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se é possível mudar o mundo que não fizemos, o da natureza,  

por que não mudar o mundo que fazemos,  

o da cultura, o da história, o da política?  

(Paulo Freire). 



 
 

 
RESUMO 

 

O objetivo principal desta tese foi desenvolver fundamentos teórico-metodológicos de 

educação ambiental, na perspectiva dialógico-problematizadora.  A pesquisa foi pautada 

no referencial teórico que articula investigação-ação, pedagogia freireana e 

empowerment (empoderamento), sendo conduzida na modalidade qualitativa, em 

colaboração com o Programa Ecomuseu da Amazônia (PEA) e Casa-Escola da Pesca 

(CEPE), vinculadas a Fundação Escola Bosque (Funbosque), situadas na ilha de 

Caratateua, Belém-PA. A proposta esteve voltada para promoção de maior integração 

entre os eixos temáticos: cidadania, cultura, meio ambiente e turismo de base 

comunitária do “Programa Patrimônio e Capacitação dos Atores do Desenvolvimento 

Local” realizado pelo PEA, assim como o fortalecimento do processo de empowerment 

no campo da educação ambiental dos alunos do ensino médio (modalidade EJA) 

integrado ao Curso Técnico em Recursos Pesqueiros da CEPE. A investigação-ação se 

deu em torno de conflitos socioambientais relacionados à pesca artesanal, sendo 

envolvidos no processo: 4 técnicos e 1 voluntário do PEA, 1 professor da CEPE (ex-

técnico do PEA), 1 coordenadora pedagógica da CEPE e 28 jovens e adultos da escola. 

Destacamos que os alunos em sua maioria pertencem à população ribeirinha da região 

das ilhas de Belém e Barcarena, municípios do Estado do Pará. A metodologia seguiu as 

etapas da espiral lewiniana da investigação-ação, partindo do levantamento da 

problemática por meio de pré-diagnóstico, seguida de planejamento-ação-avaliação-

reflexão. Para elaboração do corpus (material empírico), foram adotadas técnicas 

diversificadas: análise de relatórios, entrevistas semiestruturadas, filmagens e 

questionários. Como aporte para análise do corpus adotamos a semiótica discursiva, 

análise de conteúdo e estatística descritiva. Os resultados alcançados no que se refere ao 

PEA, demonstraram um avanço mudando da concepção de educação ambiental 

vinculada à vertente conservadora, que orientava somente no sentido de mudança de 

comportamento e atitudes relacionadas à preservação ambiental, para a vertente 

dialógico-problematizadora, classificada pelos técnicos do PEA e coordenadora 

pedagógica da CEPE como sendo Inovadora, Caminho Acadêmico, Prática, 

Positiva/Efetiva e Estruturadora/Transformadora. Ressaltamos que a proposta 

alicerçou o planejamento integrado entre os eixos temáticos do PEA. Quanto ao 

processo de empowerment dos alunos da CEPE, os resultados alcançados apontaram 

fortes indícios de que este começou a ser desenvolvido no campo da abordagem 

freireana, havendo indicativos de tomada de consciência e desenvolvimento de uma 

faculdade crítica entre os alunos. Desse modo, concluímos que a presente investigação-

ação, conduzida de forma participativa e democrática, articulada aos pressupostos de 

Paulo Freire, contribuiu para promover mudanças na prática educativa dentro do curso 

técnico que resultou em ganhos de conhecimento e consciência crítica por parte dos 

alunos. Concluímos também que a semiótica discursiva permitiu captar essa 

transformação, tornando-se um instrumento válido de avaliação do processo de tomada 

da consciência. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental. Paulo Freire. Empowerment. Investigação-ação. 

Semiótica. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis was to develop theoretical and methodological 

foundations of environmental education, dialogical-problematizing perspective. The 

research was based on the theoretical framework that articulates research-action, Freire's 

pedagogy and empowerment (empowerment), being conducted in the qualitative mode, 

in collaboration with the Ecomuseum of the Amazon Program (EAP) and Home-School 

of Fisheries (HSF), linked to Foundation Bosque School (Funbosque), located on the 

island of Caratateua, Belém PA. The proposal was aimed at promoting greater 

integration between themes: citizenship, culture, environment and community-based 

tourism "Heritage Program and Training of Local Development Actors" performed by 

EAP, as well as the strengthening of the empowerment process in field of 

environmental education of high school students (EJA mode) integrated into the 

Technical course in Fisheries Resources of HSF. Research-action took place around 

environmental conflicts related to fisheries, being involved in the process: 4 technicians 

