que os guias 

desenvolvem com as crianças e adolescentes. Os GT relataram que em revezamento, realizam 

atividades de visitação com esses jovens semelhantes às desenvolvidas com os turistas nos 

atrativos, mas que ocorrem em um ritmo mais lento e com mais frequência.  

Na vivência em campo deparamo-nos com as atividades, desenvolvidas pelos 

adolescentes, que consistiam em reaproveitamento de materiais. Também visualizamos 

posturas de não violência contra os animais entre as crianças e os adolescentes. 

Compreendemos que tais posicionamentos se relacionam à manutenção dos espaços naturais e 

julgamos, pelos relatos, que eles decorrem das interações com os GT. 
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Esses fatos foram mencionados por muitos guias e são reconhecidos por eles próprios 

como resultado dessa interação: 

 

[139] [...] Aqui em São Jorge você não vê menino com estilingue pendurado 

no pescoço jogando pedras em animais. [...] Duas vezes no ano, cada um 

de nós pega as crianças e leva elas para o Parque Nacional e vai batendo 

um papo com eles [...]. (GT5). 

[140] Esses dias uns moleque fez uma madeira de tubo de pasta de dente. 

Ninguém tinha pensado nisso aqui. Esses meninos agora estão fazendo uma 

placa solar. Sempre converso com eles. São os daqui da Vila [...]. (GT4). 

[141] [...] Isso é um trabalho nosso no dia a dia. Aqui você não vê um 

menino jogando uma pedra num pássaro. [...]Tem essa consciência 

ecológica. (GT3). 

 

De fato, as posturas relativas aos animais e ao reaproveitamento de materiais resultam 

desse processo formativo estruturado pelos guias. No entanto, é importante destacar que a 

região do PNCV é rica em pássaros raros, que atraem turistas de várias partes do mundo para 

observá-los. Por isso consideramos que nesse âmbito de interesse, situa-se também as intenções 

de formação dessas posturas nas crianças do povoado. 

Autores como Mendonça e Neiman (2002) e Pedrini e Torgano (2005) evidenciam que 

as práticas de educação ambiental nos espaços naturais podem ser uma opção interessante para 

o desenvolvimento de posturas para a conservação. E quando analisamos as práticas dos GT no 

entorno do PNCV, avaliamos ser esta a maior contribuição dada por tais atividades no contexto 

da Vila. 

Fundamentados nestas considerações, podemos afirmar que as práticas desenvolvidas 

pelos guias quase não contribuem para que haja maior participação da comunidade, no sentido 

que a consideramos no Capítulo 2.  

Com base em ideias já desenvolvidas nas páginas 18 a 20, assinalamos que são propostas 

que pouco colaboram para a participação crítica das pessoas do povoado, pelo fato de 

priorizarem o desenvolvimento de posturas ecologicamente corretas. Elas reduzem a 

interpretação de fatores socioambientais de influência à descrição e manutenção dos locais de 

visitação. 

Consideramos necessária a construção de conhecimentos que contribuam para o 

enfretamento na complexidade dos problemas contemporâneos (TORRES; FERRARI; 

MAESTRELLI, 2014). Por meio destes, seria favorecida a maior participação das pessoas desse 

local pela constituição de posicionamentos críticos frentes as situações do lugar 

(GUIMARÃES, 2004, 2007). Como as práticas dos GT limitam-se ao desenvolvimento de 
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noções de cuidados com o espaço natural, concluímos que elas não corroboram para tais 

posicionamentos. 

Na análise sobre as contribuições das práticas para que seja possível maior participação 

das pessoas, é importante mencionar que os processos de formação pela educação ambiental, 

que são desenvolvidos com os habitantes de São Jorge destinam-se às crianças ou aos 

adolescentes. 

As práticas de educação ambiental, direcionadas para os moradores, são desenvolvidas 

por dois projetos – o Projeto “Turma que Faz” e o Projeto “A Escola no Parque”, ambos 

realizados com as crianças do Vilarejo na faixa etária de 7 a 12 anos. O primeiro, que possui 

financiamento da Petrobrás, é de responsabilidade de uma artista popular da Casa de Cultura 

Cavaleiros de Jorge. O segundo, que conta com auxílios das prefeituras, é desenvolvido por 

uma gestora do PNCV. 

Esses dois projetos são importantes pela interação que proporcionam às crianças no 

desenvolvimento de atividades. No entanto, são propostas diferentes, nas quais predominam 

entendimentos naturalistas e de sustentabilidade (e eventualmente crítico) em educação 

ambiental, que apreendemos, respectivamente, nos projetos “A Escola no Parque” e “Turma 

que Faz”, e são desenvolvidos na área do entorno do PNCV. 

No projeto “A Escola no Parque”, não tivemos a oportunidade de presenciar as práticas, 

por isso, a análise destas deu-se mediante os relatos da gestora em conversas e entrevista, como 

também, por meio do estudo da descrição das práticas em relatório elaborado em atendimento 

as exigências do ICMBio.  

Segundo essas fontes a atenção das crianças é direcionada, predominantemente, para o 

reconhecimento da fauna e da flora local. Como nas práticas descritas prepondera a ênfase nos 

componentes da natureza, ciclos e fenômenos naturais, elas foram consideradas como 

concepções/práticas naturalistas em educação ambiental (subcategoria 2.4). 

A responsável por esse projeto relata que ele é sistematicamente organizado em 

atividades que se iniciam na escola, por uma visita dos gestores do PNCV, durante a qual os 

alunos assistem a vídeos sobre a temática. Na sequência, são realizadas, no local, oficinas com 

plantas coletadas no Parque para o conhecimento da flora. Posteriormente, as crianças são 

levadas ao PNCV, em visita à Trilha da Seriema, onde realizam o reconhecimento das plantas 

e suas partes. 

Ela menciona que todo o projeto é excecutado ao longo de seis meses. Ao final, as 

crianças participam de encontros e oficinas no Parque com os gestores, que ensinam sobre a 

importância das plantas e dos animais. Dessas oficinas resultam desenhos elaborados pelas 
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crianças que são expostos aos turistas na sede da entrada do PNCV. Todas as atividades 

relatadas foram constadas no planejamento e excecução da proposta descritos no relatório.  

A análise das práticas descritas no relatório mostra um predomínio da ênfase sobre os 

componentes físicos e biológicos dos espaços, que ocorre pela imersão nos espaços naturais da 

localidade. Com tal característica, apesar de serem atividades realizadas com as crianças, elas 

poderiam limitar entendimentos sobre as relações do ser humano com/no seu espaço.  

Embasados nos relatos da gestora e no que consta no relatório, inferimos que o 

(re)conhecimento dos componentes naturais e a sensibilização pelo contato com a natureza são 

objetivos centrais do projeto. Tal inferência ainda é corroborada pelas falas da coordenadora na 

entrevista, como exemplifica os turnos 142 e 143 a seguir: 

 

[142] Eu acho que o parque e as outras unidades são um laboratório vivo. 

São espaços de sensibilização através da prática, do toque, através do 

cheiro. Em uma atividade de educação ambiental é isso que eu tento fazer 

aqui: tentar tocar. [...] A gente também fala dos cristais, das rochas, vou 

explicar os líquens [...]. (FOP3). 

[143] Acredito que a educação ambiental está muito relacionada com a 

sensibilidade. É através da educação ambiental que você pode trabalhar o 

coração das pessoas. [...] Quando você chega no sentimento pode fazer a 

pessoa entender: “por que a árvore é tão importante?”[...] Seria sensibilizar 

a pessoa pras questões ambientais. (FOP3). 

 

Percebemos, nessa visão, compreensões que se aproximam às ideias defendidas por 

Cohen (1990), Clover, Follen e Hall (2000), apresentadas anteriormente. Em relação a elas, 

ressaltamos a necessidade de ultrapassar os limites do reconhecimento dos componentes 

naturais do local para a formação de conhecimentos que permitam mais compreensão das 

questões socioambientais. 

Autores como Neiman e Rabinovici (2002) destacam a sensibilização como um fator 

fundamental nas trilhas de interpretação. Não desconsideramos seu valor no que diz respeito ao 

dualismo ser humano-meio ambiente. No entanto, apontamos que outros elementos, não 

restritos aos componentes naturais do lugar, poderiam ser introduzidos na formação dessas 

crianças. 

Exemplo disso é o projeto “Turma que Faz”, realizado na Vila desde 2003, nos mesmos 

locais do “A Escola no Parque”. A temática também é o meio ambiente, com abordagens sobre 

a fauna e a flora local, porém, não restritas ao (re)conhecimento dos componentes e à 

sensibilização aos espaços.  

Pela observação e participação nas práticas, análise de material produzido e relatos nas 

conversas e entrevista com a coordenadora do projeto, concebemos que, nesta proposta, a fauna 
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e a flora não são consideradas como meros componentes do espaço natural, pois são abordadas, 

com as crianças, ponderando-se sobre a importância para o ser humano, as necessidades de 

conservação e os interesses econômicos que circundam as espécies da região do PNCV.  

Essas abordagens se dão de forma contextualizada com a realidade local. Nelas são 

destacados assuntos como: a importância dos locais de turismo para os moradores da Vila, o 

desaparecimento e o comércio ilegal de espécies da região, as possibilidades de utilização de 

recursos da flora na complementação da alimentação; e outros relacionados. 

Igualmente, como nas práticas dos GT, participamos de algumas atividades desse 

projeto como observadores e integrantes ativos. Isso possibilitou-nos apreender que as 

dimensões socioambientais são consideradas em grande parte das propostas com músicas, 

teatro, artesanato e pintura. Notamos que delas resultavam várias propostas que pretendiam 

chamar a atenção das crianças para essas dimensões. 

Em meados de 2014, presenciamos o desenvolvimento de uma campanha realizada 

pelas crianças contra a proliferação da dengue que ocorria no povoado. Com a supervisão da 

coordenadora, elas passavam pelas ruas cantando músicas e iam de casa em casa orientando os 

moradores – nessas atividades, cantavam letras que elaboraram sobre o combate ao mosquito e 

entregavam pinturas com recomendações, feitas durante as oficinas. 

Descobrimos que desse projeto já resultou a produção de livros ilustrados com pinturas 

e CDs com músicas cantadas por crianças. A análise desse material permitiu-nos evidenciar 

mensagens sobre a destruição dos hábitats, extinção de espécies, necessidades de conservação, 

exportação e comércio ilegal de espécies; assuntos estes abordados no cotidiano da proposta.  

A execução dessas atividades pode ser considerada pouco significativa diante das 

necessidades urgentes da Vila. No entanto, é importante destacar que são processos formativos 

relevantes nesse contexto, visto que tais atividades introduzem informações sobre assuntos 

relacionados à vida no povoado, como o consumo e a degradação dos espaços, o turismo nos 

atrativos, a renda da população e a responsabilidade das pessoas. 

Quanto a isso, é importante mencionar ainda que a coordenadora procura instigar o 

questionamento dessas crianças sobre acontecimentos que fazem parte do cotidiano no vilarejo, 

como exemplifica em uma de suas falas:  

 

[144] [...] esses dias nós estávamos aqui e de repente colocaram fogo em tudo 

aqui em volta. Aproveitei para ficar perguntando se aquilo estava certo. 

Que se era só nós que deveríamos cuidar? [...] Daí eles dizem: “nós não faz 

nada, mas os grandãos vão lá e mete fogo em tudo!”. “Como que a gente 

faz?” Aí a gente conversa [...]. (FOP7). 
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Por todas essas evidências, classificamos essas práticas situadas dentre as concepções 

de sustentabilidade (subcategorias 2.1) e crítica em educação ambiental (subcategoria 2.3). 

Apreendemos que existem nelas intenções de formação de posturas para a sustentabilidade, sem 

desconsiderar a possibilidade de formação de entendimentos críticos e posturas questionadoras 

sobre o panorama existente em São Jorge. 

Concebemos que essa proposta formativa em muito relaciona-se com compreensões 

críticas das relações apresentadas pela coordenadora do projeto durante as conversas e 

entrevista, bem como da postura militante que ela relata sobre quando esteve envolvida em 

vários projetos e movimentos sociais como contra a ditadura militar. 

Diferentemente do projeto “A Escola no Parque”, existe nessa proposta, uma negação 

das perspectivas reducionistas ao natural. Até mesmo as noções de equilíbrio destacadas por 

Sorrentino (1995) como comuns às práticas de sustentabilidade não são completamente aceitas 

em todas as atividades desenvolvidas nesta proposta.  

Avaliamos que as práticas do projeto “Turma que Faz” favorecem um melhor 

entendimento da dinâmica social da Vila em relação às realizadas no “A Escola no Parque”. 

Sobre essas últimas, direcionadas para as dimensões naturais do espaço, inferimos, com base 

no que foi relatado, que elas podem ser um fator limitante na construção de posturas de 

questionamentos e enfrentamento social (FOLADORI, 2001). 

Como um aspecto para a participação das pessoas da comunidade elas podem trazer 

contribuições no futuro, uma vez que as crianças e os adolescentes ainda não possuem poder de 

decisão nesse contexto social. Dessa forma, podem colaborar para a “ecologização” do 

pensamento ou para entendimentos que permitem a explicitação das contradições (LEFF, 

2010a). 

Cabe ressaltar que no projeto “Turma que Faz” tiveram início, em meados de 2014, 

reuniões com as famílias das crianças, cuja finalidade inicial era informar sobre o 

desenvolvimento do projeto. Entretanto, a coordenadora relata que a observação dela sobre as 

necessidades sociais das famílias levou-a à transformação desses encontros em um momento 

de discussão sobre a vida no povoado. 

Vale destacar que até o ano de 2015 a proposta de discussão em conjunto com as famílias 

ainda estava em fase de estruturação, pois predominavam assuntos relacionados ao andamento 

das atividades do projeto. Sobre as reuniões com esta finalidade, que se estrutura na proposta, 

tivemos a seguinte observação da coordenadora: 
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[145] [...] na “Turma que Faz” nós temos agora as famílias das turmas. Dá 

umas trinta e cinco famílias aqui. [...] A gente reúne uma vez por mês e aí 

discute-se tudo! Tudo, tudo mesmo! Todos os problemas: ecológicos, 

sociais, financeiros [...]. (FOP7). 

 

A consolidação desses encontros para as discussões poderia contribuir para que 

houvesse maior participação das pessoas na vida social de São Jorge. Conforme as ideias já 

desenvolvidas anteriormente (página 28), acreditamos que a ação colaborativa entre as pessoas 

propiciaria sua intercessão em prol de uma vida mais favorável na Vila (FRIEDMANN, 1992; 

NARAYAN, 2002; GUIMARÃES, 2004).  

Retomando a pergunta que nos fazemos na análise, concebemos que a proposta do 

Projeto “Turma que faz” é mais favorável à participação das pessoas no contexto 

socioambiental de São Jorge, pois, além de pretender uma formação crítica das crianças, abre 

para a organização dos adultos em discussões que poderiam resultar na intervenção nos 

contextos de vida individual e coletiva. 

À guisa de considerações gerais sobre o que nos propomos nessa parte da análise 

destacamos que, apesar das concepções e práticas de educação ambiental serem diversificadas 

entre os sujeitos de São Jorge, predominaram perspectivas relacionadas à Subcategoria 2.1. 

Nelas é explícita a valorização de conhecimentos sobre os componentes naturais do espaço, de 

práticas de sensibilização e conservação dos espaços. Como as dimensões socioambientais 

raramente emergem nessas práticas, as formas predominantes de conceber e praticar a educação 

ambiental até então quase não favorecem o desenvolvimento da capacidade de análise crítica 

sobre aquilo que afeta de forma negativamente, o socioeconômico, dos moradores de São Jorge.  

Porém, com base no estudo, ponderamos que os aspectos que emergiram nas falas sobre 

as necessidades de maior participação e discussão por parte da população são positivos. Apesar 

de essas ideias terem surgido entre alguns sujeitos do povoado, elas apresentam potencialidade 

para ampliar as ações dos moradores visando a uma vida melhor, no que diz respeito as 

condições socioeconômicas. 

Mesmo que as práticas do projeto “Turma que Faz” estejam voltadas para as crianças - 

que ainda possuem pouca influência sobre decisões no povoado – elas tratam de fatos da vida 

em São Jorge e pretendem uma formação crítica. A proposta de discussão com as famílias é um 

aspecto que julgamos edificante, pois ela poderia constituir um caminho para a maior 

participação. 
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O estudo evidenciou poucos aspectos nas concepções/práticas em educação ambiental 

do entorno do PNCV, que contribuiriam para maior participação da população. No entanto, eles 

são significativos, pois pressupõe questionamentos e atuação das pessoas no lugar onde vivem. 

Remetendo às ideias sobre a educação ambiental apresentadas no Capítulo 1, 

destacamos que existem processos que poderiam potencializar as capacidades das pessoas de 

identificar, analisar, problematizar e agir em prol de uma vida melhor no contexto em que 

vivem, ampliando desta forma, um campo mais promissor à melhoras em quadros sociais, 

mesmo naqueles em que os aspectos favoráveis parecem ser insipientes. 

Esses processos, contudo, são contínuos e se constituem pela própria atuação das 

pessoas em seus contextos sociais de vida, permitindo uma maior intervenção e, 

consequentemente, favorecendo o empoderamento.  

Cabe, assim, verificar como ocorre essa intervenção pela análise da própria participação 

das pessoas em São Jorge, o que apresentamos a seguir.  

 

4.3 Sobre os interesses e a participação dos sujeitos na Vila 

 

Seguimos com nossas reflexões no campo conceitual da educação ambiental crítica 

analisando os interesses e a participação das pessoas de São Jorge em diálogo com as ideias de 

empoderamento apresentadas no Capítulo 1. Portanto, sempre que possível, tentaremos 

estabelecer uma relação com as concepções sobre as quais nos discorremos anteriormente. 

Nossa proposta considera que as capacidades de identificação, análise e ação são os 

componentes principais para a intervenção crítica dos sujeitos na vida social. Com fundamento 

nas ideias desenvolvidas na página 23, nossa compreensão é que a própria atuação desses 

sujeitos, orientada por perspectivas críticas, poderia levar ao empoderamento.  

A relevância da análise de tais dimensões está no fato de que elas podem fornecer 

indícios sobre as atenções e as ações dos entrevistados. Isso posto, nos dispomos ao estudo dos 

principais interesses e ações relatadas nas falas dos sujeitos, procurando responder à nossa 

pergunta de pesquisa, já mencionada anteriormente.  

Como entendemos que deveria haver maior participação da população como um dos 

caminhos para a intervenção sobre as situações que afetam a vida da maioria em São Jorge, 

propusemo-nos ao estudo sobre a atuação dos sujeitos em diálogo com as ideias de 

empoderamento. Para tanto norteamo-nos pelos referenciais que adotamos, já apresentados 

anteriormente (FRIEDMANN, 1992; NARAYAN, 2002; ROMANO, 2002; GOHN, 2004; 
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HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 2007; WENDAUSEN; KLEBA, 2009; BAQUERO, 2012), 

os quais serão retomados em nossas reflexões. 

Dentre os vários sentidos para o empoderamento considerados por autores como 

Wendausen e Kleba (2009), reportamo-nos ao de fortalecimento. Empoderar, em nosso 

entendimento, trata-se de fortalecer a participação das pessoas, sobretudo das mais vulneráveis, 

processo este que não é fornecido para elas, mas sim, que se realiza em processos nos quais os 

próprios sujeitos se empoderam nas relações que vão constituindo (FRIEDMANN, 1992; 

NARAYAN, 2002).  

Nessa direção, Baquero (2012) aponta que um processo de empoderamento poderia se 

dar pelo desenvolvimento de percepções e potencialidades que possibilitassem maior 

participação social. Em nosso ponto de vista, tais percepções relacionam-se às visões de espaço 

e interações. Desse modo, as potencialidades poderiam ser ampliadas pelo desenvolvimento das 

capacidades de analisar e agir visando resolver problemas que são comuns a uma coletividade.  

Com base nas ideias que desenvolvemos (ver páginas 23 e 28), entendemos que a 

atuação do conjunto das pessoas, de forma organizada, contribuiria para a intervenção delas em 

muitas circunstâncias desfavoráveis à maioria (CARVALHO, 2012; GUIMARÃES, 2007). 

Com isso, destacamos que o baixo conhecimento dos fatores que determinam as condições de 

difícil sobrevivências e a baixa articulação entre os indivíduos dificultam essa intervenção.  

Na análise das dimensões de interesses e participação não desconsideramos a 

diversidade inerente às interações do ser humano em sociedade, como apontado por autores 

como Capra (2003), Morin (2007) e Leff (2011). Essa diversidade emergiu em várias falas, fato 

este, que elevou a complexidade da análise, fazendo-nos recorrer às evidências que 

encontramos nas concepções analisadas para inferências mais substanciais sobre nosso objeto 

de estudo neste âmbito da investigação. Com isso, as ideias que ocorreram com mais frequência 

possibilitaram a constituição das categorias de análise. 

A ocorrência das unidades de registro e contexto (Apêndice D) permitiu-nos delinear 

três categorias que referem-se às dimensões: naturais do espaço (subcategoria 3.1), holísticas 

(subcategoria 3.2) e socioambiental (subcategoria 3.3). Definimos essas categorias de análise 

com base nas perspectivas de Narayan (2002), Grün (2004), Sauvé (2005b), Guimarães (2007) 

e Reigota (2009), como detalhado no Quadro 4, a seguir: 
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Quadro 4. Categorias e subcategorias de análise sobre os interesses e a participação dos sujeitos, fundamentadas nas perspectivas de Narayan 

(2002), Grün (2004), Sauvé (2005b), Guimarães (2007) e Reigota (2009)  
Categoria de Análise Subcategorias de análise Significado das subcategorias de análise Exemplos de interesses e participação que 

surgiram nas falas dos sujeitos 

Categoria 3.0 – Interesses e 

participação dos sujeitos: 

engloba os interesses e a 

participação dos sujeitos e se 

volta para as dimensões que 

caracterizam os principais 

processos de interações que 

estabelecem. 

Subcategoria 3.1 – Interesses e 

participação voltados para as 

dimensões naturais do espaço. 

Trata-se daqueles nos quais a atenção, o 

envolvimento e a ação dos sujeitos estão 

predominantemente voltados para as dimensões 

naturais do espaço. Os componentes da fauna e 

da flora, a gestão de resíduos, a degradação, a 

preservação e a conservação dos espaços são os 

fatores de relevância para o norteamento da 

atenção e da ação dos sujeitos.  

“[...] aqui a preocupação é só para a 

preservação”. (PAT4). 

“[...] nessa questão de preservação ambiental 

elas têm mais esse tipo de preocupação: não 

jogar cigarro no chão, lixo [...] coisas assim 

[...].” (PP6). 

“Eu já organizei muita coisa de coleta de 

lixo aqui.” (PP3). 

“[...] a gente criou essa prática de fazer os 

mutirões de limpeza [...].” (FOP1). 

Subcategoria 3.2 – Interesses e 

participação voltados para as 

dimensões holísticas do espaço.  

Refere-se àqueles nos quais a atenção, o 

envolvimento e a ação dos sujeitos estão 

predominantemente voltados para as 

perspectivas holísticas. Pretensões de harmonia, 

equilíbrio, integração entre os seres vivos e 

sensibilização norteiam a atenção e a ação das 

pessoas no espaço. 

[...] estou num lugar que eu consigo ver a 

importância que a harmonia daqui tem. 

(PP2). 

“[...] é a educação ambiental que vai nos 

ensinar como devemos nos comportar no 

meio em que a gente vive pra gerar uma 

harmonia.” (FOP4). 

 Subcategoria 3.3 – Interesses e 

participação voltados para as 

dimensões socioambientais do 

espaço. 

São aqueles nos quais a atenção, o envolvimento 

e a ação dos sujeitos estão predominantemente 

voltados para as dimensões sociais do espaço. 

As condições de vida, os questionamentos das 

situações sociais, as necessidades de 

participação e de organização, o envolvimento 

com a comunidade e as reivindicações são os 

fatores de relevância para o norteamenteo da 

atenção e da ação das pessoas. 

“Aqui tem uma turma pequena que se 

preocupa com isso, com os problemas da 

comunidade [...].” (FOP12). 

“Eu criei comitês gestores, [...] eram o 

pessoal da própria comunidade.” (FOP1). 

“[...] Eu já participei muito! Fui desses 

conselhos todos de saúde, de educação.” 

(PP1). 

“[...] na última reunião que veio o prefeito 

[...] eu fiz questão de participar e 

reivindicar [...].” (PP4). 

Legenda: Proprietários de Pousadas (PP), Proprietários de Atrativos Turísticos (PAT), Formadores de Opinião (FOP). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nas reflexões que se seguem, primeiramente discutiremos os interesses manifestados 

pelos entrevistados, sendo importante destacar que 32 de 44 pessoas (73%), relataram interesses 

e participação situados nas dimensões naturais do espaço; cinco (11%) nas dimensões holísticas 

e sete (16%) nas dimensões socioambientais. 

Representamos a quantidade e a percentagem do que apreendemos pela análise das 

comunicações no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Interesses e participação entre os sujeitos de São Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor.  

 

No estudo sobre os interesses, apesar de 23 entrevistados responderem, pelos 

questionamentos 8 e 9 do roteiro, que existem interesses entre as pessoas por outras questões 

não restritas à fauna ou à flora, a análise das comunicações mostra justamente o contrário: que 

esses interesses estão voltados, predominantemente, para as dimensões naturais do lugar: 

 

[146] Vejo sim. Existe o interesse pela permacultura, e o público que vem 

pra Chapada é um púbico interessado por meio ambiente, por mato. (FOP5). 
[147] Eu acho que sim. Porque aqui em volta não tem desmatamento. É 

preservado. (GT1). 
[148] Sim! Tem. Elas têm interesse sim. Em saber como é reciclado o lixo 

das pousadas, como é reciclado o óleo de fritura dos restaurantes, tem! Muita 

gente tem! (PAT7). 
[149] Sim! 100% das pessoas! Todos, todos querem conhecer! Querem ver 

como que se faz para preservar a Chapada! (PAG4). 
[150] Sim, tem sim! Elas têm interesse em questões ambientais. [...] querem 

saber de clima, de tempo, até de outra região que eu nunca fui. (GT4). 
[151] Tem! Mas, aqui, é só para a preservação. (PAT4). 
[152] Nós temos uma horta orgânica. As pessoas visitam a horta. [...] ficava 

feliz porque era bem cuidada. (PAT7). 

 

Os turnos anteriores exemplificam relatos sobre interesses relacionados à 

preservação/conservação dos componentes naturais do espaço, com a gestão de resíduos e 
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cultivo de alimentos. Como 73% dos entrevistados ressaltaram a atenção voltada para essa 

dimensão, inferimos que os interesses predominantes na Vila são pela dimensão natural do 

espaço (subcategoria 3.1). 

Outras falas corroboram para nossa inferência. Alguns entrevistados mencionaram que 

os interesses pelas condições sociais de vida da população e seus aspectos históricos ocorrem 

entre poucas pessoas, conforme pode ser verificado pelos trechos de 153 a 156: 

 

[153] São poucos! Mas alguns perguntam sim! [...] perguntam sobre as 

condições de vida das pessoas e alguns até questionam. (PAT1). 
[154] [...] é um percentual muito pequeno dos que querem aprofundar esse 

conhecimento sobre a comunidade, que querem saber mais detalhes [...] É 

muito pouco, mas existe. (PP1). 
[155] [...] existem poucas pessoas que se preocupam com a história da 

região, não só a história do parque nacional, mas a história do povoado. 

Então se a pessoa está interessada em saber a história da região ela não está 

interessada em saber só do PNCV, mas a história do povoado [...]. (FOP11). 
[156] Aqui tem uma turma pequena que se preocupa com isso, com os 

problemas da comunidade [...]. (FOP12). 

 

Avaliamos que a predominância de interesses voltados para a dimensão natural do 

espaço relaciona-se às visões dominantes de ambiente como recurso (59%), que emergiram 

entre os indivíduos. Fundamentados nas ideias que desenvolvemos na página 15, concebemos 

que essa visão de meio ambiente influencia a atenção para as dimensões naturais do PNCV. 

Corroborando com esse pensamento, argumentamos ainda que as concepções/práticas 

de educação ambiental predominantes em São Jorge, que surgiram em 55% dos entrevistados, 

colaboram para a constituição de interesses como os especificados na subcategoria 3.1.  

Verificamos que esses processos buscam essencialmente o desenvolvimento de posturas 

para os “cuidados” com o espaço, como relatamos anteriormente. Estas, por sua vez, remetem 

a atenção para as dimensões naturais opostas às ocorrências socioambientais do entorno do 

PNCV. 

Por estes indícios, concordamos que as formas de conceber o espaço e as interações 

ocasionam implicações diversas nas maneiras de pensar e atuar sobre o meio ambiente (SILVA, 

2009). Consideramos, desse modo, que as concepções que evidenciamos (subcategorias 1.1 e 

2.1) influenciam na atribuição de mais importância à dimensão natural do espaço.  

Evidenciamos essa atribuição nas falas de muitos entrevistados, como as exemplificadas 

a seguir:  

 

[157] [...] as pessoas que vieram pra cá elas têm mais esse perfil de curtir a 

natureza, de respeitar a natureza [...] Então nessa questão de preservação 
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ambiental elas têm mais esse tipo de preocupação: não jogar cigarro no 

chão, lixo [...] essas coisas assim [...]. (PP6). 
[158] [...] como as pessoas que vêm para cá são pessoas que valorizam uma 

água pura, um banho de cachoeira, um banho de sol, que querem fazer 

caminhada [...] essas pessoas geralmente procuram é ter um hábito de vida 

mais saudável [...]. (FOP4). 
[159] [...] Como nós já nascemos dentro da preservação [...] a gente tem 

preocupação com isso [...]. (GT3). 
[160] [...] aqui a preocupação é só para a preservação. As pessoas aqui só 

vivem pra preservar [...] O povo só faz preservar o meio ambiente. (PAT4). 
[161] [...] aqui todo mundo tende a preservação. O pessoal passa 

automaticamente colhendo no lixo, que é um dos pontos legal pra todo 

mundo ajudar o meio ambiente. (PAT1). 

 

Tais interesses voltados para as dimensões naturais amenizam posicionamentos cujos 

objetivos sejam a identificação, a análise, os questionamentos e as ações acerca dos fatores que 

acarretam uma sobrevivência difícil no povoado. Esta constatação corrobora para o que 

elucidamos na análise de que as visões de ambiente condicionam as formas de pensar e atuar 

com implicações na forma de interagir com outro e com o espaço do ambiente. 

O estudo nos mostra o predomínio de entendimentos reducionistas. A comparação dos 

valores de maior frequência que ocorrem nas concepções de meio ambiente, nas concepções e 

práticas de educação ambiental e dos interesses e a participação que emergiram entre os 

entrevistados permite-nos constatar que nessas visões e atuação prevalecem perspectivas 

voltadas para as dimensões naturais do espaço. Representamos essa relação averiguada através 

do Gráfico 8, a seguir: 
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Gráfico 8. Comparativo entre os Interesses e participação, concepção de meio ambiente, 

concepções/práticas de educação ambiental entre os sujeitos de São Jorge 

 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor.  

 

Em relação às visões de ambiente, inferimos que a concepção predominante pouco 

colabora para maior participação, o que se deve a um campo de visão limitado, que pôde ser 

constatado na análise sobre os interesses, delimitados para a dimensão natural do espaço. Isso 

nos remete ao foco da maioria dos habitantes do povoado, o qual se volta para a conservação 

dos espaços e para a manutenção das atividades turísticas (ver análise nas páginas 68 e 85). 

Como as preocupações centram-se na gestão dos espaços naturais para a continuidade 

dessas atividades, não percebemos, dentre a maioria dos entrevistados, 32 de 44, interesses 

manifestos por questionamentos ou ações frente aos muitos casos sociais adversos existentes 

na Vila, além dos já relacionados, que remetem aos cuidados com a manutenção dos espaços.  

Não desconsideramos que existe a percepção de que a forma como as pessoas vivem 

resulta dos interesses políticos e econômicos que vão se constituindo nas relações do lugar. 

Porém, destacamos que a atenção situada na manutenção dos espaços naturais reduz os 

questionamentos sobre outras dimensões de influência na vida social. 

De forma semelhante ao que apreendemos na análise sobre as concepções de meio 

ambiente e educação ambiental, a visão reducionista de espaço e interações também é o aspecto 

principal que emergiu nos interesses predominantes. 

Concebemos que tais interesses também resultam de um processo de “ecologização do 

pensamento” (LEFF, 2010a), no qual as dimensões socioambientais quase não são consideradas 

e as intenções de identificação, análise e ação tornam-se secundárias.  
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Com base nas ideias de empoderamento que desenvolvemos (página 28), afirmamos que 

essas atenções praticamente não ampliam a influência, ação e decisão das pessoas nos processos 

que constituem a dinâmica social em São Jorge (FRIEDMANN, 1992; NARAYAN, 2002).  

No panorama da Vila, em meio às mudanças, decisões e interferências que efervescem, 

consideramos que as atenções voltadas para a dimensão do espaço natural são insuficientes para 

dar conta das necessidades de mais atuação da comunidade em tais ocorrências.  

Em meio a estas perspectivas que consideramos insuficientes ainda apreendemos no que 

se refere aos interesses/à participação, atenções voltados para as dimensões holísticas do espaço 

nas falas que remetem às ideias de harmonia, equilíbrio e sensibilização aos espaços, 

exemplificadas pelos excertos 44, 45 e 46. 

Estas surgiram em baixa frequência entre os entrevistados (11%), e foram 

predominantemente naqueles que migraram para a região em busca de formas alternativas de 

vida. A observação em campo deles permitiu-nos a percepção de baixo envolvimento nos 

problemas do povoado. 

No entanto, durante a análise sobre os interesses, surgiram outros, relacionados às 

dimensões socioambientais da Vila:  

 
[162] [...] no final da década de 80 deu a troca da cultura do garimpo para 

a cultura do turismo. [...] agora em janeiro do ano passado, disseram que não 

era mais obrigatória a presença do guia. [...] tudo isso acontece sem 

consultar a comunidade, e quem é mais prejudicada. (PP3). 
[163] [...] com a chegada do turismo iniciou também a chegada de muitas 

pessoas de fora para cá que montaram restaurantes e pousadas. Eu no meu 

entendimento achava que a comunidade local também teria que ser 

inserida nesse processo econômico. [...]Aí em uma oportunidade falei que 

estávamos sendo retirados desse processo. As pessoas de que vinham de 

fora abriam seus negócios e nós que éramos moradores da comunidade 

íamos é servir de empregados para estas pessoas de fora. (FOP1). 
[164] [...] na última reunião que veio o prefeito e o pessoal da Agência de 

Goiás para falar do calçamento eu fiz questão de participar e reivindicar 

algumas coisas como, por exemplo, quebra-molas na comunidade. [...] Só 

tem os que a gente faz quando levanta a terra e bate a terra. Achei que o 

poder público tinha que ter essa obrigação. (PP4). 

 

Essas falas atentam para condições sociais, econômica e política da maioria dos 

moradores de São Jorge. Como elas não se restringem às dimensões naturais do lugar e 

consideram a dialética das relações, concebemos que existem interesses situados na dimensão 

socioambiental do espaço (subcategoria 3.3). Estes, por sua vez, surgiram predominantemente 

nas comunicações das pessoas que apresentaram visões de meio e interações referentes às 

subcategorias 1.4; 2.3. Retomando as considerações de Reigota (2009), destacamos que essas 
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concepções influenciam para os interesses situados na dimensão socioambiental (subcategoria 

3.3). 