and 1 volunteer EAP, 1 professor of HSF (former coach of the EAP), 1 pedagogical 

coordinator of HSF and 28 young and school adults. We emphasize that students mostly 

belong to the local population in the region of the islands of Belém and Barcarena, Pará 

municipalities. The methodology followed the steps of Lewinian spiral of action-

research, based on the survey of the problem through pre-diagnosis followed by 

planning-action-evaluation-reflection. To prepare the corpus (empirical data), diverse 

techniques were adopted: report analysis, semi-structured interviews, filming and 

questionnaires. As a contribution to the corpus analysis adopt the discursive semiotics, 

content analysis and descriptive statistics. The results achieved with regard to the EAP 

demonstrated a breakthrough by changing the design of environmental education linked 

to the conservative side, that directed only towards changing behavior and attitudes 

related to environmental protection, to the dialogical problematical aspect, classified by 

technical the EAP and educational coordinator of HSF as Innovative, Academic Way, 

Practice, Positive / Effective and Structure/ Manufacturing. We emphasize that the 

proposal its foundations integrated planning between the themes of the EAP. As for the 

empowerment process of the HSF students, the achieved results showed strong evidence 

that began to be developed in the field of Freire's approach, there is indicative of 

awareness and development of a critical faculty making among students. Thus, we 

conclude that this action research, conducted in a participatory and democratic manner, 

articulated the assumptions of Paulo Freire contributed to promote changes in 

educational practice within the technical course which resulted in knowledge gains and 

critical thinking by students. We also conclude that the discursive semiotics allowed to 

capture this transformation, making it a valuable tool for evaluating the process of 

making of consciousness. 

 

Keywords: Environmental education. Paulo Freire. Research-action. Empowerment. 

Semiotics 
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INTRODUÇÃO 

 

Preocupações relacionadas com o crescente quadro de conflitos socioambientais 

e injustiças sociais que afetam substancialmente o modo de vida de populações 

indígenas, ribeirinhas, pescadores artesanais, agricultores rurais e outras, consideradas 

minorias vulneráveis, têm despertado o olhar de diversos segmentos da sociedade para 

desenvolvimento de pesquisas relacionados ao tema.  

Segundo Herculano (2006) conflitos socioambientais são conflitos entre grupos 

sociais muito desiguais em termos de poder econômico e político, que se defrontam em 

disputas que têm o meio ambiente no seu epicentro (HERCULANO, 2006, p.1).  

Conforme a autora estes são desencadeados por disputas relacionadas com a 

apropriação de territórios e bens naturais envolvendo grupos “dominantes” e 

“dominados”.  

Instituições de ensino superior, organizações não governamentais, movimentos 

sociais e outros representantes da sociedade civil em sistema de colaboração, 

desenvolvem pesquisas buscando alternativas e estratégias para a redução, quiçá, 

superação das injustiças ambientais e desigualdades sociais geradas pelo extenso quadro 

de conflitos. 

Nesse cenário, a educação ambiental surge como uma das possíveis estratégias 

voltadas para o planejamento e desenvolvimento de ações necessárias ao enfrentamento 

desse quadro de crise socioambiental. No entanto, há que se advogar em favor de uma 

linha de ação específica em educação ambiental: para Saito (2009) ao se falar de 

educação ambiental, deve-se considerar que estamos vivendo uma crise socioambiental 

planetária, cujas dimensões perpassam as escalas global, nacional, regional, local e as 

possíveis conexões entre as mesmas.  

De acordo com Malagodi (2013), a proximidade da educação ambiental 

brasileira com a temática não é recente, se consideramos que ela tem raízes nos 

movimentos ecológicos que emergiram no âmbito internacional (década de 1960) e 

nacional (décadas de 1970 e 1980), contexto em que ganhou destaque às denúncias 

relacionadas a impactos ambientais no modo de vida das sociedades modernas 

(CARVALHO, 2012). 

Conforme Saito (2009) as ações de educação ambiental devem ser planejadas em 

um vertente dialógico problematizadora, para que possam contribuir de forma proativa 
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no processo de formação humana para uma transformação da relação homem-natureza 

também da relação homem-homem.  

 

(...) A educação ambiental deve auxiliar-nos em uma compreensão do 

ambiente como um conjunto de práticas sociais permeadas por contradições, 

problemas e conflitos que tecem a intricada rede de relações entre os modos 

de vida humano e suas formas peculiares de interagir com os elementos 

físico-naturais de seu entorno, de significa-los e manejá-los. Esses laços de 

convivência entre os seres humanos e sua base natural de existência estamos 

chamando de relações sociedade-natureza, e a desarmonia que aí se instaura 

de conflitos socioambientais. (CARVALHO, 2008, p. 163). 