Os interesses voltados para a dimensão socioambiental do espaço surgiram em uma 

porcentagem de 16%, próxima da ocorrência de visões de ambiente como projeto comunitário 

(20%). Foram predominantes em muitos entrevistados que levantaram questionamentos sobre 

a conjuntura social da Vila (ver na página 73) e que visam à articulação entre os sujeitos da 

comunidade pelo desenvolvimento de projetos e criação de espaços de discussão (página 74). 

Quando apresentamos nossas perspectivas sobre o meio ambiente, na página 15, 

afirmamos que entendimentos acerca das dimensões socioambientais do espaço contribuem 

para uma maior possibilidade de intervenção das pessoas em busca de uma vida melhor. 

Spreitzer (1995) aponta que o empoderamento também resulta da atenção das pessoas 

sobre as interações estabelecidas no ambiente. Por esta consideração afirmamos que os 

interesses voltados para as dimensões socioambientais poderiam motivar a busca por 

informações e formação de conhecimentos, e conhecimentos contextualizados podem favorecer 

a maior inserção de homens e mulheres na vida social (GUIMARÃES, 2004, 2007; 

LOUREIRO, 2012). Nesse sentido, admitimos que esses conhecimentos possibilitam o 

(re)conhecimento socioambiental do espaço, propiciam a análise e colaboram para o 

desenvolvimento de posturas de intervenção.  

Nosso entendimento é que somente com conhecimentos uma população pode julgar 

melhor a conjuntura social e os meios para a intervenção (AMMANN, 1987). Contudo, cabe 

ressaltar que o conhecimento por si só não estrutura mudanças, pois estas somente ocorrem pela 

própria atuação dos sujeitos. 

Em relação ao nosso foco de estudo, afirmamos que o empoderamento de comunidades 

no entorno de UC pode ser favorecido pelo conhecimento. Dessa forma, afirmamos que uma 

atuação com conhecimentos estrutura com melhores condições os sujeitos a se posicionarem e 

reivindicarem seus direitos, levantando e solucionando problemas comuns à maioria. 

Nessa linha de pensamento, as pessoas estariam mais aptas para analisar os problemas 

e cobrar soluções para eles quando de competência dos órgãos públicos. Nesse caso, elas 

estariam participando mais, pela pressão sobre o poder público. 

Como evidenciamos anteriormente, existem problemas em São Jorge que carecem de 

mais atenção do poder público local, mas a reivindicação, por parte dos moradores, ainda é 

baixa. O estudo nos mostra que a maioria da população até consegue perceber a insuficiência 

de estrutura para a educação, saúde, segurança e saneamento básico, mas que atualmente quase 

não age em busca de soluções. Essa pouca articulação também decorre dos interesses 
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predominantemente voltados para a dimensão natural do espaço, que reforça uma visão 

despolitizada das relações e diminui questionamentos sobre os fatores que impossibilitam viver 

uma vida melhor.  

A esse respeito, ponderamos que os interesses voltados para as dimensões 

socioambientais da Vila são um aspecto favorável, que poderia levar ao aumento da consciência 

crítica e à capacidade de tomar decisões que conduziriam ao empoderamento. Além do mais, 

isso possibilitaria que os moradores fossem tomando parte nos problemas existentes no lugar.  

Defendemos que a participação é a força motriz dos processos de empoderamento, pois 

reúne os sujeitos em um esforço coletivo com o intuito de transformar o que afeta negativamente 

a vida deles (FRIEDMANN, 1992; NARAYAN, 2002; WENDAUSEN; KLEBA, 2009). 

A participação que conduz ao empoderamento é baixa entre as pessoas de São Jorge, no 

que diz respeito à promoção de mudanças em prol de uma vida com mais qualidade. Ao 

considerarmos a participação como uma forma de intervir nos processos que constituem ou 

modificam um dado contexto, a partir disso, podemos dizer que ela é quase inexistente entre os 

sujeitos.  

A suspensão da obrigatoriedade dos GT e a possibilidade de terceirização de serviços 

no PNCV são, em nosso ponto de vista, circunstâncias que dificultam mais a vida econômica 

da comunidade. Mesmo desta forma, como relatamos na página 66, não constatamos haver 

qualquer organização visando enfrentá-las.  

Em relação aos outros casos que implicam precariedade da vida cotidiana da maioria – 

como as necessidades dos serviços públicos essenciais, por exemplo , percebemos alguns 

questionamentos, que ainda são mais expressivos em indignações frente ao quadro ao qual estão 

submetidos. Estas indignações, que já refutam o contexto de vida da maioria, poderiam iniciar 

processos de intervenção neste cenário, desde que, as pessoas se mobilizem para isso.   

As dificuldades de sobrevivência da população são tantas que as atenções e ações dos 

sujeitos primam pela manutenção daquilo que garante à eles as condições econômicas mínimas 

de vida: os espaços naturais do entorno do PNCV. No entanto, avaliamos que restritas a estas 

perspectivas, a vida continuaria no local, provavelmente, com dificuldades para a maioria.  

Quando afirmamos que a intervenção é favorecida pelo desdobramento das relações que 

se estabelecem no lugar, em suas dimensões socioambientais (FOLADORI, 2001), remetemos 

à convicção de que estas contribuiriam para a constituição de conhecimentos contextualizados, 

melhor compreensão dos fatos e organização face as situações desfavoráveis.  
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Neste âmbito, um caso que chamou a nossa atenção na Vila foi a falta de espaços para 

esses desdobramentos, que, como ressaltado em algumas falas (turnos 61, 62 e 63), dificulta a 

organização para posicionamentos dos sujeitos.  

É importante destacar que, nas falas dos FOP1 e FOP2, esses espaços foram mencionados 

tendo como base a ideia de um museu ou memorial. No entanto, segundo nossa compreensão, 

esses locais podem ser quaisquer espaços que possibilitem a organização coletiva, como é o 

caso das associações. 

Autores como Horochovski e Meirelles (2007) apontam que as associações 

comunitárias são espaços que podem ampliar a capacidade de ação e decisão dos sujeitos em 

uma comunidade. Gohn (2004) ainda destaca que elas podem constituir-se em um meio 

importante para a organização da sociedade civil com vistas à participação nas decisões da 

esfera pública. Rich et al. (1995) acrescentam que as organizações comunitárias são espaços 

importantes para a reflexão sobre condições da vida social.  

Em relação a essas ideias, consideramos que as associações são espaços nos quais os 

sujeitos podem tomar parte de debates, negociações, informações e deliberações sobre assuntos 

de influência em suas vidas.  

Concordamos que a organização coletiva pode permitir às pessoas expressar as suas 

necessidades ou demandas, defender interesses comuns, lutar por determinados objetivos 

econômicos, sociais ou políticos e exercer influência sobre o poder público (AMMANN, 1987). 

Por isso, admitimos que as associações podem constituir um meio favorável ao fortalecimento 

das atuações dos sujeitos.  

Como nas entrevistas emergiram várias falas que remeteram à participação nas 

associações que existiram em São Jorge, procuramos analisar a participação dos sujeitos por 

meio delas, através do que foi relatado por eles nas conversas e entrevistas e com base nas 

descrições de documentos que mencionam as ações das pessoas do povoado.  

A análise dos documentos mostrou que São Jorge foi um lugar onde a maioria das 

pessoas se envolvia em ações organizadas na Vila. Segundo estes documentos, isso ocorreu na 
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década de 1990 e teve influência da WWF como principal fator de estímulo, mediante a 

promoção, na região, de cursos e projetos que mobilizaram a população.17 

O estudo dos documentos existentes no PNCV sobre a história do povoado e os relatos 

da população possibilitou-nos constatar que o envolvimento nas propostas da Organização foi 

expressivo. Quando mencionaram a WWF, os entrevistados lhe atribuíam destaque de 

importância, o que julgamos ter relação com o fato da ONG ministrar cursos, orientar sobre o 

turismo, criar RPPN e associações em São Jorge. Esse entendimento provém de falas como as 

dos turnos seguintes, que permitem tal interpretação: 

 

[165] [...] quando começou o turismo aqui a WWF foi uma das 

patrocinadoras nossa. Em 91 e 94 ela aí veio com cursos que ajudou a guiar 

[...] (GT2). 

[166] [...] Na verdade o turismo chegou aqui e nós não sabíamos de nada. 

A gente nem sabia o que era o turismo [...] então teve vários incentivos pelo 

SEBRAE e muitos cursos de capacitação da WWF. Foi onde nós tivemos 

uma nova diretriz na vida. (GT3). 
[167] [...] eram cursos de manutenção de trilha, cursos de como caminhar 

os visitantes pelas trilhas, cursos de construção de trilhas. [...] e foi quando 

a gente pôde ter a nossa associação de Moradores (ASJOR) que está aí, mas 

que hoje é só o prédio [...]. (PP4). 
[168] [...] aqui também tinha a WWF que cuidava da parte da conservação 

e cuidava dessa parte de criar as RPPN, ela também ajudou muito pra criar 

as associações. (FOP1). 

 

Pelas conversas e falas nas entrevistas, como as que exemplificam os trechos anteriores, 

podemos inferir que a atuação da população era motivada pela ideia de desenvolvimento do 

povoado, o que, por sua vez, estava relacionado com a execução das atividades fomentadas pela 

ONG.  

Corrobora para essa interpretação o fato de que foi pelo auxílio financeiro da WWF que 

sugiram as associações18 em São Jorge, cuja criação foi relevante no contexto social. O estudo 

nos mostrou que se desenvolveram várias atividades por meio delas e que, quando estiveram 

organizadas pelas associações, a atuação das pessoas na Vila era maior.  

                                                             
17 A atuação da WWF foi expressiva na região na década de 1990. Com a destinação de fundos para o 

desenvolvimento das propostas que envolveram as pessoas por meio do Projeto Veadeiros, financiou a criação 

e a estruturação com equipamentos de três associações na Vila. Como o objetivo principal na Chapada dos 

Veadeiros era a conservação do PNCV, a WWF estimulou a criação de RPPN no entorno do Parque e, junto à 

população, desenvolveu cursos com a finalidade de conservação. Os cursos e subprojetos foram ministrados 

às pessoas por meio das associações, mediante atividades relacionadas ao ecoturismo e ao extrativismo, sempre 

com vistas à conservação dos recursos. Os temas dos cursos e subprojetos realizados tratavam basicamente da 

biodiversidade da região, recursos hídricos, potencial de ecoturismo e segurança na condução de visitantes.  
18  As seguintes associações foram criadas na década de 1990 com o financiamento da WWF: a Associação de 

Condutores de Visitantes da Chapada dos Veadeiros (ACV-CV), a Associação Comunitária dos Moradores de 

São Jorge (ASJOR) e a Associação dos Pequenos Extrativistas de Flores do Cerrado (ASFLO). 
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Como exemplo, podemos citar a atuação dos GT da ACV-CV na coordenação de cursos 

de condução e primeiros-socorros que diminuíram os acidentes no PNCV. Ainda, a ação dos 

coletores de flores da ASFLO na estruturação de melhores condições para o comércio de flores, 

rompendo com a ação dos atravessadores.19 Também, vale assinalar que a ASJOR desenvolveu 

atividades para a capacitação na geração de renda para a comunidade.20 Várias pessoas do 

GFOP lideraram essas associações e foram os principais responsáveis pela coordenação dos 

cursos e desenvolvimento de projetos. Segundo o relato desses sujeitos, as suas propostas eram 

apresentadas em reuniões nas quais boa parte da população se fazia presente.  

Durante as entrevistas, quando perguntamos sobre tais propostas, os entrevistados 

destacaram ações, como as exemplificadas a seguir: 

 

[169] [...] na associação eu conseguia aprovar projetos, onde a proposta 

era fazer extração de frutos do Cerrado fazer doces e geleias com frutos do 

Cerrado. (FOP4). 
[170] [...] quando eu fui presidente da associação [...] eu apoiava tudo o que 

era feito na época. Eu já organizei muita coisa de coleta de lixo aqui. [...] 

nós também arrumamos aquela proteção para os guia guiarem. (PP3). 
[171] [...] a ASFLO foi outra associação que cuidava da parte de flores. Ela 

fazia todo o manejo de flores. (FOP10). 
[172] [...] a gente criou essa prática de fazer os mutirões de limpeza junto 

com as outras associações, nas estradas e nos pontos turísticos [...]. (FOP1). 
[173] [...] dentro da associação eu organizava a reciclagem dos primeiros- 

socorros duas vezes no ano. (GT5). 

 

As falas desses entrevistados evidenciam as mesmas atividades que encontramos 

descritas nos relatos dos documentos analisados. Por meio destes, foi-nos possível identificar 

que, as atividades realizadas pelas associações, ainda que envolvessem os moradores, estiveram 

voltadas para ações de limpeza dos espaços, cursos de segurança e algumas para os meios de 

subsistência.  

Em relação ao desenvolvimento das atividades em tais espaços, é importante o destaque 

de que, logo após a estruturação de cada associação, iniciou-se um processo de interação entre 

                                                             
19  As principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas na comercialização das flores foram a falta de um local 

para estocagem e meios de transporte das flores para os locais de comércio. A associação possibilitou a ruptura 

com os atravessadores, porque, por meio delas, os extrativistas conseguiram o suporte financeiro para a 

construção desses locais e para a aquisição de veículo para o transporte. 
20  As atividades de capacitação para a geração de renda eram, predominantemente, cursos de artesanato e 

fabricação de alimentos com os frutos do Cerrado. Dentre elas, se destacou o projeto “Programa de Capacitação 

para a Geração de Renda e Educação Ambiental para Comunidades da Chapada dos Veadeiros”, que, além do 

artesanato e da produção de alimentos, procurou desenvolver cursos de gerenciamento para empresas 

familiares, que tinham duração de vinte horas.  
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elas, resultando em uma rádio comunitária e em jornais de circulação local21 produzidos e 

distribuídos no povoado pelo empenho dos próprios moradores.  

Em nossa avaliação o surgimento da rádio e a circulação dos jornais foram importantes, 

pois serviram de veículos de informação, contribuindo, com isso, para socializar as atividades 

das associações e informar sobre assuntos da Vila e outros relacionados ao ambiente natural. A 

esse respeito, a análise dos relatos possibilitou-nos concluir que estes veículos motivaram a 

atenção dos sujeitos e promoveram uma maior integração no povoado. Os relatos que versaram 

sobre a colaboração das pessoas na rádio comunitária permitiram-nos apreender que elas 

contribuíram com informações para a confecção dos jornais e pelo envolvimento em discussões 

na rádio sobre a preservação do Parque e a educação ambiental, como pode ser exemplificado 

nos trechos a seguir: 

 

[174] [...] na época eram três jornais: um de cada associação. [...] tinha uma 

seção que chamava “Histórias da Baixa”, que era todo o pessoal mais antigo 

quem contava as histórias que aconteciam da época do garimpo. (PP4). 
[175] [...] aqui fazíamos um jornalzinho do meio ambiente que chamava O 

Bafo do Dragão. Então nós conseguíamos fazer isso devido à participação 

da comunidade. (PP1). 
[176] [...] na rádio comunitária era discutido com os moradores a questão 

do meio ambiente. Falava até dos garimpeiros [...] pra incentivar a 

preservar o parque. (PP3). 
[177] [...] tinha uma pessoa que falava sobre a educação ambiental 

diariamente na rádio. Ela conversava com as pessoas ao vivo lá na rádio e 

todo mundo ligava o rádio naquela hora da educação ambiental para ouvir 

as pessoas falando. (PP3). 

 

É importante destacar que a atenção e a integração das pessoas, favorecidas por meio 

desses veículos de informação, também diziam respeito aos assuntos relativos às dimensões 

naturais do lugar (subcategoria 3.1). A análise dos documentos que descrevem esses processos 

mostrou que as informações e discussões situaram-se, em grande parte, em preocupações com 

o espaço natural.  

De forma semelhante, a análise das atividades desenvolvidas pelas associações, 

descritas pelos relatos e documentos, mostrou que elas se voltaram mais ao desenvolvimento 

de ações de “cuidados” com o espaço, principalmente dos atrativos.  

                                                             
21  A rádio comunitária e os jornais da Vila surgiram na década de 1990, de um desdobramento dos objetivos das 

associações, que sentiram a necessidade de mais interação entre elas. Os jornais foram periódicos cujas notícias, 

impressão, divulgação e distribuição eram realizadas pelas próprias pessoas de cada associação. O Bafo do 

Dragão, AQUI – CV e o Jornal da ASFLO eram, respectivamente, da ASJOR, ACV-CV e da ASFLO. A análise 

do conteúdo desses jornais mostra que as informações veiculadas tratavam sobre o cotidiano da Vila, atividades 

e cursos desenvolvidos em cada associação. Neles constatamos pretensões de desenvolvimento de posturas 

ecologicamente corretas nos moradores de São Jorge.  
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Entendemos que tais características nas participações pelas associações, rádio e jornais 

decorrem da influência das perspectivas da WWF. Como a ONG possui forte caráter 

conservacionista de áreas naturais, consideramos que esta perspectiva influenciou na atuação 

dos sujeitos nas proximidades do PNCV. 

Verificamos que as ideias de conservação foram difundidas, fundamentalmente, pelo 

Projeto Veadeiros, que foi uma das principais propostas da ONG. Por meio dele foram 

organizados vários cursos de formação e atividades que propuseram desenvolver noções de 

sustentabilidade para a atuação das pessoas no lugar.  

Avaliamos que as visões predominantes de meio ambiente (subcategoria 1.1) e educação 

ambiental (subcategoria 2.1), que emergiram no estudo, também foram concebidas como 

resultado dessa influência. Em relação à educação ambiental, é relevante destacar que nos 

deparamos com uma visão conservadora presente na maioria das propostas da ONG, cuja 

influência colaborou para a constituição de visões naturalizantes e implicou em posturas de 

baixa participação nas dimensões sociais, política e econômica da Vila (REIGOTA, 2004, 2009; 

SAUVÉ, 2005a, 2005b; PEDRINI, 2007, 2008, 2011).  

Nesse cenário de envolvimento nas associações e nos projetos, consideramos que 

existiram dois pontos principais, um positivo e o outro negativo. O positivo correspondeu à 

própria mobilização da maioria no povoado; o negativo, diz respeito ao fato de essa mobilização 

ter se sido direcionada para os componentes naturais do espaço, sem pretender, em sua maioria, 

questionamentos mais aprofundados sobre os fatores de influência para as adversidades que 

predominam em São Jorge.  

Essas reflexões nos levam ao entendimento de que tais aspectos pouco favoreceriam a 

maior participação daqueles que se encontram subjugados a situações desfavoráveis, em termos 

socioeconômicos. Porém, com a análise dos documentos e de alguns relatos, notamos que houve 

algumas iniciativas, de poucas pessoas, que pretenderam, nessas associações, articular ações 

para discutir as dificuldades de sobrevivência na Vila. 

Essas discussões foram iniciadas pelos FOP, em meio a outras atividades que realizavam 

com vistas à conservação, e se referiam à estruturação da atividade turística, às condições de 

trabalho dos guias, à chegada neste período dos ricos empresários e à busca de alternativas para 

uma renda mais equitativa na população. 

Nas falas dos entrevistados evidenciamos que esses sujeitos se envolveram em 

atividades relacionadas ao ecoturismo, que propuseram a organização das outras pessoas para 

a discussão dos problemas do lugar e criaram espaços para a informação da população. Uma 

delas conseguiu se tornar representante oficial de São Jorge junto à prefeitura de Alto Paraíso. 
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Esta representante, por sua vez, também procurou parcerias com outros organismos, 

conseguindo alguns recursos junto a embaixadas para a realização de projetos sociais na Vila. 

Essas ações que mencionamos podem ser exemplificadas pelas falas a seguir: 

 

[178] [...] aqui teve o Elias que foi o precursor desse movimento de 

ecoturismo. Ele esbarrava em algumas práticas antigas aqui [...] mas, se 

hoje a Vila vive do ecoturismo, é graças muito às práticas que ele 

implantou aqui. (PP1). 

[179] [...] os mutirões serviam também com o intuito de aproximação. 

Neles sempre tinha os almoços comunitários onde nós fazíamos nossos 

fóruns de discussões. (FOP10). 

[180] [...] Montamos uma biblioteca dentro dessa Associação de Moradores 

e eu fui a coordenadora. [...] como a escola não tinha biblioteca, então os 

alunos iam até as ASJOR, para fazer as pesquisas escolares deles. (PP4). 
[181] Eu já fui líder comunitária aqui e também fui gestora aqui de São 

Jorge por um ano e oito meses. [...] Eu criei comitês gestores, porque os 

comitês gestores eram o pessoal da própria comunidade. Na época [...] nós 

conseguimos um recurso com a embaixada da Grã-Bretanha. (FOP1). 

 

A reflexão sobre as ações relatadas pelos FOP nos permite entender que eles iniciaram 

processos de participação que não se restringiram totalmente a cuidados com a manutenção dos 

espaços naturais. Isso posto, com base nas ideias que desenvolvemos na página 23 sobre a 

organização coletiva e empoderamento, acreditamos que tais ações poderiam ter contribuído 

para a mobilização da maioria no enfrentamento dos dilemas que emergem no povoado. 

Nesse sentido, ponderamos que houve iniciativas que pretenderam a mobilização das 

pessoas e a constituição de posturas questionadoras do quadro social do lugar. Fundamentamos 

tais considerações em reflexões acerca das falas, como as dos turnos 182 a 186, que remetem a 

intentos de reivindicações e discussões para melhores condições sociais no lugar:  

 

[182] Na época das associação a prefeitura aprovou um projeto para fazer a 

captação de esgoto e jogar o restante no rio. Acho que foi a única vez que 

eu vi a população se mobilizando contra e indo à luta. (PAG3). 
[183] Quando tinha antes a reunião pra falar das coisas do guia [refere-se 

ao trabalho de guia] a gente participava [...]. (GT1). 
[184] [...] participei muito! [...] fui desses conselhos todos de saúde, de meio 

ambiente, de educação. Eu participei e eu era bastante mais ativo. (PP1). 
[185] [...] quando eu fui presidente da associação [...] Também participei de 

discussões discutindo com os moradores a questão social do meio 

ambiente, da importância. (PP4). 

[186] [...] quando existiu aqui os fóruns de discussão na associação elas 

participaram: muito, muito e muito! [...] eles ajudavam a formar as 

pessoas. (FOP1). 
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No entanto, a análise dos documentos mostra que essa fase foi breve na história do 

distrito. Pelos relatos sobre esse período podemos concluir que ele se situou em um momento 

entre os anos de 1997 a 2001, aproximadamente. Julgamos que, esta participação mais voltada 

para os problemas sociais do lugar foi mais intensa por volta de 1997 e desarticulou-se em 2001, 

com a saída da WWF da região.  

No que diz respeito à atuação voltada para as dimensões socioambientais (subcategoria 

3.3), consideramos que esta foi mais intensa no final da década de 1990, quando grande parte 

das propostas do Projeto Veadeiros já estava contemplada e a população teve mais autonomia 

para organizar atividades de discussão e ações em prol das demandas sociais do povoado.  

Entretanto, vale destacar que a participação, tal como entendida neste estudo, não foi 

totalmente alcançada, nem mesmo nessa temporada. O estudo das falas dos entrevistados que 

remetem a esse período explicita que os problemas foram apenas levantados e apresentados 

para aqueles que se interessaram. Em nossa avaliação, esse processo carecia de mais tempo para 

a estruturação de estratégias de análise, discussão e envolvimento de um maior número de 

pessoas. 

Um fato de impacto negativo neste processo foi o próprio fim do Projeto Veadeiros, em 

2001, que levou a WWF a deixar de investir recursos na região. Como a ONG era a principal 

fonte de auxílio financeiro das associações, logo estas se desestruturaram economicamente.  

A análise desse quadro mostra que as pessoas desanimaram e em seguida deixaram de 

se organizar em reuniões para discutir os problemas sociais. Com isso, a desestruturação 

econômica e a quase inexistência de atividades nas associações foram os principais fatores para 

a não continuidade desse processo comprometido com os problemas sociais.  

O fim dessas atividades também foi apontado nas falas como um dos motivos para a 

interrupção desta participação:  

 

[187] [...] quando tinha reunião participava mais. Hoje em dia não tem 

muita mais não. E o povo não participa muito mais não [...]. Não participa. 

(GT3). 
[188] Não reúne mais porque não tem uma associação. (PAT4). 
[189] [...] ninguém discute mais porque não tem o lugar. Achava 

importantíssimos os fóruns de discussão que aconteciam, porque a 

comunidade precisa saber. Ela necessita saber o que é bom, o que é ruim, 

o que é certo, o que é errado: participar! (FOP1). 
[190] Eu acho que só chegou a esse ponto do ICMBio de retirar a 

obrigatoriedade dos guias por falta também de organização das 

associações. Eu acredito que se essas associações fossem mais organizadas, 

mais presentes, não deixava isso acontecer não, né? (PP3). 
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Remetendo-nos às ideias de empoderamento pela participação, acreditamos que esse 

processo não foi alcançado. De maneira geral, as pessoas não conseguiram promover melhoras 

significativas em suas condições de vida. Em suma, praticamente não aumentaram seu campo 

de ação e decisões perante fatores que afetam negativamente sua sobrevivência (FRIEDMANN, 

1992; NARAYAN, 2002; GOHN, 2004). 

Horochovscki e Meirelles (2007) destacam como relevantes o papel das associações no 

empoderamento de comunidades, pois elas potencializam a capacidade de ação e decisão na 

conjuntura social. Nesse sentido, entendemos que processos de maior participação, como a 

entendemos, apenas foram introduzidos ao final da década de 1990. Porém, como não foram 

estruturados e fortalecidos, praticamente desapareceram.  

A análise da atuação da ONG na região nos mostra que, se por um lado ela contribuiu 

para a criação das associações no local, por outro, influenciou para esse quadro de baixo 

fortalecimento da intervenção das pessoas. Quando estudamos as propostas da WWF, que 

estruturava as atividades nas associações, percebemos que havia ideias cujo objetivo era o 

envolvimento do povoado, mas elas se dirigiram a ações para a manutenção dos recursos no 

local. 

O empenho da WWF na constituição das associações é um exemplo de intervenção de 

agentes externos nas comunidades (HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 2007). Em relação a isso, 

vale o destaque de que a ação da ONG não esteve especialmente dirigida para impulsionar a 

autonomia e aumentar a visão crítica do povoado, o que é um fator negativo quando se deseja 

o empoderamento (FRIEDMANN, 1992; GOHN, 2004; WENDAUSEN; KLEBA, 2009). 

Consideramos que a WWF foi importante para a estruturação física das associações e 

que o desenvolvimento dos cursos contribuiu para as atividades profissionais dos envolvidos 

com o ecoturismo. No entanto, essa mobilização foi direcionada, como podemos verificar, para 

o desenvolvimento de posturas ecologicamente corretas.  

Além do mais, a Organização apresentou um caráter assistencialista, pois quando 

estudamos suas propostas não encontramos apontamentos para a continuidade dessas 

associações, dos cursos ou dos projetos. Houve apenas orientações para a utilização dos 

recursos financeiros da ONG.  

Esse entendimento decorre também do fato que, como as pessoas não visualizaram 

caminhos para a continuidade das associações, muitos projetos e atividades que as mobilizavam 

tiveram fim no povoado.  

Vale lembrar que, no período de vigência do Projeto Veadeiros, as associações contaram 

com todos os recursos financeiros necessários para a manutenção dos espaços e das atividades. 
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Porém, ao final do Projeto Veadeiros, a WWF suspendeu esses recursos, sem, contudo, preparar 

a população para a manutenção das associações e a continuidade das atividades.  

O PP3 relata essa relação da WWF com as associações e destaca, ao final de sua fala, 

uma situação de abandono pela ONG: 

 

[191] Eles apoiavam no início com grana mesmo, com investimento [...] 

com dinheiro. Eu lembro que na época do início cada associação tinha um 

carro. Tinha tudo dentro da própria associação. Na de condutores de 

visitantes tinha uma equipe muito boa que era de busca e de salvamento.  

[...] Depois, as associações tiveram que começar a se mover com suas 

próprias pernas. Só que isso não aconteceu quando eles abandonaram as 

associações. As associações não conseguiram andar com as próprias pernas 

e foram fechando. Todas elas foram abandonadas sem apoio nenhum. 

(PP3). 
 

A partir dessas colocações, bem como das ideias expostas nas páginas 29 e 30, 

consideramos que o assistencialismo, além de promover a dependência financeira, foi 

prejudicial a um processo de empoderamento da comunidade. Isso porque, ao se restringir às 

estratégias de atendimento das necessidades imediatas, não estimulou o coletivo na superação 

de quadros adversos. 

Nesse cenário, uma líder comunitária (FOP1) tentou levar adiante o processo de 

questionamentos e reivindicações sobre os problemas sociais de São Jorge, mas, por falta de 

recursos financeiros, não conseguiu manter as condições necessárias para o desenvolvimento 

das reuniões nas associações. 

Nas conversas essa líder relatou sua tentativa de conseguir esses recursos como 

representante administrativa, porém, referiu que quando iniciou questionamentos e 

reivindicações sobre a gestão oficial foi retirada do cargo. Enfraquecida, desistiu das 

articulações que pretendia com a população para que esta pudesse participar mais.  

O PP4 relata, em sua fala, a atuação dessa líder comunitária: 

 

[192] Ela já foi presidente da comunidade dos moradores aqui [...] ela é 

danada! Dela brotou muito dessa questão aqui na época [refere-se à 

participação das pessoas na vida social da comunidade]. Aqui é uma 

comunidade difícil de trabalhar, viu! Eu confesso que é difícil a cultura aqui 

[...] mas com jeito e insistência se consegue. [...] Então ela batalhou muito 

por isso aqui na época [refere-se novamente à participação]. Ela foi 

presidente de várias coisas, foi de muita luta. Segurou uma barra pesada 

na associação na época. (PP4). 
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Romano (2002) aponta que as organizações assistencialistas favorecem a despolitização 

das pessoas, e isso foi percebido em muitas das propostas da WWF, nas quais buscou valorizar 

soluções técnicas para o enfrentamento dos problemas sem questionar suas causas.  

Avaliamos que os cursos de capacitação da WWF se enquadram como “soluções 

técnicas” frente às mudanças nas “formas de viver” no povoado, decorrentes da implantação do 

ecoturismo no PNCV. Como a prioridade foi dada ao desenvolvimento de cursos e projetos 

voltados para a dimensão natural do espaço, pensamos que a ONG possa ter contribuído para a 

baixa politização no povoado. 

Com base nessas reflexões, consideramos que nesse período existiu uma mobilização 

intensa da população por meio das propostas das associações. Contudo, como o eixo norteador 

foi dado pela WWF, predominaram atuações para a conservação do espaço (subcategoria 3. 1).  

Em meio a elas, verificamos algumas ações dos sujeitos (página 124) que poderiam ter 

sido favoráveis para a intervenção deles nos casos que apontamos. No entanto, a ênfase 

predominante nos aspectos naturais colaborou para dificultar mudanças no contexto de 

dificuldades para a sobrevivência da maioria.  

Neste cenário, como os sujeitos dessas iniciativas logo perceberam a pouca modificação 

em seus quadros sociais, logo deixaram de participar. Com isso, as ações ficaram enfraquecidas 

e praticamente desapareceram. Esse desestímulo para a participação nas questões sociais é 

exemplificado pelas fala a seguir: 

 

[193] Eu acho que o povo não participa muito mais. [...] às vezes eu acho 

que já participou tanto e não viu resultado que vai indo, vai abrindo mão. 

(PAT7). 

[194] Hoje em dia elas não participam. [...] Não participam mais. Elas já 

participaram como eu já falei, mas hoje em dia estão meio descrentes. E, 

além disso, ninguém fala mais nada pra elas. (PP3). 
[195] Antes participava mais [...] mas o povo foi cansando. Hoje em dia 

não tem muita mais não. E o povo não participa muito mais não [...]. 

(GT3). 
[196] Hoje em dia a gente não reivindica muito mais não. (PP1). 
[197] [...] se você vai nas reuniões [...] geralmente é pouca gente que tem. 

Você não vê mais muita gente nas reuniões. (PP3). 
[198] Essa semana mesmo teve uma reunião e só foram vinte pessoas só. 

(GT3). 

[199] Poucos! A gente marca reuniões [...] sempre tem algum projeto em 

vista, mas as pessoas agora não se interessam muito. (FOP12). 
 

Atualmente, as associações que foram espaços que dinamizaram as pessoas estão 

sucateadas e estiveram praticamente inativas até o ano de 2014. Os relatos sobre as poucas 

atividades que se desenvolveram nesse lugar mais recentemente (considerando a época deste 
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estudo) nos permitem inferir que as ações estiveram predominantemente relacionadas à 

dimensão natural do espaço do PNCV. 

A ASJOR foi usada principalmente para cursos de artesanato-reciclagem, a ACV-CV 

para ministrar cursos de primeiros-socorros e a ASFLO deixou de existir. Em sua maioria, as 

reuniões que ocorreram foram para tratar sobretudo, de assuntos relacionados ao lixo: na Vila 

e nos atrativos, lixo dos turistas e implantação de coleta seletiva. 

Pelos relatos e registros em algumas fontes a respeito dessas reuniões, constatamos que 

nesses espaços não houve discussões contínuas sobre os problemas do povoado. Segundo os 

relatos, as reuniões se deram em momentos isolados e se constituíram mais em oportunidades 

para lamentações do que propriamente de organização para enfrentamentos.  

Mesmo nesse contexto de adversidade, os interesses e a participação dos sujeitos 

continuam voltados principalmente para práticas de conservação do espaço (subcategoria 3.1). 

O que observamos foram poucas iniciativas que favoreceriam uma maior intervenção dessas 

pessoas nos casos que implicam em dificuldades. 

No entanto, apesar dessas observações, alguns entrevistados mencionaram que a 

comunidade é receptiva a propostas para o social e que estaria disposta a participar caso elas 

existissem: 

 

[200] [...] as pessoas recebem muito bem quem traz esse tipo de trabalho 

[...]. Então, existe uma receptividade. (PP3). 
[201] [...] de uma forma não tão grande, participariam! Mas dentro do 

possível acho que sim. Estão dispostos pelo menos a fazer se tiver alguma 

proposta e tal [...] Estão dispostos a escutar alguma coisa. Pelo menos 

escutar eles tão dispostos. (FOP13). 
[202] [...] está faltando esse alavancar para dar para a comunidade esse 

“aconchego” para ela discutir as próprias questões e fazer parte desse 

processo, que eu acho que ela está um tanto dissociada. (FOP1). 

 

Essas constatações nos levaram às seguintes conclusões: as associações poderiam ter 

sido espaços importantes para a organização e o fortalecimento das pessoas, principalmente 

daqueles que enfrentam mais dificuldades de sobrevivência na Vila. Caso os processos de 

discussão tivessem sido estruturados, poderiam ter favorecido a maior participação dos sujeitos 

nas situações que lhe dizem respeito. Por meio delas, haveria a tomada de decisões 

compartilhadas por um maior número e para os interesses da maioria.  

Nesse sentido, é importante a participação colaborativa entre os sujeitos quando eles 

desejam mudanças em seus quadros sociais adversos. Defendemos com isso, que a união de 
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esforços é um fator indispensável para o fortalecimento de movimentos coletivos que 

pretendem situar-se contra processos hegemônicos.  

Como Narayan (2002), entendemos que as associações são espaços que corroboram para 

que as pessoas em condições precárias de vida possam ter aumentada a capacidade de expressar 

suas necessidades. No coletivo, elas podem ter ampliada a capacidade de se posicionarem e 

fazerem suas escolhas.  

Portanto, as associações comunitárias podem ser importantes espaços de organização 

local nas comunidades, pois promovem a interação com o outro em um processo coletivo 

conjunto, capaz de mobilizar a população (GUIMARÃES, 2004).  