 

Nesse sentido, ao se pensar no papel da educação ambiental na perspectiva 

transformadora, esta deve ser desenvolvida enquanto prática dialógica que objetiva a 

construção de uma consciência crítica pela sociedade, devendo estar comprometida com 

a abordagem das problemáticas decorrentes da crise ambiental, inter-relacionando, na 

busca de soluções os aspectos sociais, ecológicos, econômicos, políticos, culturais, 

científicos, tecnológicos e éticos. (HERNÁNDEZ-CARVALHO, 2006; SAITO, 2012). 

Sendo assim, para Saito (2009), o desenvolvimento de ações de educação 

ambiental nesse contexto, deve partir da problematização de conflitos socioambientais. 

Nicolai-Hernandez e Carvalho (2006) consideram que a adoção de conflitos 

socioambientais em atividades de ensino é um caminho de grande significado, não só 

pelos conhecimentos acerca dos conteúdos, dos processos e da natureza da ciência e da 

tecnologia, mas, também pelas potencialidades educativas dessas abordagens para o 

desenvolvimento cognitivo, social, político, moral e ético dos alunos. 

Ao adotar conflitos socioambientais como situações-problema no âmbito do 

planejamento de ações de educação ambiental, estes podem nortear o processo de 

formação do sujeito, possibilitando por meio de investigação-ação o acesso a 

ferramentas para uma leitura crítica e intervenção sobre a realidade que resulte no 

chamado empowerment (empoderamento) do sujeito e da coletividade a qual pertence.  

Concebida na vertente emancipatória, a investigação-ação é adotada nessa 

pesquisa não somente como aporte metodológico de pesquisa qualitativa, mas como 

uma forma de estimular a participação e exercício da democracia por parte de todos os 

envolvidos, visando integrar ação e reflexão, teoria e prática no contexto da temática 

investigada (BRYDON-MILLER, 2003).  

Conforme Brydon-Miller (2003), na investigação-ação os conhecimentos são 

socialmente construídos, pois a pesquisa é desenvolvida dentro de um sistema de 

valores que desafia práticas socialmente injustas. Neste sentido, possui como objetivo 
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explícito fomentar o empowerment dos envolvidos (SMITH, 1996; DICKSON, 

GREEN, 2001). 

Experiências adotando a Investigação-ação para a promoção do empowerment 

têm sido desenvolvidas em diferentes campos de atuação (DIDUCK, 1999; SAITO et 

al., 2000; DICKSON,GREEN, 2001; BERLINCK et al., 2003; MOK, 2003; SANTOS 

et al., 2005; FERREYRA, 2006; GRAEBNER et al., 2009, BERLINCK, SAITO, 2010).  

No campo da educação escolar Mok (2003) adotou a investigação-ação para 

promoção do empowerment dos alunos pertencentes a classes trabalhadoras de baixo 

nível socioeconômico de uma escola secundária em Hong Kong. Os alunos não 

percebiam a importância do inglês como língua de comunicação e no intuito de 

melhorar a aprendizagem foi desenvolvido um programa de investigação-ação, 

enfatizando usos funcionais de inglês em contextos sociais, tendo o aluno participação 

ativa, sendo motivado a dar ideias, organizar programas, realizar divulgação de 

atividades, entre outras formas de envolvimento. 

No Brasil, por exemplo, adotando a investigação-ação educacional articulada ao 

empowerment e pedagogia freireana, Graebner et al., (2009) contribuiu para o 

planejamento escolar interdisciplinar de docentes de uma escola rural, desenvolvendo 

uma ferramenta gráfica pela qual foi possível mostrar a complexidade e multiplicidade 

de interrelações envolvidas no planejamento pedagógico. Conforme os autores, a 

investigação-ação envolveu uma variedade de ações integradas em torno do tema fome 

e alimentação, que convergiram para a importância de se desenvolver no contexto 

escolar a busca pelos direitos sociais e exercício individual e coletivo de cidadania, 

alcançando desse modo melhorias nas condições de educação, saúde e alimentação de 

escolares da educação básica (GRAEBNER et al., 2009). 

No campo da Saúde, o trabalho de Dickson e Green (2001) descreve um 

programa de investigação-ação articulada ao empowerment, desenvolvido junto a um 

grupo de mulheres aborígenes no Canadá, representantes de comunidades oprimidas, 

que vivem em uma cultura de silêncio, com a perda de poder associado à raça, gênero e 

classe. No sentido de melhorar a qualidade de saúde das mesmas, o programa realizado 

promoveu e avaliou a saúde, bem-estar, autoestima, autoconfiança e liderança entre as 

participantes (DICKSON, GREEN, 2001).  