Levando em conta as ideias de organização comunitária que desenvolvemos na página 

119, ponderamos que a organização local seria um fator importante para resolver os problemas 

de interesses comuns em São Jorge ou reivindicar uma solução para eles.  

No entanto, destacamos que as associações exercem mais influência quando 

estabelecem parcerias, o que, para Ammann (1987), pode ocorrer pelo engajamento das 

associações com sindicatos, cooperativas, comissões, conselhos, municipalidades, partidos e 

grupos políticos, bem como grupos de trabalho.  

Salvo os cuidados necessários para que os interesses da maioria das pessoas sejam 

representados, pensamos que as parcerias contribuiriam para o fortalecimento e a intervenção 

dos sujeitos em questões que dizem respeito à vida, conduzindo-os ao empoderamento.  

Nessa linha de pensamento, nossa posição é que as associações podem contribuir para 

a participação social e fortalecimento das comunidades (WENDAUSEN; KLEBA, 2009). 

Contudo, vale destacar que nesses espaços se faz necessária a existência de propostas que 

estimulem um pensamento crítico entre as pessoas, para que se posicionem quando as condições 

de vida lhes forem desfavoráveis (BAQUERO, 2012).  

Por isso entendemos que, não basta apenas conhecer mais sobre o ambiente natural ao 

redor quando se deseja mudanças nas condições de vida da comunidade. Mais que isso, é 

necessário intervir criticamente na realidade social (SAITO, 2000). 

Consoante essas reflexões sobre a participação dos sujeitos pelas associações, podemos 

inferir que estas desempenharam mais uma função integradora da população pela mobilização 

nas atividades do que propriamente transformadora das condições de sobrevivência na Vila. 

Posto que as atuações fossem predominantemente voltadas para a manutenção do espaço 

natural, elas quase não contribuíram, portanto, para o desenvolvimento de posturas de 

questionamentos e de reivindicação em São Jorge. 
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No panorama atual, é importante destacar que, no final de 2014, uma nova direção 

assumiu a ASJOR e (re)iniciou as atividades da Associação. Essa direção é formada por homens 

e mulheres jovens que nasceram em São Jorge e, em sua maioria, apresentam grau de parentesco 

com alguns dos FOP que estiveram à frente dela em outro momento histórico. 

No convívio com essas pessoas, notamos que elas dominam as novas tecnologias de 

comunicação e que estão informadas sobre fatos políticos que ocorrem no mundo em geral. 

Muitos delas possuem curso superior de graduação e procuram atualizar-se constantemente em 

cursos, oficinas e palestras, eventualmente ministrados nas cidades vizinhas.  

Pelas conversas e entrevistas foi possível concluir que essas pessoas apresentam 

posturas questionadoras dos problemas que existem em São Jorge, como, por exemplo, sobre a 

disparidade econômica existente entre “chegantes” e “nativos”, as poucas oportunidades de 

melhorias de condições de vida para a maioria e a precariedade dos serviços públicos existentes, 

dentre outros.  

Interpretamos que comungam de ideais de colaboração, pois nas conversas afirmaram 

que um dos principais objetivos da “nova direção” da ASJOR é envolver as pessoas pela 

associação na solução dos problemas comuns. Por isso, inferimos que essa direção possui uma 

perspectiva de atuação diferente da anterior, que esteve mais voltada para as questões de 

manutenção do espaço natural. Ela pretende a retomada das reuniões com o envolvimento do 

povoado para a discussão dos problemas. As falas a seguir são demonstrativas disso: 

 

[203] A gente entrou agora na associação com o intuito que a comunidade 

possa participar. Que a gente possa estar aberto. Que as pessoas possam 

chegar e falar pra gente o que elas acham. (FOP12). 
[204] Eu acabei me envolvendo com a associação por causa do histórico que 

ela já tem de já ter conquistado grandes coisas no passado. Ela estava era um 

pouco abandonada. Também, porque eu acredito que, trabalhando em 

conjunto, a gente vai desenvolver bastante a região. Então meu principal 

objetivo foi esse: trazer o povo pra trabalhar em conjunto. (FOP2). 
 

Contudo, a observação desse processo de (re)tomada das atividades explicitou muitas 

dificuldades. A principal delas é a própria presença e envolvimento dos moradores nas reuniões. 

Apesar de alguns entrevistados terem mencionado que a população é receptiva a essas 

propostas, notamos que seu empenho é baixo.  

Outro fator de dificuldade diz respeito aos recursos financeiros para a reativação da 

ASJOR. Segundo os membros da direção, os recursos utilizados para o início das atividades 

foram de fundo próprio. Porém, foram insuficientes, pois a infraestrutura continuava sucateada 

e as primeiras reuniões ocorreram com pouca estrutura para acolher as participantes.  
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Pelos relatos dos organizadores da ASJOR, inferimos que, em meio a essas dificuldades 

básicas, as reuniões se deram desde o início e se direcionaram aos problemas sociais do 

povoado. De acordo com eles, já na segunda reunião houve a proposta de pressionar a prefeitura 

do município para a reativação do posto policial da Vila.  

Durante alguns desses encontros, percebemos que houve princípios de discussões sobre 

os interesses na região. Isso porque em parte de uma reunião seus participantes levantaram 

questionamentos sobre as visitas dos empresários estrangeiros e sobre a obrigatoriedade dos 

GT, mas, ainda, com poucas articulações para o debate.  

Por todas essas evidências é possível se afirmar que a identificação e a discussão dos 

problemas na Vila são as principais finalidades da nova direção da ASJOR. Por isso, essa 

perspectiva de atuação constitui um aspecto favorável para a maior participação das pessoas em 

São Jorge. Essa associação poderia colaborar para a organização da população em ações sociais. 

Nossa posição é que a estruturação desse processo poderia contribuir para o aumento da 

influência, da capacidade de decisão e intervenção no contexto da comunidade, o que 

favoreceria o empoderamento dos sujeitos (NARAYAN, 2002; GUIMARÃES, 2004).  

Na cidade de Alto Paraíso de Goiás já ocorre um maior envolvimento da população nas 

questões sociais por meio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). 

Esse conselho possui caráter consultivo e deliberativo e seus integrantes são, em sua maioria, 

habitantes da cidade, que participam das decisões sobre assuntos do município. 

A análise das falas dos participantes do COMDEMA permitiu-nos concluir que as 

preocupações dos componentes se relacionam especialmente com a gestão de resíduos, 

desmatamentos, poluição de áreas, rios e degradação pelas atividades turísticas.  

No entanto, segundo os entrevistados, apesar das discussões centrarem-se nas 

dimensões naturais do espaço, eles relatam que se preocupam com as condições sociais de vida. 

No que tange a essas preocupações, apreendemos que elas se correlacionam principalmente à 

cidade de Alto Paraíso, com poucas referências ao distrito de São Jorge. 

Neste âmbito, destacamos a importância da iniciativa de dois coordenadores da ASJOR, 

que, ao começarem as atividades na Associação, também procuraram integrar-se ao 

COMDEMA, participando das reuniões e discussões sobre os fatos do município.  

Embasados nas ideias de Ammann (1987), consideramos que essas iniciativas poderiam 

contribuir para a ASJOR influenciar mais as ações e decisões a partir da possibilidade de 

parceria com o COMDEMA. Como representantes do povoado, esses associados poderiam 

introduzir e aumentar as discussões no Conselho acerca das necessidades da Vila. 
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A participação nesse e em outros conselhos foi relatada na fala do FOP2 durante a 

entrevista: 

 

[205] [...] eu participo na ASJOR e agora também participo do Conselho 

do COMDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente e agora eu 

vou participar do Conselho do Parque. Também sou representante daqui 

de São Jorge em um Conselho da UnB Cerrado. [...] Como a gente acabou 

de entrar no COMDEMA, ainda não tive oportunidade de participar, mas 

vou participar nas próximas [...]. (FOP2). 
 

A constituição de uma postura representativa no Conselho poderia favorecer a inserção 

de reivindicações do povo de São Jorge em uma instância mais próxima do governo do 

município. Por conseguinte, a constituição de laços pela ASJOR poderia ser um caminho para 

ampliar os espaços de atuação dos sujeitos. Eles poderiam apresentar as necessidades da 

população, reivindicar mais qualidade de vida e atuar no sentido de combater muitos fatos que 

apontamos como adversos no Capítulo 2. 

Essa ideia de aproximação entre os moradores e governo local para a solução dos 

problemas em São Jorge aparece entre alguns dos entrevistados. Como exemplo, ela é apontada 

na fala do PP3 como um recurso que possibilitaria a efetividade de ações para o atendimento 

das necessidades, como exemplifica o turno 195 a seguir:  

 

[206] [...] O governo, a prefeitura, e a comunidade tinham que ter mais essa 

integração: o prefeito vir aqui e conversar e ouvir as pessoas. [...] porque 

as pessoas até querem participar, mas não têm apoio, não têm movimento. 

Então fica todo mundo atirando no escuro. [...] A aproximação seria o caso 

para a participação, eu acredito. (PP3). 
 

Narayan (2002) afirma que as associações se fortalecem quando ultrapassam os limites 

da comunidade. Dessa maneira, presumimos que a ampliação dos espaços de atuação seria outro 

aspecto favorável ao fortalecimento da Associação e para a maior participação. 

Nesse âmbito, vale destacar que constatamos pela análise dos documentos que, no 

período de atuação da WWF, as associações da Vila mantiveram interações entre elas próprias 

e restritas predominantemente à ONG. Com isso, julgamos que esse status também pode ter 

contribuído para diminuir a amplitude dessa atuação.  

Retomando os objetivos dos coordenadores da ASJOR, é importante citar que eles 

mencionaram, nas entrevistas, a pretensão de desenvolver um trabalho de educação ambiental 

na Associação.  
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A educação ambiental pode ser um processo importante na formação de conhecimentos 

para a atuação crítica das pessoas de comunidades (SAITO, 2000). Reportando-nos às ideias de 

Baquero (2012), na página 130, afirmamos que a educação ambiental poderia colaborar para o 

estímulo ao pensamento crítico e favorecer posicionamentos no combate à casos como os que 

tratamos neste estudo. 

Quando assumimos, no Capítulo 1, que a educação ambiental pode contribuir para a 

formação crítica dos seres humanos de maneira a atuarem em seu contexto, consideramos que 

ela também pode favorecer o empoderamento. Dessa forma, a atuação crítica nas diversas 

situações da vida auxiliaria no processo em que eles próprios irão se empoderando 

(FRIEDMANN, 1992; NARAYAN, 2002; ROMANO, 2002). O desenvolvimento desses 

processos pela ASJOR seria favorecido pela oportunidade de interação com o outro, 

considerando que uma perspectiva dialética de abordagem sobre as questões socioambientais 

do povoado poderia promover o aumento da capacidade crítica de análise e atuação.  

Avaliamos que os coordenadores da ASJOR estão predispostos a esse processo, pela 

postura que assumem e pela intenção da proposta que almejam para a Associação. Além disso, 

falas como as dos excertos 105 a 108 nos permitem inferir que existe o reconhecimento da 

educação ambiental como um processo formativo de importância para as relações sociais. 

No entanto, apesar de pretenderem essa proposta de formação no espaço da associação, 

eles admitem, como exemplifica a fala de FOP2, que não saberiam como desenvolvê-la: 

 

[207] Isso é um dos nossos grandes dilemas enquanto associação: de como 

promover a educação ambiental nesse espaço. Sinceramente falando, a 

gente ainda não chegou numa conclusão sobre isso, mas é o nosso objetivo! 

(FPO2). 

 

De acordo com essas reflexões, defendemos que as associações podem ser importantes 

para o empoderamento da comunidade, pois, ao se voltarem para as dimensões socioambientais 

do espaço, podem contribuir para o desvelamento dos fatores que ocasionam as dificuldades 

para a sobrevivência no povoado, bem como colaborar para a formação de conhecimentos e 

posicionamentos, de maneira a que as pessoas participem mais.  

Com isso, consideramos que as associações podem estruturar os meios para o processo 

de empoderamento, por intermédio da organização na construção coletiva de estratégias para o 

enfrentamento de situações sociais adversas.  

A nova perspectiva de atuação atribuída à ASJOR é um aspecto relevante para esse 

processo. Porém, é importante destacar que, apesar dos coordenadores constituírem-se como 
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importantes catalisadores, seriam os próprios sujeitos do povoado que fortaleceriam os 

processos de participação. 

Com isso, a análise desse cenário nos leva a inferir que a (re)ativação da ASJOR é uma 

iniciativa importante para que haja maior participação dos sujeitos de São Jorge. Mesmo que 

as formas de conceber o espaço condicionem maneiras de pensar e atuar no ambiente, o próprio 

desenvolvimento de um processo de participação crítica favoreceria mudanças nesse quadro.  

Nesse sentido, seguem as nossas considerações sobre o estudo que realizamos na Vila 

de São Jorge. 
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CONCLUSÕES 

 

Nesta pesquisa, o contexto sócio histórico da Vila de São Jorge foi o motivo principal 

que conduziu nossa atenção para o estudo acerca da maior participação da comunidade. Em 

face da nossa pretensão inicial de analisar a educação ambiental em parques de Goiás emergiu 

o quadro social dessas pessoas que estão submetidas a relações socioeconômicas de profunda 

desigualdade.  

Já nos primeiros contatos observamos que os moradores do entorno do PNCV são 

desconsiderados em uma área turística de grande potencial financeiro e que esse potencial só 

favorece a poucas pessoas que vêm de fora. Quando aprofundamos os estudos no lócus da 

pesquisa, deparamo-nos com a baixa e quase ausente participação dos sujeitos na vida social do 

lugar, quer nos processos decisórios de impacto na população quer nos fatos cotidianos. 

A análise sócio-histórica do contexto permitiu-nos concluir que o espaço social 

encontra-se em processo de mudanças, dada a atual convergência de interesses políticos e 

econômicos, o que tem despertado ainda mais a atenção de pessoas externas ao povoado. Ainda, 

os questionamentos que afloraram, mesmo reduzidos, permitiram-nos apreender inquietações 

latentes, motivando-nos a verificar quais aspectos presentes nas concepções, interesses e 

atuação dos sujeitos favoreceriam a maior participação das pessoas neste quadro social. 

Foram essas constatações que nos levaram a investigar, à luz teórica do campo da 

educação ambiental crítica, as concepções de meio ambiente e educação ambiental dessas 

pessoas. Dispusemo-nos a isso por considerarmos que tais concepções influenciam as 

interações do ser humano, e por considerações semelhantes, procedemos à análise dos interesses 

e da participação relatados pelos sujeitos. 

Na investigação sobre as concepções de meio ambiente concluímos que as ideias de 

ambiente condicionam muitas das relações entre as pessoas, influenciando interesses e ações 

na Vila. Essa análise nos possibilitou formular a síntese no estudo sobre as concepções que 

surgiram entre os sujeitos. 

Como evidenciamos, as pessoas apresentaram ideias variadas sobre o meio ambiente. 

No entanto, é forte entre elas a visão de recurso (subcategoria 1.1), e esta refere-se 

principalmente ao entorno do PNCV. Reportando-nos ao pressuposto do qual partimos, 

verificamos que essa visão de ambiente influência nas relações, ações e interesses que os 

sujeitos mantêm no povoado.  

A análise mostrou que a maioria das pessoas considera o local onde vive 

fundamentalmente como fonte de recursos naturais para a sobrevivência. Os locais de visitação 
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são importantes para a subsistência econômica da população, porém não são mensurados em 

suas dimensões socioambientais. As perceptivas reducionistas influenciam para que as relações 

e interesses predominantes em São Jorge restrinjam-se prioritariamente a ações de manutenção 

dos espaços de beleza cênica. 

As preocupações das pessoas com a degradação pelo lixo, as práticas de educação 

ambiental dos guias com os turistas e as interações mantidas com as crianças exemplificam 

essas relações e interesses predominantes. Constatamos que a própria intervenção da WWF e 

atividades desenvolvidas nas associações apresentaram características votadas para “cuidados” 

com os espaços. 

Verificamos que essas preocupações com a degradação favoreceram um esforço em 

ações que não percebemos para outras situações. Em relação a elas, chegamos à conclusão de 

que foram influenciadas pelas perspectivas que surgiram de meio ambiente como recurso a ser 

utilizado pela população. Com isso, afirmamos que o ambiente é concebido mais como fonte 

de matéria-prima, que espaço socialmente construído para a discussão dos problemas sociais.  

A concepção de recurso determina uma inserção social na dinâmica do lugar direcionada 

para preocupações com o espaço natural. Por serem abstraídas das múltiplas relações sociais, 

elas pouco contribuem para compreensões mais aprofundadas dos fatores que condicionam as 

dificuldades de sobrevivência. Nesse sentido, são visões que praticamente não colaboram para 

a intervenção das pessoas nos problemas sociais da Vila. 

Afirmamos também que a concepção de lugar para se viver (subcategoria 1.2) e biosfera 

(subcategoria 1.3) não contribuem para essa participação. As perspectivas de pertencimento que 

aparecem nessas concepções remetem a posturas contemplativas do espaço. Chegamos a esta 

conclusão, também pelo fato dos sujeitos dessas concepções possuírem baixo dinamismo nas 

ocorrências que afetam a própria vida. 

A valorização de ideias de harmonia e interdependência entre os seres vivos, que 

emergem nos sujeitos, da mesma forma, ameniza posturas questionadoras e de intervenção na 

dinâmica conflituosa do povoado. Ao atribuírem importância de destaque à sensibilização dos 

seres humanos na construção de um estado de equilíbrio nas interações, desconsideram as 

contraposições necessárias para questionamentos das relações que se estabelecem em São 

Jorge.  

As reflexões acerca das concepções de meio ambiente nos levam a concluir que as ideias 

das subcategorias 1.1, 1.2 e 1.3 são perspectivas reducionistas. Correspondem a visões 

despolitizadas que não potencializam discussões sobre as causas dos problemas da vida em São 

Jorge. As ideias predominantemente relacionadas ao espaço natural não contribuem para a 



138 

 

 

explicitação do caráter conflituoso das relações e por isso pouco favorecem a maior participação 

dos sujeitos nos problemas locais. 

Verificamos que perspectivas socioambientais apareceram principalmente relacionadas 

à concepção de ambiente como espaço comunitário (subcategoria 1.4). Essa inferência 

fundamentou-se na constatação de que os sujeitos dessa concepção não consideraram o espaço 

apenas como de subserviência ou pertencimento contemplativo. A constância nas referências 

às condições socioeconômicas adversas à maioria da população levou-nos a formular que existe 

entre eles uma visão de espaço socialmente construído. 

Essas visões são favoráveis à inserção das pessoas na dinâmica social da Vila. As 

perspectivas sobre as relações, entendidas em seus âmbitos sociais, políticos e econômicos, 

favorecem a amplitude no reconhecimento do local como um espaço de relações complexas, no 

qual se faz necessária a intervenção daqueles que vivem subjugados aos interesses da minoria. 

Esse reconhecimento colaboraria para a multiplicação dos questionamentos, que é 

importante, nos processos de luta e resistência frente aos problemas que existem no povoado. 

O estudo permitiu-nos concluir que a identificação e os questionamentos dos fatores que 

determinam esses problemas são aspectos fundamentais para o início da maior participação da 

população. 

Apesar da baixa frequência dessa concepção que julgamos relevante para entendimentos 

críticos, afirmamos que a sua ocorrência entre os FOP é um aspecto importante para a maior 

participação. Isso porque esses sujeitos já mobilizaram a população e alguns deles atualmente 

formulam propostas de envolvimento das pessoas na discussão das situações que dificultam a 

vida em São Jorge.  

Contudo, reconhecemos que a predominância de visões reducionistas do espaço 

dificulta a participação em contextos onde se fazem necessários posicionamentos críticos para 

mudanças. Nesse sentido, concluímos que o alargamento do campo de visão poderia contribuir 

para uma maior intervenção dos sujeitos. Isso porque formas de conceber e atuar no ambiente, 

situadas em dimensões socioambientais, extrapolariam os limites naturais do espaço e 

favoreceriam posicionamentos críticos das pessoas.  

Em relação ao estudo das concepções/práticas de educação ambiental partimos das 

conjecturas de que elas ocasionam implicações nas maneiras de pensar e atuar sobre o ambiente. 

A partir dessa consideração, afirmamos que elas poderiam favorecer ou não a explicitação de 

contradições sociais, dependendo das compreensões que proporcionam das questões 

ambientais. Para isso analisamos as concepções e práticas de educação ambiental que surgiram 

entre os sujeitos. Reportamo-nos a elas inicialmente com o destaque de que as 
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concepções/práticas predominantes de sustentabilidade em educação ambiental (subcategoria 

2.1) decorrem da concepção de meio ambiente como recurso (subcategoria 1.1) presente na 

maioria dos sujeitos. 

Concluímos que a perspectiva de sustentabilidade na educação ambiental também 

relaciona-se ao contexto sócio histórico do lugar, pois o deslocamento das atividades 

econômicas do garimpo para o turismo implicou a necessidade de conservação dos espaços para 

a sobrevivência. O desenvolvimento de posturas para esta manutenção tornou-se uma 

prioridade entre as pessoas e permeou ideias e práticas como as de educação ambiental. 

Não podemos deixar de enfatizar a influência que constatamos da WWF na visão de 

educação ambiental que predomina entre os sujeitos. O estudo mostrou que uma perspectiva 

conservadora de educação ambiental esteve presente em quase todas as atividades da ONG e 

direcionou fortemente as maneiras de pensar e atuar no ambiente. Essas maneiras ainda 

encontraram ressonância nas atividades das associações e são reproduzidas atualmente nos 

cursos de formação de condutores de visitantes.  

Verificamos que as ideias que prevalecem nessa concepção, semelhante à visão 

predominante de ambiente, são perspectivas reducionistas ao natural. Na análise acerca das 

potencialidades de explicitação ou não das contradições inerentes as esses processos 

constatamos que essa concepção praticamente não estimula posturas de questionamentos e 

intervenção nas condições precárias de vida.  

Quando assumimos que a educação ambiental deveria ultrapassar a mera transmissão 

de informações sobre os componentes naturais do ambiente, consideramos que, o 

desenvolvimento de um ser humano crítico poderia ser oportunizado por um processo situado 

nas dimensões sociais da vida. Com base nestas ideias, concluímos que a concepção 

predominante de educação ambiental, ao condicionar entendimentos reducionistas não colabora 

para o desenvolvimento crítico das pessoas frente às situações as quais estão submetidas.  

Chegamos à formulação de que a ênfase no desenvolvimento de posturas 

ecologicamente corretas é um aspecto limitante para entendimentos mais aprofundados do 

contexto social de vida e atuações dos sujeitos nos problemas que identificamos no estudo. 

Verificamos que elas delimitam a compreensão da problemática socioambiental do lugar como 

decorrente de fatores físicos e biológicos da degradação pelo lixo.  

A conservação dos espaços, a diminuição da degradação por resíduos, o uso racional e 

a reutilização dos recursos também emergem como principais intenções almejadas por essa 

concepção de educação ambiental. Trata-se de propostas importantes para a manutenção dos 

espaços naturais. Porém, como não pretendem o desvelamento de interesses que existem acerca 
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desses locais e tampouco questionam a quem serve a manutenção desses espaços, quase não 

contribuem para a intervenção das pessoas na busca por melhores condições de vida. 

Essa concepção se materializa nas práticas de educação ambiental que se estruturam de 

formas diversas. Quando analisamos as práticas realizadas pelos GT e as executadas nos 

projetos, identificamos que elas prestam-se predominantemente ao reconhecimento e 

conservação dos espaços de visitação. Nessas práticas, o estímulo à identificação, à análise, a 

questionamentos e a ações nas situações da Vila são praticamente inexistentes. 

Sobre essas práticas, concluímos que elas reforçam a ideia de que apenas a manutenção 

das áreas de visitação é suficiente para a melhoria na qualidade de vida da população, o que, 

em nossa avaliação, favorece visões utilitárias e contribui para reducionismos na interpretação 

das interações dos sujeitos no PNCV. Como admitimos neste estudo, as mudanças nas 

condições de vida iniciam-se pela indignação frente às situações de opressão, e estruturam-se 

com a análise e questionamentos das relações que se estabelecem nelas.  

Afirmamos que essa concepção pouco colabora para promover melhorias no quadro que 

elucidamos, pois as informações e práticas do processo formativo são predominantemente 

abstraídas dos problemas existentes nas relações que se estabelecem na vila. Corrobora para tal 

afirmação, a constatação de que a formação de uma pessoa crítica das relações é muitas vezes 

preterida, posto que se prioriza a de um ser humano mantenedor dos componentes naturais do 

espaço. 

O estudo mostrou que outras concepções surgidas entre os sujeitos, como as holistas 

(subcategoria 2.2) e naturalistas (subcategoria 2.4) de educação ambiental, não contribuem para 

maior participação das pessoas nas situações desfavoráveis do local. As perspectivas místicas, 

de pertencimento, sensibilização e (re)conhecimento dos componentes do naturais corroboram 

para a constituição de visões despolitizadas das relações. 

Verificamos que tais concepções não favorecem a perspectiva crítica de análise, pois 

nelas não ocorrem aspectos que estimulam a discussão sobre o povoado em suas características 

sociais, políticas e econômicas. Logo, por não contemplarem as dimensões socioambientais do 

lugar elas não incitam à intervenção das pessoas nos dilemas que constituem o quadro social da 

localidade. 

Concluímos que as perspectivas da concepção crítica de educação ambiental 

(subcategoria 2.3) são mais favoráveis ao estímulo da participação dos sujeitos. Como por estes 

pontos de vistas os problemas do povoado são explicitados e se instiga a busca por soluções, 

correspondem a aspectos positivos para o envolvimento das pessoas nas questões sociais da 

Vila. 
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Assim, as perspectivas da Subcategoria 2.3 podem favorecer o desenvolvimento crítico 

das pessoas, visto que, verificamos uma visão de ambiente não restrita aos componentes 

naturais do espaço, como também de relações que se estabelecem na localidade, consideradas 

em suas contradições. Por esses pontos de vista os problemas da localidade foram questionados 

criticamente por alguns sujeitos. 

O estudo ainda possibilitou entender que esses sujeitos consideram que uma educação 

ambiental voltada apenas para a conservação ou preservação dos espaços é insuficiente no 

povoado. Verificamos também que eles percebem a necessidade de processos que permitam às 

pessoas atuarem em suas próprias vidas, quando remetem às situações de vulnerabilidade social 

existentes. 

Essas percepções sobre necessidades de melhores condições de vida remetem às ideias 

de empoderamento. As interações que foram mencionadas com os órgãos de decisão 

demonstram a pretensão de posturas organizadas para a maior participação das pessoas. São 

aspectos que fortaleceriam formas de pensar e atuar no espaço voltados as suas dimensões 

socioambientais. 

Dentre as concepções que emergiram na análise, concluímos que as ideias que 

constituem a subcategoria 2.3 contribuiriam mais para a formação de posicionamentos críticos 

frente aos problemas existentes. Porém, destaca-se o fato de que elas praticamente não se 

materializam em ações em prol da comunidade e ocorreram com baixa frequência entre os 

entrevistados. 

Mesmo dessa maneira, afirmamos que os aspectos positivos à maior participação, que 

identificamos na análise, e que ocorrem em porcentagem reduzida, podem favorecer a maior 

participação da população, pois constituem ideias que remetem à intervenção crítica dos 

sujeitos e podem ser ampliadas a um maior número de pessoas pela interação com o outro. A 

intervenção seria possível pelo próprio comprometimento dos sujeitos, mediante sua 

participação na busca por soluções dos problemas em São Jorge. 

Com o estudo sobre os interesses e a participação dos sujeitos, procuramos analisar o 

envolvimento das pessoas na dinâmica social da localidade. Assumimos o pressuposto de que 

nos processos de participação as pessoas se tornam empoderadas e podem intervir em favor de 

melhores condições de vida. Foi a partir disso, que investigamos a atuação dos sujeitos e os 

processos que a fortaleceriam essa atuação. 

A análise mostrou que os interesses e a participação atuais são voltados 

predominantemente para as dimensões naturais do espaço (subcategoria 3.1). Verificamos que 
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esta característica, que surge exemplificada pela conservação dos espaços, também relaciona-

se a visão de meio ambiente como recurso (subcategoria 1.1).  

A reflexão sobre esses aspectos levou-nos a formular que, como os interesses e a 

participação são voltados para a dimensão natural do espaço, deles resulta a percepção 

“ecologizada” das dificuldades sociais que apreendemos na análise. A esses motivos julgamos 

estar relacionado o fato de que poucas pessoas explicitaram as condições de vida em São Jorge 

como decorrentes dos interesses políticos, econômicos e sociais que vão se institucionalizando 

no lugar. 

O estudo da participação dos sujeitos permitiu-nos elucidar que existe uma sinergia de 

esforços para manter os espaços sem lixo. As participações restritas a essas dimensões reforçam 

visões despolitizadas e amenizam os questionamentos sobre outros fatores da vida social, que 

implicam em dificuldades para a maioria da população. Por isso, concluímos que essa natureza 

de participação é um fator limitante a posturas de intervenção nas situações que ocasionam 

condições difíceis de sobrevivência.  

O fato da participação direcionada para os problemas da comunidade já ter principiado 

é um indício positivo. O breve período na história de São Jorge, no qual as pessoas iniciaram 

discussões para decidir sobre a vida no local mostra que as visões socioambientais dos sujeitos 

e a organização nas associações foram importantes nesse processo. Constatamos que esses dois 

aspectos foram fundamentais para o processo de participação/ação que se iniciou no povoado. 

Quando as situações de dificuldades foram compartilhadas e discutidas pela população, isso 

promoveu a ampliação do campo de visão das pessoas. Por sua vez, a organização nas 

associações contribuiu para o início de propostas que pretendiam melhores condições de vida 

para a maioria. 

Como assumimos que o empoderamento ocorre pela própria atuação das pessoas em 

seus contextos de vida, afirmamos que tal processo não foi fortalecido em São Jorge porque as 

pessoas não encontraram meios para a continuidade e desistiram dele. Os entrevistados 

alegaram que não continuaram com as reuniões porque não perceberam mudanças nas 

condições socioeconômicas de vida. Porém, é importante destacar, que os incentivos 

financeiros e as atividades das associações estavam direcionadas para outras intenções, 

predominantemente para a manutenção dos espaços naturais. 

A pouca atividade dessas associações que predominou por muitos anos e a inexistência 

de outros espaços de discussão inibiram a organização das pessoas para o enfrentamento das 

dificuldades que assolam a população. Afirmamos que esses espaços podem favorecer o 

envolvimento das pessoas nos dilemas do lugar. Porém destacamos a necessidade de visões 
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situadas nas dimensões socioambientais de maneira a favorecer a ampliação do debate e 

contribuir para a materialização de ações organizadas pelas associações. 

Nessa direção, um aspecto favorável a maior participação dos moradores da Vila é a 

reativação da ASJOR com propósitos direcionados para os dilemas do povoado, que em nosso 

ponto de vista, atende melhor às necessidades prementes. O intuito de envolver as pessoas em 

discussões, decisões compartilhadas, estímulo à reivindicação e representação em outros 

conselhos é um caminho para o empoderamento da comunidade.  

No entanto, esse processo não é simples e nem ocorre de imediato. Ele diz respeito a um 

desenvolvimento que vai se constituindo de maneira lenta ao longo do tempo, posto que nele 

interferem várias fatores de ordem social, política e econômica. No que tange ao nosso lócus 

de pesquisa, verificamos que muitos desses fatores ainda são fortes barreiras ao empoderamento 

das pessoas que vivem no entorno do PNCV. 

Os sujeitos que formam a nova direção da ASJOR são importantes catalisadores de um 

processo de luta por melhorias nas condições de vida. O posicionamento questionador sobre 

diversas situações da Vila associado ao intuito de organização da população pode conduzir à 

intervenção nos problemas do povoado.  

A participação com conhecimentos fortaleceria o empoderamento da comunidade. 

Nesse sentido, a Associação é um espaço importante para a constituição de conhecimentos 

contextualizados. A educação ambiental crítica, por si só, não resolveria os problemas do local. 

Porém, ela pode contribuir para a formação de um sujeito capaz de atuar com melhores 

condições para identificar, analisar questionar e agir no combate aos problemas que 

mencionamos. Nesse espaço, o desenvolvimento das pessoas se daria pela própria interação 

com o outro, mediada por perspectivas críticas. 

Fundamentados em todas essas considerações, respondemos à pergunta de pesquisa que 

formulamos. De modo simplificado podemos referir que os aspectos que favoreceriam a maior 

participação da comunidade têm a ver com visões não reducionistas de espaços e interações, 

com processos que favoreçam entendimentos críticos para a identificação e a análise dos fatores 

que condicionam as situações de difícil sobrevivência e com a organização da população para 

o enfrentamento e intervenção nos problemas.  

Consideramos que os objetivos aos quais nos propomos na pesquisa foram alcançados. 

A análise das concepções, interesses e participação das pessoas da Vila nos permitiu inferências 

sobre as formas de pensar e atuar dos sujeitos em São Jorge. Identificamos e discutimos os 

aspectos para a maior participação das pessoas da comunidade. Os relatos sobre os interesses e 
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a atuação das pessoas permitiram-nos apreender as contribuições destes para a intervenção dos 

sujeitos, bem como possíveis caminhos que levariam ao empoderamento da população.  

As reflexões no estudo permitem afirmar que as concepções e a atuação dos sujeitos são 

predominantemente voltadas para as dimensões naturais do espaço e que os aspectos favoráveis 

a que haja maior participação das pessoas da comunidade no contexto socioambiental da Vila 

ocorrem de forma minoritária. Logo, a hipótese levantada foi confirmada.  

Concluímos desta investigação, que as inquietações sobre as condições de vida, mesmo 

em número reduzido, manifestam o desejo latente pela ação em prol de mudanças no contexto 

social de vida em São Jorge. A (re)ativação da associação seria favorável às pessoas na busca 

de caminhos para a superação das dificuldades de sobrevivência no povoado e até para o 

favorecimento de aspectos positivos a maior participação que atualmente encontram-se 

reduzidos.  

Cabe mencionar que a principal barreira para esse processo concerne à própria 

insegurança econômica que impõe a luta diária pela sobrevivência. No entanto, é pelo combate 

e resistência diante de tal condição que o coletivo da Vila de São Jorge pode tornar-se forte para 

a superação dos problemas existentes no povoado, que tratamos neste estudo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A  ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA A 

COLETA DE DADOS 

 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Goiás 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais_ Nível 

Doutorado 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

1. Você pode se apresentar? Qual a função (trabalho, ocupação) realizada por você na região 

do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros? Por qual motivo(s) e há quanto tempo a 

realiza? 

2. Atualmente muito escutamos falar de assuntos relacionados ao meio ambiente por diversos 

meios e recursos. Com isso, várias são as notícias sobre o meio ambiente e, de maneira em 

geral, as pessoas formam ideias diferentes. Para você, o que é meio ambiente? 

3. De maneira semelhante, muito escutamos falar sobre educação ambiental por diversos 

meios e em muitos contextos. Para você, o que é educação ambiental? 

4. Você acredita que os espaços de visitação das Unidades de Conservação podem ser 

utilizados com fins educativos como para a educação ambiental? Na sua opinião, de que 

maneira isso poderia ser feito? 

5. Na região do Parque Nacional da chapada dos veadeiros existem práticas ou projetos de 

educação ambiental? Se existirem, quem os pratica? 

6. Dentro da sua função (trabalho, ocupação) você realiza ou participa de projetos de 

educação ambiental na região do Parna da Chapada dos Veadeiros? 

7. O que você acredita que a educação ambiental deveria proporcionar ás pessoas? 

8. A região do Parna da Chapada dos Veadeiros corresponde a uma área de grande visitação 

turística no Estado de Goiás. Você percebe se as pessoas que visitam a região possuem 

interesse em saber de outras questões, além das relativas a fauna e a flora?  