No campo da gestão ambiental e educação ambiental, está ultima nossa área de 

interesse, a investigação-ação foi adotada no Canadá por Diduck (1999) para promoção 

de maior envolvimento e participação de adultos para atuação no processo de manejo e 
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gestão de recursos ambientais, desafiando o modelo corrente de exploração dos recursos 

naturais. 

No Brasil, Saito et al., (2000), Berlinck et al., (2003) e Santos et al., (2005), 

Berlinck, Saito (2010), com vistas a alfabetização técnica-cientifica de comunidades 

locais adotaram a investigação-ação, articulada à pedagogia freireana e empowerment, 

na perspectiva de desenvolver  a capacidade crítica dos atores locais, de modo que os 

representantes no comitê de bacias hidrográficas pudessem atuar de forma consciente e 

instrumentalizada na tomada de decisão em audiências públicas. 

No contexto defendido pelos referidos autores (DIDUCK, 1999; SAITO, 2000; 

BERLINCK 2003; BERLINCK, SAITO 2010), a educação ambiental pode portar um 

potencial crítico, emancipatório, estimulando a participação do público no processo de 

gestão de recursos naturais, da biodiversidade e políticas de conservação. De acordo 

com Clover et al., (apud DIDUCK, 1999) se a educação ambiental for desenvolvida 

nessa perspectiva, valorizando a democracia, participação e empowerment, o processo 

de aprendizagem deve, portanto ser,  libertador, democrático, participativo e 

emancipatório  (FREIRE, 2011b). 

A educação dialógico-problematizadora de Paulo Freire é uma proposta 

libertadora na qual a educação está voltada para a responsabilidade social e politica 

devendo ser alicerçada na experiência concreta do sujeito considerando sua inserção na 

realidade local (FREIRE, 2011a). Nessa prática os sujeitos se desenvolvem, exercitando 

o seu poder de compreensão do mundo que lhes parece, em suas relações com ele, não 

mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em 

processo.  

É uma abordagem de caráter intimamente reflexivo, implicando num constante 

desvelamento da realidade (FREIRE, 2011a). Ela convida os educandos a pensarem 

criticamente sobre a realidade, desafiando, desse modo, educandos e educadores para a 

promoção de uma mudança social, que poderá ser alcançada por meio da práxis, que 

consiste em um ciclo de ação-reflexão-ação (FREIRE, 2011a). 

Para Freire (2011b), ao conceber a educação como uma prática de libertação, os 

envolvidos necessitam ser estimulados constantemente ao exercício crítico em torno de 

discussões rigorosas explorando a problemática, exigindo para isso, além do diálogo, 

sua inserção na realidade local.   

Nesse sentido, a problematização e dialogicidade freireana são consideradas 

princípios para elaboração de ações de educação ambiental, pois ambas em conjunto, 
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possibilitam a valorização do contexto histórico no qual os sujeitos estão inseridos, 

sendo possível mobilizá-los em prol de interesses coletivos. Desse modo, sendo 

desenvolvida por meio de investigação-ação com a finalidade de empowerment, torna-se 

verdadeiramente emancipatória (SAITO, 2012). 

Compartilhando desse referencial teórico, buscamos desenvolver, ao longo desta 

pesquisa de doutorado, fundamentos teórico-metodológicos de educação ambiental 

incorporando a investigação-ação, enquanto prática na educação ambiental em torno de 

conflito socioambiental, em parceria com o Programa Ecomuseu da Amazônia (PEA) e 

Casa-Escola da Pesca (CEPE), vinculados ao Centro de Desenvolvimento Comunitário 

da Fundação Escola Bosque Eidorfe Moreira (Funbosque), criada em 1996 para ser um 

Centro de Referência em Educação Ambiental do Município de Belém.  

 O contexto escolhido para o desenvolvimento do trabalho trata dos conflitos 

socioambientais relacionados à pesca artesanal, atividade de subsistência desenvolvida 

por ribeirinhos da região das ilhas de Belém-PA, representados em nossa investigação 

por alunos da CEPE.  

Para tratar os conflitos socioambientais enquanto foco de atenção da educação 

ambiental, o trabalho foi desenvolvido junto ao PEA, que realiza por meio de um 

Programa ações de Capacitação e Desenvolvimento de Atores Locais, planejadas a 

partir de quatro Eixos temáticos: Cultura, Meio Ambiente, Turismo de Base 

Comunitária. 