9. Você percebe nas pessoas que vivem na região do Parna, interesse ou preocupação com 

outras questões, além daquelas relativas à fauna e a flora?  

10. Os moradores participam de discussões e decisões sobre a educação ambiental ou questões 

ambientais que envolvem a sociedade? 

11. Na sua opinião, o que poderia ser criado ou melhorado para a educação ambiental das 

pessoas que vivem ou visitam a região? 
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APÊNDICE B  UNIDADES DE REGISTRO E CONTEXTO RELATIVAS ÀS CONCEPÇÕES DE MEIO AMBIENTE NOS 

TURNOS DAS FALAS DOS SUJEITOS 

 
Subcategoria de análise sobre concepções 

de Meio Ambiente  Unidades de registro e contexto que surgiram nas entrevistas 

Subcategoria 1.1 – Concepção de Meio 

Ambiente como Recurso  

 

Ter/fornecer/base/recursos (11): É pra eu ter uma terra saudável. É que possa fornecer alimento. Meio ambiente é toda 

base biofísica. Meio ambiente é para eu ter uma qualidade de água. É pra eu ter uma qualidade no clima. O meio ambiente 

é como se fosse numa empresa. É um potencial para gerar economia, para um crescimento. É um importante negócio 

local pra gente usufruir. É o nosso ganha pão! O meio ambiente é toda essa base biofísica que permite a existência da nossa 

vida. São os recursos naturais ambientais. 

 

Condições/oferece/usar (9): São as condições da natureza que ela oferece. São todas as condições ao homem. É de onde se 

pode tirar. E o lugar para a gente usufruir. É tudo que a natureza oferece. Usar sem causar danos. É de onde fornece 

alimentos pra todo mundo. O meio ambiente oferece as condições para o homem poder tirar dele. Onde pode usar sem 

danificar. 

 

Sobreviver/dependemos (6): É onde a gente precisa dele pra sobreviver. É de onde a gente tira pra sobreviver. É onde a 

gente tira pra sobreviver. É de onde nós dependemos da natureza pra viver. A gente precisa dele pra sobreviver. É de onde 

nós dependemos dessa conservação. 

 

Cuidar/recuperar/ poluir (11): É pra você cuidar dele sem poluição. É o lugar para recuperar se estiver poluído. É pra 

cuidar do entorno aonde o turista passa. É pra cuidar sem poluir o ambiente em que vivemos. São os cuidados que se deve 

ter com a natureza. O meio ambiente é cuidar do entorno de uma cachoeira. É onde a gente tem que cuidar dele. É saber 

cuidar dele. O meio ambiente é pra você cuidar dele. O meio ambiente tem que cuidar dele. É pra gente não poluir. 

 

Futuro/gerações (5): É para o futuro que vão vir. É para o futuro que está vindo e que vão vir. É para cuidar dele pra 

próxima gerações. É para as pessoas no futuro que vão vir. Meio ambiente liga ás próximas gerações. 

 

Qualidade (4): É para vivermos numa qualidade sustentável. É para uma melhoria na qualidade de vida. É que me dá uma 

qualidade de vida. É para nós termos uma melhoria na qualidade de vida. 

 

Preservação/reciclar (6): É a questão de preservação principalmente desse lugar. É a preservação principalmente desse 

lugar. É a preservação que se deve ter com esse lugar. É a preservação do espaço. O Meio ambiente pra mim é essa coisa 

bonita de preservação do lugar. É onde tem que procurar reciclar. 

 Subcategoria 1.2 - Concepção de Meio 

Ambiente como lugar para se viver 

 

Vive/ vida (11): É onde a gente vive. É onde a gente mora. É onde a gente vive e está. Meio ambiente pra mim é vida. É 

o meio em que a gente está. É o ambiente em que a gente vive e frequenta: nós e os animais. É esse espaço em que a gente 

vive nele. O meio ambiente representa a vida. É onde você vive na cidade. É o meio que a gente vive. É o lugar para 

manutenção da própria vida.  
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Tudo volta/ cerca/ ao redor/habitamos (14): É tudo ao nosso redor. É o que está a sua volta. É o que está a nossa volta. 

A cidade é o seu meio ambiente. Tudo faz parte do meio ambiente. É o que nos circula. É o que está a nossa volta. Pra mim 

é tudo! É onde eu estiver. É tudo que nos cerca basicamente. Meio ambiente é tudo! Meio ambiente é tudo a sua volta. É 

o ambiente que nós habitamos. 

Subcategoria 1.3 – Concepção de Meio 

Ambiente como biosfera 

Planeta/universo/separação (9): É o planeta. O meio ambiente é esse planeta terra. É o espaço pra estender para uma 

consciência planetária. É o planeta que não tem fronteiras. Eu considero todo o Planeta Terra. O universo mesmo pode 

ser considerado como meio ambiente. O universo é o meio ambiente em que eu estou sobrevivendo. O universo é o meio 

ambiente. É todo o planeta porque ele não tem separação.  

 

Mesma estrutura/energia/harmonia/unidos (6): A mesma estrutura que está presente em mim está na natureza. Somos a 

mesma energia. O meio ambiente e nós somos uma coisa só. É a importância que a harmonia daqui tem. É o local de 

importância de todas as coisas. É o lugar onde todos nós unidos: seres humanos, animais e tudo. 

 

Intuitiva/fé/equilíbrio/crescimento (6): É o lugar onde as ações ficam mais intuitivas. Meio ambiente é uma fé. É uma ação 

interna de valorização. É a coisa mais ampla que existe. Conjunto em equilíbrio que a gente inserido. Meio ambiente é 

uma ação interna de crescimento. 

Desassociar/integrado/genes/gaia (7): Não tem como a gente desassociar do homem é tudo. É o lugar para manter os meus 

genes representante da espécie humana. É onde não tem como desassociar homem. É o lugar onde somos parte integrante 

dela. É onde tudo está integrado. Fazemos parte desse meio ambiente. É onde a gente faz parte dessa gaia.  

 Subcategoria 1.4 – Concepção de Meio 

Ambiente como projeto comunitário 

Ser/atividades humanas/inserido (7): Somos nós enquanto seres humanos. É o cuidado com os seres humanos. É o local 

onde eu incluo o ser humano. É tudo e toda ação que a gente desenvolve que a gente trabalha. O meio ambiente permeia 

todas as atividades humanas. É o meio onde a gente convive mesmo com as pessoas. É o lugar onde nós estamos inserido. 
Relação/comunidade/sociedade (8): É o meio onde você se encontra e ali você estabelece uma relação. É a relação entre 

você mesma e com as outras pessoas. Seria relacionado ao contexto. É o meio onde você estabelece uma relação com as 

outras pessoas. É o meio em que a gente vive em sociedade. É a valorização da comunidade local. Pra mim o meio 

ambiente é a comunidade! O meio em que a gente vive em sociedade. 

Subcategoria 1.5 – Concepção de Meio 

Ambiente como natureza 

Natureza/verde/puro/Phisis (6): É a natureza em volta. É toda a natureza que envolve a gente. É a natureza. É a questão 

natural da natureza. O meio ambiente pra mim é o verde que Deus nos deu. Meio ambiente é a Phsisis! 

Preservação total/desmatada/intactas (3): Um lugar de preservação total mesmo. É aquela parte que não pode ser 

desmatada. Meio ambiente tem que manter as áreas intactas.  
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APÊNDICE C  UNIDADES DE REGISTRO E CONTEXTO RELATIVAS ÀS CONCEPÇÕES/PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NOS TURNOS DAS FALAS DOS SUJEITOS 

 
Subcategoria de análise sobre 

Concepções/Práticas em educação 

ambiental Unidades de registro/contexto que surgiram nas falas dos sujeitos 

Subcategoria 2.1 – 

Concepções/Práticas de sustentabilidade 

em educação ambiental  

Lixo, impacto, consumo, degradar, resíduos, deteriorar, reduzir, reutilizar, coleta seletiva (28): Educação ambiental é não 

jogar lixo. Educação ambiental é incentivar mais o pessoal a não ficar jogando lixo. A gente faz a educação ambiental falando 

para as pessoas não jogarem lixo. Educação ambiental é não jogando lixo. É para não deixar nada de lixo. A educação ambiental 

é sem jogar lixo e cuidar das nascentes. Ensinando o visitante a não deixar lixo. Isso faz parte da educação ambiental. Quando 

os turistas vêm e falo para eles que não pode deixar o lixo na beira do rio, já estou fazendo uma educação ambiental. Eu considero 

que eu realizo educação ambiental com o produto que eles trazem que é o lixo. Eu faço aqui uma pratica básica com o lixo, com 

a separação do lixo. Educação ambiental é a separação do lixo. Promovemos mutirões na rua pra gente recolher o lixo. Na 

educação ambiental fazemos a compostagem do lixo orgânico da sala de aula. Educação Ambiental é para uma nova postura no 

dia a dia: como separar o lixo, a economizar a água. A educação ambiental serve pra gente entender o que faz com todo esse 

lixo. É para informar as pessoas sobre o impacto no meio ambiente. É um trabalho de educação ambiental você estar educando 

para poder causar um impacto menor no meio em que ela vive. Pra minimizar esses impactos no campo do resíduo. É para dar 

essa consciência para as pessoas, para a gente conseguir diminuir esse impacto. Educação ambiental é gerar atenção a seus 

hábitos de consumo. É uma maneira que altera as suas atitudes diante da vida, suas relações de consumo. Pra falar sobre o que 

os nossos hábitos de consumo geram e formas de minimizar isso. É pra não fazer coisas que vai degradar o meio ambiente. Pra 

poder saber que aquilo vai deteriorar. Seria a educação em torno da gestão de resíduos. Para terem hábitos para primeiramente 

reduzir, depois reutilizar e no final reciclar. A educação ambiental é atrelado a tudo: a coleta seletiva, preservação. Começamos 

um trabalho de coleta seletiva. 

 

Conservar, conservação, preservar, preservação, parque, trilha, desmatamento, recursos naturais, depredar, sustentável, 

sustentabilidade, excessos, usufruir (36): É para ajudar a conservar. Na educação ambiental a gente leva as crianças dentro 

do Parque e vamos falando de conservação. Preservar: que isso é educação ambiental. Educação ambiental é preservar. A 

educação ambiental é pra preservá-los. É para preservar o local. É pra preservar a natureza. É pra ter conhecimento de como 

preservar. Educação ambiental seria as formas, as regras corretas que nós deveríamos seguir para preservar e cuidar do meio 

ambiente. Primeiro a educação ambiental é você preservar! É pra você preservar a natureza. Educação ambiental é para 

preservar. É pra poder preservar isso tudo. É para saber preservar aquilo (meio ambiente). Eu falo de preservar que isso é 

educação ambiental. Quando a gente tá assim na prática da trilha vai falando da preservação. Falo da preservação aqui na 

nossa comunidade de São Jorge. A educação ambiental é falando para as pessoas dar preservação. Na educação ambiental eu 

falo da preservação. Com a educação ambiental, a preservação fica mais presente. A educação ambiental é para que essa nova 

geração crescer com uma noção de preservação ambiental. Educação ambiental é porque a gente tem que promover a 

preservação do meio ambiente. A educação ambiental facilitava bastante para a gente passar esse foco de meio ambiente, de 

preservação da natureza. É sobre a questão da preservação de como utilizar. Eu faço educação ambiental no Parque. A 

Educação ambiental que eu faço já vem desde a palestra no Parque. Na minha educação ambiental eu já chego num ponto 
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estratégico do parque já procuro saber quando eu vou dar a palestra. É quando a gente tá assim na prática da trilha. É feita 

nesse contato na trilha pode ser feita. Falo do desmatamento. A educação ambiental é para que mantenhamos os recursos 

naturais presentes em nossas vidas também. Educação ambiental serve para não depredar. Educação ambiental é para conviver 

naquele local com a natureza sem depredar. Educação ambiental é pra procurar uma autossustentabilidade pro futuro. É para 

a gente extrair o que e necessário sem excessos. 

É para ele saber que pode usufruir. 

 

Conscientização, orientação, lidar, conhecer, saber, posturas corretas (18): Seria a conscientização mesmo de que a gente 

tem que cuidar. Uma aula de educação ambiental a gente faz em toda trilha para conscientizar esses estudantes da necessidade 

de cuidar do lugar que eles tão vivendo. É para a consciência de que o ser humano precisa ter uma qualidade de vida boa. A 

educação ambiental é para valorizar o meio ambiente na conscientização. Educação ambiental é a conscientização das pessoas. 

Ajuda na conscientização das pessoas. Orientar as pessoas a preservar: isso é educação ambiental. Porque nós estamos no 

mundo de desmatamento e tem que orientar. Cada um tem um ponto estratégico pra dar uma orientação de educação ambiental 

na trilha. Pra cuidar dessa parte aí e orientar o povo. Educação Ambiental é educar as pessoas para lidar com o meio ambiente. 

São formas mais adequadas de lidar com o meio ambiente. Educação ambiental é para ele compreender que ele depende do 

meio ambiente. É para conhecer o valor do que eles têm aqui na mão aqui. Para saber do impacto que ela gera na vida do 

vegetal. Educação ambiental é pra educar as pessoas para elas não acabar com o meio ambiente. É para formar novos cidadãos 

com posturas e atitudes de consciência em relação ao meio ambiente. É para uma postura correta no meio em que vivem. 

Subcategoria 2.2 – 

Concepções/Práticas holísticas em 

educação ambiental 

 

Sensibilizar, tocar, encantar, inspiração, coração (24): A educação ambiental está muito relacionada com a sensibilidade. 

Seria sensibilizar a pessoa para as questões ambientais. Eu acho que o sentimento faz parte da educação ambiental. Está 

relacionada com a sensibilidade. Faz parte da educação ambiental através do sentimento. A pessoa será sensibilizada. Quando 

você chega no sentimento pode fazer a pessoa entender. Tem que relacionar com a vida da pessoa pra ela poder sentir. O lixo é 

um problema e tem que sensibilizar. Seria para o sentimento das pessoas. A pessoa consegue sentir o que é a natureza. Seria 

para ver e sentir. Eu não saberia trabalhar a educação ambiental sem esse viés do sentimento. São espaços para esse tipo de 

sensibilização. Vai fazer educação ambiental então vai sensibilizar. Seria tocar as pessoas através da prática. Educação ambiental 

vai muito mais além, tem que perceber onde toca a pessoa. Em uma atividade de educação ambiental é isso que eu tento fazer 

aqui: tentar tocar. Seria tocar e sensibilizar pra importância do meio ambiente. Seria para um bom encantamento. Na educação 

ambiental tem que ter uma história de encantamento com os assuntos. Tem que ter um viés para encantar as pessoas, com 

esses assuntos de meio ambiente. Precisa ter um pouco de inspiração artística para poder passar a ideia, isso é muito importante 

dentro da educação ambiental. Através da educação ambiental pode trabalhar o coração das pessoas. 

 

Equilíbrio, energia, harmonia (4): Com a educação ambiental a gente vai aprendendo todas essas formas possíveis de 

equilíbrio junto a natureza. Esses espaços são necessários para que as pessoas venham e consigam perceber essas energias. A 

educação ambiental que vai nos ensinar como devemos nos comportar no meio em que a gente vive pra gerar uma harmonia. 

Seria para a harmonia.  

Sentidos (3): Seria através do toque, do cheiro. Na prática da educação ambiental falo: vamos agora cheirar o fruto do Murici. 

Ela (a educação ambiental) é prática e aborda todos os 5 sentidos. 

Interdependência (5): É papel do educador ambiental mostrar que tudo se relaciona.  
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Para ter uma consciência de que ela, bicho e arvore é a mesma coisa. Para pensar que não é sociedade versus meio ambiente, que 

é junto o ser humano e o meio ambiente. Para pensar que o ser humano faz parte do meio ambiente, que ele é o meio ambiente. 

É uma maneira importante de passar para outros seres humanos valores importantes á vida dos seres vivos que ali estão unidos. 

 

Holístico, planeta, conexão (4): É muito importante para pensar de maneira holística. Seria uma educação pra ter a noção 

de como a gente tem que se comportar no planeta. Para tentar promover essa conexão da pessoa com o espaço. O papel do 

educador ambiental é ser essa ponte e fazer com que as pessoas enxerguem essa conexão. 

Subcategoria 2.3 – 

Concepções/Práticas críticas em 

educação ambiental 

 

Social, coletivo, sociedade, comunidade (14): Educação ambiental é muito mais social e inclusivo. A educação ambiental visa 

entender, discutir e resolver os problemas sociais. Eu acho que na ecologia (refere-se a educação ambiental) tem que trabalhar 

essas coisas as questões sociais. Eu acho que a educação ambiental é pra se viver melhor. Então primeiro tem que resolver as 

questões sociais. Eu acho que tem que trabalhar essas coisas. A gente reúne uma vez por mês e aí discute-se tudo! Tudo, tudo 

mesmo! Todos os problemas: ecológicos, sociais, financeiros. 

São as questões sociais. Está faltando esse alavancar (educação ambiental) para a comunidade discutir as próprias questões. 

Primeiro tem que resolver as questões sociais. Na educação ambiental eu acho que essas questões sociais deveriam ser resolvidas 

em primeiro lugar. Seria para levantar as questões sociais. Seria pro meu coletivo. Seria uma atividade de educação ambiental 

que envolvesse a sociedade. Educação ambiental é uma atividade que deve envolver a sociedade. As pessoas para falar de meio 

ambiente, de conservação, tem que conhecer primeiro as comunidades daqui.  

 

Formar, relações humanas, cidadania (3): Eu realizo a educação ambiental, que na verdade a gente tenta é formar esses meninos 

é pra vida! Educação ambiental não é só dentro do contexto da natureza, mas das relações humanas. A educação ambiental 

é para a cidadania!  