Esclarecemos aqui, que para definição do problema de pesquisa de doutorado, 

hipótese e objetivos (apresentados a seguir) realizamos um pré-diagnóstico sobre as 

ações de educação ambiental realizada pelo PEA, e que muito embora, o pré-

diagnóstico, possa constituir em si, resultados preliminares da investigação no âmbito 

do doutoramento, optamos por apresentá-lo no capitulo 2, como dado de caracterização, 

para melhor contextualizar a pesquisa. 

 

1 Questões norteadoras 

Com base no pré-diagnostico acerca das ações de educação ambiental 

desenvolvidas pelo Ecomuseu da Amazônia no contexto escolar, foram sistematizadas 

duas questões que sedimentaram a hipótese de investigação e os objetivos da pesquisa.  

 

 Será que o desenvolvimento de uma proposta de investigação-ação, partindo da 

problematização de conflitos socioambientais, contribuirá para o 



21 
 

 

desenvolvimento de uma educação ambiental que promova a conscientização de 

atores locais, partindo da integração entre os Eixos temáticos do Programa de 

Capacitação e Desenvolvimento de Atores Locais? 

 

 Será possível avançar de uma concepção de EA conservadora em direção a uma 

concepção dialógico-problematizadora que fortaleça/ promova o empowerment 

dos atores envolvidos, de modo que, os mesmos possam atuar de forma efetiva 

frente a conflitos socioambientais?  

  

2 Hipótese 

 O desenvolvimento teórico-prático de fundamentos e ações de educação 

ambiental na vertente dialógico-problematizadora é capaz de promover a integração 

entre Eixos temáticos do programa de capacitação do Ecomuseu da Amazônia, na 

medida em que, são abordados de forma interdisciplinar, conhecimentos científico-

tecnológicos necessários para mediação/busca de soluções para conflitos 

socioambientais (situações-limite), que interferem na dinâmica de vida dos envolvidos 

no processo de investigação-ação. Por conseguinte, fortalece o processo de 

empowerment, haja vista que as ações estão voltadas para o desenvolvimento da 

capacidade crítica e autonomia dos sujeitos de modo individual e coletivo.  

 

3 Objetivos 

Geral 

 Desenvolver fundamentos teórico-metodológicos de educação ambiental que 

integrem os Eixos temáticos do programa de capacitação entre si, articulando ao 

conceito de empowerment enquanto estratégia de fortalecimento individual e 

coletivo de atores locais. 

 

 Específicos 

 Analisar as concepções de educação ambiental do Programa Ecomuseu da 

Amazônia (PEA); 

 

 Levantar com base na realidade local, percepções de alunos da Casa Escola da 

Pesca (CEPE) acerca da ocorrência de conflitos socioambientais relacionados a 

pesca artesanal; 
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 Criar estratégias de codificação-descodificação com base na pedagogia 

freireana, para promoção do planejamento integrado entre os Eixos temáticos 

do PEA partindo dos conflitos socioambientais em torno da pesca artesanal, 

identificados junto aos alunos da CEPE;  

 

 Mediar, com base em estratégias dialógico-problematizadora, o planejamento e 

aplicação das ações de educação ambiental pelos técnicos, avaliando a 

efetividade para integração entre os Eixos temáticos. 

 

 Avaliar o processo de empowerment dos participantes com base nas ações 

desenvolvidas. 

 

A seguir são apresentados aportes metodológicos aplicados no tratamento e 

análise dos materiais que constituíram o corpus da pesquisa. Esclarecemos que estes 

aspectos serão tratados neste capítulo introdutório tendo em vista a organização da tese 

em formato de artigos. 

 

4 Aporte metodológico aplicado para análise dos dados 

 

4.1 Semiótica discursiva  

A semiótica discursiva busca apreender a significação do texto como processo 

de produção do sentido (FIORIN, 2002; BARROS, 2005).  Segundo Barros (2005) os 

procedimentos que geram o sentido de um texto são os linguísticos-discursivos e suas 

relações com a sociedade e a história.  

Tomando o texto como objeto de significação, a semiótica se preocupa em 

estudar os mecanismos que o engendram e que o constitui como um todo significativo. 

Em outras palavras, procura não somente descrever o que o texto diz, mas explicar o 

que ele diz e como ele faz para dizer o que diz, examinando, primeiramente, o seu plano 

de conteúdo, concebido sob a forma global que simula a “geração” do sentido 

(BARROS, 2005, FIORIN, 2002). 

O texto provém da união de um determinado conteúdo, o que se diz, com uma 

expressão, como se diz. Por exemplo, se pretendemos passar uma determinada 

mensagem (o conteúdo) temos que escolher um plano de expressão para que ela se 
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estabeleça. Este plano de expressão pode ser uma carta, fotografia, música, narrativa, 

entre outros. Assim um texto pode ser tanto linguístico, indiferentemente oral ou 

escrito, quanto visual, ou gestual, ou, ainda, um texto em que se sincretizam diferentes 

expressões como nos quadrinhos, nos filmes ou nas canções populares. (BARROS, 

2005, p. 188).  

A semiótica estuda a significação, que é definida no conceito de texto. O 

texto, por sua vez, pode ser definido como uma relação entre um plano de 

expressão e um plano de conteúdo. O plano de conteúdo refere-se ao 

significado do texto, ou seja, como se costuma dizer em semiótica, ao que o 

texto diz e como ele faz para dizer o que diz. O plano de expressão refere-se à 

manifestação desse conteúdo em um sistema de significação verbal, não 

verbal ou sincrético. (PIETROFORTE, 2004, p.11). 

 

A análise do texto é feita internamente pelo plano de conteúdo e externamente 

pelo plano de expressão.  O plano de conteúdo de um texto é estruturado sob a forma de 

seu percurso gerativo de sentido, um “simulacro metodológico” por meio do qual é 

possível compreender a produção e a interpretação do significado do texto, a partir da 

análise do seu conteúdo, mostrando aquilo que é percebido ou apreendido de forma 

intuitiva.  

O percurso gerativo de sentido é descrito por Fiorin (2002, p. 17) como sendo 

“uma sucessão de patamares, cada um dos quais, susceptível de receber uma descrição 

adequada, que mostra como se produz e se interpreta o sentido do texto” estando 

estruturado por três níveis: fundamental, narrativo e discursivo. 

O primeiro nível, fundamental, compreende a(s) categoria(s) semântica(s) que 

ordena(m), de maneira mais geral, os diferentes conteúdos do texto. Nesta fase, os 

valores ainda são virtuais, não estando relacionados a um sujeito. Cada um dos 

elementos da categoria de base do texto é qualificado semanticamente como eufórico, 

atribuindo-se um valor positivo e disfórico, visto como um valor negativo.  

No segundo nível, o narrativo, é onde se organiza a narrativa sob o ponto de 

vista de um sujeito. A oposição semântica fundamental e as categorias semânticas 

identificadas no nível fundamental são assumidas como valores por um sujeito, e “deve 

ser pensada como um espetáculo que simula o fazer do homem que transforma o 

mundo” (BARROS, 2005, p.16). Nesse aspecto, a organização narrativa para ser 

entendida pressupõe a sua descrição, a determinação dos sujeitos e o papel que 

representam na história simulada.  

Em um texto, há dois tipos de objeto que o sujeito almeja: objetos de valor - que 

são o objetivo último da ação narrativa “[...] uma transformação situada entre dois 
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estados sucessivos e diferentes” (FIORIN, 2008, p. 21), e os objetos modais, que 

correspondem ao querer, ao dever, ao poder e ao saber, e são “necessários para a 

obtenção dos objetos de valor” (FIORIN, 2008, p. 21). Para que essas transformações 

ocorram, precisa haver no texto os papéis narrativos, desempenhados por sujeitos e/ou 

objetos.  

O terceiro nível, o discursivo, é aquele em que se observa a parte mais 

superficial e concreta do percurso gerativo de sentido (BARROS, 2005). Neste, a 

narrativa é assumida pelo sujeito da enunciação que os converte em discurso. A 

enunciação é uma instância pressuposta pelo enunciado e, ao realizar-se, deixa marcas 

(pela escolha de pessoas, tempo, espaço, figuras etc.) no discurso que constrói (FIORIN, 

2008). 

Na referida pesquisa, o material textual que constitui o corpus teve composição 

variada, de modo a permitir a triangulação entre os discursos analisados, haja vista que, 

em cada tipo de instrumento usado durante a investigação o discurso não é posto da 

mesma forma. Nesse sentido, foram analisados discursos expressos nas modalidades de 

texto: 

- Sincrético (duas ou mais formas de expressão associadas): vídeo documentário, 

relatório técnico do Programa Ecomuseu da Amazônia, fotografias, vídeogravações de 

oficinas considerando a textualização dos diálogos de trechos selecionados.  

- Linguístico: transcrição de entrevistas realizadas ao longo da investigação 

considerando a textualização da fala.  

A seguir apresentamos de forma esquemática, o processo de análise baseado na 

semiótica discursiva (Figura 1). 
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Figura 1: Esquema do processo de análise semiótica. 

Fonte: Organização, SILVA, 2016. 