Subcategoria 2.4 – 

Concepções/Práticas naturalista de 

educação ambiental 

 

Vegetação, solo, clima, água, animais (11): Na educação ambiental falo da vegetação, falo do solo falo. Falo porque nós temos 

33% de bioma Cerrado no nosso Brasil. Falo que o Cerrado é dividido em várias partes aqui pra nós. Na educação ambiental 

ele tem que andar ali com acompanhante pegando explicação de planta medicinal ou não medicinal. Vou mostrando no decorrer 

da trilha, que as matas ciliares são responsáveis pelas nascentes. Falo de umas árvores que, por exemplo, tem um pau de óleo 

lá que é uma planta medicinal, vai trabalhando isso aqui. Falo das vegetações. Sobre as da beira dos rios, por exemplo, todas 

elas têm seu valor sua importância porque elas estão segurando os bicos das águas. A educação ambiental falo que o nosso planeta 

é dividido assim em cada tipo de paisagem desse tem vários tipos de solo. Falo que nós temos solo arenoso, solo rochoso, solo 

que é ferroso com “calcite”. Vai passando as coisa que tem: o clima, a água a pureza da água. Falo que aqui no Parque a nossa 

água é uma água escura porque tem fungos que dá uma tintura da própria raiz das vegetações.  

 

Conhecer os componentes (ambiente, plantas, animais) (5): É pra você conhecer o espaço natural como ele está com muita 

pedra, muita nascente, com os animais. Serve pra gente conhecer as plantas, os animais e com tudo mais que existe em volta 

da gente. Eu não sou um especialista em educação ambiental, mas eu vejo várias possibilidades: dar uma palestra, uma visitação 

para conhecer a fauna a flora, a biodiversidade, a unidade de conservação. É mais na parte ambiental, de ciências, da 

Biologia. Literalmente seria para o conhecimento do ambiente, principalmente na região em que se vive. 

 



160 

 

 

APÊNDICE D  UNIDADES DE REGISTRO E CONTEXTO RELATIVOS AOS INTERESSES E A PARTICIPAÇÃO NOS TURNOS 

DAS FALAS DOS SUJEITOS 

 

Subcategoria de Interesses e participação 

dos sujeitos  Unidades de registro e contexto que surgiram nas entrevistas 

Subcategoria 3.1  Interesses e 

participação voltados às dimensões naturais 

do espaço  

 

Conservação, preservação, sustentável (43): Eu participo da conservação. Aqui tem a preocupação com a conservação. 

Manter na conservação, na limpeza também, do lixo. A maioria das pessoas aqui tem o hábito da conservação. Toda a escola 

participa da conservação porque são os projetos que tem na escola. Devido a gente nascer em um meio natural, eu creio que 

a gente já é educado pra conservar. Eu acho! já nascemos dentro da preservação. Vai falando da preservação porque eles 

têm interesse. Aqui tem a preservação aqui na nossa comunidade de São Jorge. Existe a participação de toda comunidade 

pra preservação. A gente tem que promover a preservação do meio ambiente. Está na nossa política de preservar. A gente 

tecla na preservação. Tenta fazer bem em cima dessa parte da preservação. Os guias aqui também tentam fazer isso da 

preservação. A gente sempre toca nesse assunto da preservação. Eles são os que mais se interessam pela preservação aqui. 

O turista gosta muito é de preservação. Tem, mas aqui é só para a preservação. Querem saber da questão de preservação 

ambiental. Realizamos um projeto para as crianças entenderem e conhecerem mais da preservação. As pessoas tem interesse 

que seja preservado. O nosso objetivo aqui é preservar. O acertado nosso aqui é preservar. Tem o interesse por lugares 

mais preservados possíveis para ter esse contato. Em manter preservado para atrair visitantes. A preocupação é que 

preserva, que cuida. O trabalho aqui é de ajudar na conscientização das pessoas pra preservar a natureza. A preocupação 

aqui é que tem que preservar. Todos querem ver como que se faz para preservar a Chapada. Todos querem saber como faz 

pra estar tão preservada ainda. Só vive pra preservar. O povo só vive pra preservar o meio ambiente. O pessoal tem se 

esforçando mais para preservar! Muitos têm essa consciência: preservam, zelam, cuidam. Eu percebo o interesse muito 

grande das pessoas para preservar. Eu aqui procuro, como é que se diz eu preservo. A gente preocupa em manter pra ter. 

O pessoal fica querendo saber o que é feito para manter. Aqui a gente preocupa em manter o máximo que a gente pode. 

Fala de como o pessoal da região fazia pra usar elas de maneira sustentável. Vamos fazer uma campanha para falar sobre 

os cuidados ambientais. Temos é que entender como cuidar do Cerrado. Conscientizamos esses estudantes da necessidade 

de cuidar do lugar que eles tão vivendo.  

 

Coleta seletiva, lixo, reaproveitamento, reutilizar, reciclar, compostagem, permacultura, resíduo, separar, 

reaproveitamento, reutilização, reciclagem, bio construção (38): Todo mundo aqui tem interesse pela coleta seletiva. 

Fizemos a coleta nas ruas. Eu acho que grande parte da comunidade tem interesse pela coleta seletiva. Criamos um 

calendário da coleta seletiva. Convidamos as pessoas pra se informar sobre a coleta seletiva. Começamos um trabalho de 

coleta seletiva. É importante essa questão da coleta seletiva. A gente vai sair de casa falando sobre o que é coleta seletiva. 

A gente vai passar a semana indo de casa falando sobre coleta seletiva. Nós iniciamos a limpeza das ruas. As pessoas e o 

guia não deixam jogar lixo na Vila. A gente dá uma sacolinha pra pessoa pegar o lixo mesmo! Em saber como é reciclado 

o lixo das pousada. Elas têm interesse em saber como é reciclado o lixo das pousadas. Tem interesse em saber como é 

reciclado o óleo de fritura dos restaurantes. Eu coleto tudo aqui! O lixo todo! Aqui não tem um lixo em lugar nenhum. Já 

participei de muito em mutirões de lixo. E ai eu fiz essa coleta de lixo como cidadão e dono da pousada. Grande maioria das 

pessoas tem esse interesse pela separação do lixo. Nós já promovemos mutirões na rua pra recolher o lixo. Todos os anos 
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fazemos uma caminhada ecológica pra recolher o lixo. Fazemos a compostagem do lixo orgânico da sala de aula. Todo resto 

de alimento orgânico nós fazemos compostagem pra colocar na horta. Enterramos o lixo orgânico como no modelo 

permancultura. Onde era o lixão fizemos um mini galpãozinho. O lugar onde era o lixão a gente transformou em área de 

transbordo. A gente começou a dar uma destinação pro resíduo. Fazemos compostagem do resíduo orgânico dentro da 

pousada. Estendemos o serviço de coleta de resíduo pela Vila. As pousadas e os restaurantes separavam o resíduo em 

tambores. A parte do reciclado a gente conseguiu dar a destinação correta. Aqui tudo que é separado. A gente armazena e 

destina para o Recicle Alto. Conseguimos aumentar o número de pessoas que participa da separação do orgânico. Tem 

moradores que vem pedir os tambores pra poder separar o resto de comida! O pessoal é acostumado a separar o orgânico. 

Vamos criar um centro de gerenciamento de resíduos sólidos. Procuro trazer novos conceitos e novas atitudes de 

reaproveitamento. As pessoas daqui tem essa preocupação de reaproveitar. Procuro trazer novos conceitos e novas atitudes 

de reaproveitamento. A minha participação está mais nessa linha da reutilização. Eu vivo sonhando em reciclar. Participo 

com a utilização de materiais recicláveis. Minha participação é nessa proposta de bio construção.  

Plantas, árvores, Cerrado, vegetação, flora, animais, parque, WWF, ecológico, agroflorestal, horta, solo, água, ar puro, 

natureza (40): Preocupa em não acabar com a planta, usar elas sem matar. Elas já ficaram bem interessadas com essas 

plantas, com a água, com a terra. Eu procuro levar a participar o turista e mostro cada plantinha. A gente sai mostrando 

as plantas, as árvores. Elegem a árvore e pesquisa o que faz com dela. Eu vejo que tem muitas árvores derrubadas no 

chão. Tem que tomar cuidados com plantação no Cerrado pra não desequilibrar toda a flora. Nesse projeto eles conhecem 

um pouco mais de plantas. Aqui nos falamos um pouco mais sobre essa ou aquela planta. As pessoas já vem propenso a 

ver umas plantas, ver uma cores mais verdes. Nossa preocupação é mais com o Cerrado a vegetação, os animais, a flora! 

Cada turma planta sua agro floresta e se identificam com uma árvore do Cerrado. Ajudei a fundar o WWF pra ajudar a 

proteger o Cerrado. A gente fazia doces e geleias com frutos do Cerrado. Nossa preocupação principal é com o bioma 

Cerrado porque ele é singular no planeta. Tínhamos um financiamento pelo WWF que arrecadava recursos. Quero 

disponibilizar essa informação da espécie, da vegetação de outros animais. Muitas pessoas que nos visitam querem é ver 

os animais. Com a WWF eu sugeri fazer mini arranjos de florzinha e outras plantas. Tem interesse para trabalhar no 

Parque. Eu participo com a educação ambiental no Parque. Muita gente vem e fica perguntando de quando começou o 

parque. A WWF foi uma das patrocinadoras nossa. Teve muitos cursos de capacitação da WWF. Aqui também tinha a 

WWF que cuidava da parte da conservação e cuidava dessa parte de criar as RPPN. A WWF ajudou muito pra criar as 

associações. As pessoas sempre visitam a horta. Nós levamos os turistas para visitar nossa horta. Tem interesse por estudo 

ecológico. Eu quero fazer a fossa ecológica. Nós iniciamos um projeto sustentável de agrofloresta. Falamos pra eles o que 

é agrofloresta. Implantamos na prática a agrofloresta dentro da escola. Aqui as pessoas vem em busca de ar puro para eles. 

As pessoas tem interesse em saber se elas usam causam mal para o solo, pra água, pro ar. Eu faço a coleta de água por 

exemplo. Aqui tem um tipo de afinidade com a natureza. As pessoas daqui tem esse perfil de curtir natureza. Tem a 

preocupação de respeitar a natureza. As pessoas tem o interesse porque é da natureza que eles tiram o sustento. As pessoas 

tem interesse na natureza porque as pessoas procuram mais os guias que saibam explicar mais. As pessoas vêm com uma 

prospecção de buscar uma coisa mais natural do espaço. Percebo que elas querem é ter um maior conhecimento da natureza.  

Subcategoria 3. 2 - Interesses e 

participação voltados às dimensões 

holísticas do espaço 

Pertencimento, harmonia, sensibilidade, tocar, interior, planeta, descanso (11): Pessoas estão buscando aqui a sua 

identidade, a sua identidade espiritual, o pertencimento ao planeta. Então a minha escola tenta ensinar que ele faz parte da 

natureza. As pessoas que vêm para a chapada tem interesse na harmonia do lugar. Estou num lugar que eu consigo ver a 

importância que a harmonia daqui tem. Aqui nós procuramos despertar a sensibilidade através da natureza. A gente 
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procura esse lugar para tocar a alma. Eles vêm não é buscando só a beleza natural ele está buscando o interior dele. As 

pessoas que vieram de fora dão importância pra vida ligada ao planeta. Somos parte integrante do meio ambiente em tudo! 

As pessoas tem interesse por esse conjunto em equilíbrio que a gente está inserido. Existe uma associação muito forte desses 

lugares como locais para descanso.  

Subcategoria 3. 3 - Interesses e 

participação voltados às dimensões 

socioambientais do espaço 

Comunidade, povoado, São Jorge, história local, participação (39): Eu criei comitês gestores, porque os comitês gestores 

eram o pessoal da própria comunidade. Ela já foi presidente da comunidade dos moradores aqui. Outros querem saber da 

história do povoado de quando começou e até agora. Muitas pessoas querem saber como começou São Jorge. Tem uns que 

vem só pra isso para saber da história do local. Tem gente que vem e só fica perguntando pra contar a história da gente. 

Perguntam também da história do local. Aqui tem uma turma pequena que se preocupa com isso, com os problemas da 

comunidade. É um percentual muito pequeno dos que querem aprofundar esse conhecimento sobre a comunidade. Eu no 

meu entendimento achava que a comunidade local também teria que ser inserida nesse processo econômico. Precisava de 

uma voz lá na câmara para está trazendo benefícios pra comunidade. Acho que não tem muito interesse pela comunidade. 

Olha, muito poucos participam dos problemas da comunidade. Nós estamos um pouco afastados da comunidade como 

cidadãos uns dos outros. Não há uma reunião de pessoas em torno de uma proposta pra comunidade. Aqui não têm políticas 

públicas definidas para a comunidade. Então nós conseguíamos fazer isso devido à participação da comunidade. Foi o 

começo de um processo que teve a participação efetiva da comunidade. Ali estava a participação efetiva da comunidade. 

Eu não vejo muita participação. Eu me abstive de participar de algumas reuniões. As pessoas daqui não participam mais 

dessas questões sociais. Eu participei e eu era bastante mais ativo. Elas já participaram como eu já falei, mas hoje em dia 

não. Eu fiz questão de participar e reivindicar. Participei muito! Eu fui desses conselhos todos. Também participei de 

discussões discutindo com os moradores. Quando tinha antes a reunião pra falar das coisas do guia a gente participava. 

Hoje em dia o povo não participa muito. Ela necessita saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado: 

participar! O povo não participa muito mais. Já participou tanto e não viu resultado. Hoje em dia elas não participam. 

Não participam mais. Elas já participaram. Antes participava mais mas o povo foi cansando. Hoje em dia não tem muita 

participação mais não. De uma forma não tão grande, participariam. A gente fica aqui e eles não chama a gente pra 

discutir. Aqui nunca chamou nós aqui pra discutir as coisas do Parque.  

 

Associação, conselho, espaço, reivindicação (20): Participava sim pela ASJOR e a associação de guias. Aqui não reúne 

mais porque aqui não tem uma associação. Montamos uma biblioteca dentro dessa Associação de Moradores e eu fui a 

coordenadora. Tinha que fazer uma associação. Na associação eu conseguia aprovar projetos. Quando eu fui presidente da 

associação eu apoiava tudo o que era feito na época. Eu participo na associação comunitária. A gente participa do 

Conselho do COMDEMA. Eu acabei me envolvendo com a associação por causa do histórico no passado. Foi quando a 

gente pôde ter a nossa associação de Moradores (ASJOR). A gente entrou agora na associação com o intuito que a 

comunidade possa participar. A gente vai participar do Conselho do Parque. E também eu sou representante daqui de 

São Jorge em um Conselho da UnB Cerrado. Não reúne mais porque não tem uma associação. Ninguém discute mais porque 

não tem o espaço. As reuniões poderiam ajudar nesse sentido de ter discussões. A comunidade perde muito com a falta 

desses espaços pra discutir. A gente não reivindica muito mais. Dificilmente a gente se junta para poder ficar forte e 

reivindicar. A gente tinha que fazer nossas reivindicações. 
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Prefeitura, prioridades, terceirizado, debates, discussão (14): A prefeitura devia estar mais presente. A prefeitura 

aprovou um projeto para fazer uma rede de captação de esgoto e jogar o restante no rio. Algumas coisa vem empurradas 

“goela” abaixo: do executivo, seja da prefeitura. A prefeitura deixa tudo correr muito solto aqui. Eu falei para o prefeito 

que é necessário que se tenha quebra-molas. Saber das nossas prioridades aqui a gente sabe. E aí os guias vão se cadastrar, 

e vão fazer esse trabalho terceirizado. Os debates seria um mecanismo de aproximação dos moradores. Houve esse debate, 

que os moradores apoiaram Acho que a gente vai chegar em uma síntese só debatendo. Quando existiu aqui os fóruns de 

discussão na associação elas participaram. Precisava muito dos debates e das reivindicações aqui. Os fóruns de discussão 

ajudavam a formar as pessoas. Achava importantíssimos os fóruns de discussão.  

 



164 

 

 

APÊNDICE E – FOTOS DO LOCAL DA PESQUISA: ATRATIVOS NATURAIS DE 

VISITAÇÃO TURÍSTICA E A VILA DE SÃO JORGE  

 

Foto 1  Atrativo 
turístico Raizama 

 
Fonte: O Autor. 

Foto 2  Atrativo 
turístico Salto I e II do 

Rio Preto no PNCV 

 
Fonte: O Autor. 

 

 

 

 

Foto 3  Atrativo turístico Vale da Lua 

 
Fonte: O Autor. 

   

Foto 4  Atrativo turístico Fonte de águas 
termais Jardim do Éden 

 
Fonte: O Autor 

 

Foto 5  Vista da Chapada dos Veadeiros 

 
Fonte: O Autor. 

  

Foto 6  Atrativo turístico Mirante do Sol 

 
Fonte: O Autor. 

Foto 7  Sede da entrada do PNCV 

 
Fonte: O Autor. 
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Foto 8  Participação em trilha de visitação 

conduzida por GT no PNCV 

 
Fonte: O Autor. 

Foto 9  Vista parcial da Vila de São Jorge 

 
Fonte: O Autor. 

  

Foto 10  Rua principal do povoado. 

 
Fonte: O Autor. 

Foto 11  Habitação de morador do 

povoado 

 
Fonte: O Autor. 

  

Foto 12  Pousada (1) de propriedade de 
“nativo” do povoado 

 
Fonte: O Autor. 

Foto 13  Pousada (2) de propriedade de 
“nativo” do povoado 

 
Fonte: O Autor. 
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Foto 14  Pousada (3) de propriedade de 

empresário “chegante” 

 
Fonte: O Autor. 

Foto 15  Pousada (4) de propriedade de 

empresário “chegante” 

 
Fonte: O Autor. 

  

Foto 16  Pousada (5) de propriedade de 

empresário “chegante” 

 
Fonte: O Autor. 

Foto 17  Estabelecimento de alimentação 

de proprietário “chegante” 

 
Fonte: O Autor. 

  

Foto 18  Estabelecimento de alimentação 

de proprietário “nativo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O Autor. 

Foto 19 - Estabelecimento de alimentação 

de proprietário “nativo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O Autor 

 