 

Em nossas análises, consideramos a semiótica discursiva como sendo 

interpretativa da realidade, tendo a consciência de que esta não representa o ponto final 

do processo, mas uma instância e ferramenta para aprofundar a problematização com 

vistas à maior racionalização das práticas de educação ambiental pelos agentes do 

Ecomuseu da Amazônia. Assim, pretendemos instaurar um processo dialógico e 

dialético em que a investigação-ação interpretada pela semiótica discursiva realimente o 

processo, constituindo em si uma etapa da espiral lewiniana da investigação-ação, 

apresentada a seguir (Capítulo 1).  

 

4.2 Análise de conteúdo 

Para análise do material produzido por meio de entrevista e questionário 

aplicado aos alunos durante as atividades desenvolvidas por meio de oficina pela equipe 

técnica do PEA, adotamos integrada, a semiótica discursiva, a análise de conteúdo de 

Bardin (2011). Nesse método, o investigador inicia o processo com uma “leitura 

flutuante” do material que constitui o corpus na qual abstrairá impressões para a 

sistematização da mensagem contida no texto (BARDIN, 2011). 

Segundo Bardin (2011), após leitura flutuante, identificam-se os “temas” ou 

“núcleos de sentido”, nos quais a presença ou o surgimento traduz algum significado 

para os objetivos da análise. Por fim, com a identificação dos temas, parte-se para a 

categorização, etapa que consiste na classificação dos temas em categorias, conforme 

características comuns que eles apresentam. 
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Os núcleos de sentido foram identificados com aporte na semiótica discursiva. A 

partir do nível fundamental, que é considerada a etapa mais simples e abstrata onde a 

significação tem o seu percurso a partir de categorias semânticas, emergentes nas 

respostas dos participantes da investigação. As categorias estabelecem o tema 

fundamental (oposição semântica fundamental) e as tematizações (demais categorias 

semânticas) que estão na base de construção de sentido no texto (BARROS, 2005; 

FIORIN, 2005). Esse processo auxilia na leitura e interpretação das respostas, e no 

reconhecimento das percepções nelas instaurados. 

 

5 Estrutura da tese  

 

Após introdução geral, na qual apresentamos a temática, as questões 

norteadoras, hipótese, objetivos e aporte metodológico para análise dos resultados, são 

apresentados seis capítulos, que com exceção dos dois primeiros, se encontram no 

formato de artigos para publicação. Em função dessa estrutura, as referências 

bibliográficas aparecem ao final de cada capítulo. Uma listagem geral de referências 

aparece ao final da tese. Os capítulos apresentam com a seguinte temática, conforme 

descrito a seguir: 

 

Capitulo 1- Apresentamos a investigação-ação enquanto abordagem teórico-

metodológica de pesquisa qualitativa com enfoque para vertente emancipatória e sua 

articulação aos conceitos de empowerment e pedagogia freireana. 

 

Capitulo 2- Apresentação do Programa Ecomuseu da Amazônia, relato sobre o 

estabelecimento da parceria com a Casa-Escola da Pesca e planejamento das ações de 

educação ambiental com a equipe técnica do Ecomuseu.   

 

Capitulo 3- Artigo “Análises e reflexões sobre as ações de educação ambiental 

desenvolvidas em contexto escolar pelo Ecomuseu da Amazônia”, apresentamos os 

resultados relativos ao primeiro objetivo da tese, no qual analisamos as concepções de 

educação ambiental que nortearam as práticas do Programa Ecomuseu da Amazônia em 

duas unidades pedagógicas de comunidades tradicionais situadas na ilha de Mosqueiro, 

Belém-PA. 
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Situação: O artigo foi submetido à Revista Brasileira de Educação Ambiental - 

REVBEA 

 

Capitulo 4- Artigo “Conflitos socioambientais em torno da pesca artesanal na 

percepção dos alunos da Casa-Escola da Pesca, Belém, Pará, Amazônia”. Neste, 

apresentamos os resultados relativos ao segundo objetivo que consistiu no levantamento 

e análise segundo referencial teórico, das percepções dos alunos da Casa-Escola da 

Pesca sobre os conflitos socioambientais que afetam a pesca artesanal na região das 

ilhas de Belém e Barcarena, municípios do Estado do Pará.  

Situação: Após considerações da banca e revisão pelos autores o artigo será submetido 

para revista Ambiente e Sociedade. 

 

Capitulo 5- Artigo “Educação Ambiental numa abordagem freireana: análise da 

experiência desenvolvida no contexto da parceria Ecomuseu da Amazônia e Casa-

Escola da Pesca”. Neste, apresentamos os resultados referentes ao terceiro e quarto 

objetivos da tese, no qual foram criados e avaliados mecanismos pautados na pedagogia 

freireana para integração entre os Eixos temáticos do Programa de Capacitação e 

Desenvolvimento de Atores Locais do Ecomuseu da Amazônia, sendo aplicado no 

planejamento das ações de educação ambiental. 

Situação: Após considerações da banca e revisão do texto pelos autores, o artigo será 

traduzido para língua inglesa e submetido à revista Environmental Education Research. 

 

Capitulo 6- Artigo “Ações de educação ambiental dialógico-problematizadora: uma 

avaliação sobre o processo de empowerment dos alunos da Casa-Escola da Pesca”. 

Nesse último, apresentamos os resultados da avaliação do processo de empowerment 

dos alunos da Casa-Escola da Pesca após a realização das ações de educação ambiental 

estruturadas pelos Eixos temáticos do Programa da Capacitação e Desenvolvimento dos 

Atores Locais do Ecomuseu da Amazônia. 

Situação: Após considerações da banca e revisão do texto pelos autores, o artigo será 

traduzido para língua inglesa e submetido à revista Action Research.  

É importante salientar que os capítulos apresentados em formato de artigo, 

foram elaborados seguindo as normas exigidas pelas revistas (número máximo de 

páginas; figuras, tabelas). Contudo, as normas de apresentação das citações e referências 

seguem o formato da ABNT de modo a padronizar a apresentação desta tese.  
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Finalizamos a tese com uma síntese geral sobre os resultados alcançados, 

conforme os objetivos propostos, assim como apresentamos algumas considerações e 

recomendações relacionadas à abordagem teórico-metodológica proposta, tendo em 

vista o fortalecimento e desenvolvimento de novas ações de educação ambiental pelo 

Programa Ecomuseu da Amazônia e Casa-Escola da Pesca.   
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CAPÍTULO 1 

 INVESTIGAÇÃO-AÇÃO, PEDAGOGIA FREIREANA E A ARTICULAÇÃO 

COM O PROCESSO DE EMPOWERMENT  

 

Tendo a finalidade de desenvolver fundamentos teóricos-metodológicos em 

educação ambiental na vertente dialógico-problematizadora, adotamos a pesquisa 

qualitativa como abordagem metodológica, conduzida sob a perspectiva da 

investigação-ação emancipatória no campo educacional, integrada à pedagogia freireana 

e empowerment.  

Neste capítulo, apresentamos uma breve revisão sobre a investigação-ação e sua 

vertente emancipatória, assim como sua articulação com o processo de empowerment e 

pedagogia de Paulo Freire, que articulados possibilitam a emancipação e fortalece a luta 

por justiça social de grupos oprimidos como ribeirinhos da região das ilhas de Belém e 

Barcarena, aqui representados por alunos da Casa-Escola da Pesca. 

 

1 Investigação-ação
1
  

 No campo da pesquisa qualitativa em que a atenção dos investigadores está 

voltada para a realização de descrições e análises detalhadas de situações, eventos, 

pessoas, interações e comportamentos observáveis, explorando a voz dos participantes, 

a riqueza de suas experiências, atitudes, crenças, pensamentos e reflexões, foi criada 

dentre outras abordagens metodológicas, a investigação-ação (PIÑERO, 

COLMENARES,  2008).  

O histórico da investigação-ação, segundo Brydon-Miller et al., (2003), é 

complexo por esta não ser somente uma disciplina acadêmica, mas uma abordagem 

metodológica que surgiu a partir das contribuições de diversos campos como os 

                                                           
1
 No Brasil, os termos investigação-ação e pesquisa-ação são usados como sinônimos, sendo a última 

denominação mais frequente (GRABAUSKA, DE BASTOS, 2001). No entanto, os significados diferem 

na essência. Conforme Andrade et al., (1999), a diferença entre pesquisa-ação e investigação-ação 

localiza-se nos procedimentos e na forma com que concebemos a pesquisa, seus sujeitos e objetos de 

estudo. A investigação-ação trabalha com os sujeitos abordando e valorizando a sua participação em 

todos os passos desta, onde as informações são colocadas e participadas por todos desde o início do 

processo de forma dialógica. Já a pesquisa, na expressão pesquisa-ação, pode conceber um teor estático 

desta, quando comparada com a investigação-ação, pois não está explícito que o investigador deve estar 

envolvido em todos os processos/andamento da investigação, e os sujeitos só são informados sobre o que 

acontece não havendo o envolvimento/ participação destes no processo, bem como nas transformações da 

realidade investigada, quando ocorrem. Desse modo, em nossa tese, adotaremos o termo investigação-

ação. 
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movimentos de ação católica e  teologia da libertação, áreas acadêmicas como a 

psicologia social (Kurt Lewin), educação (Jonh Dewey),  antropologia (Sol Tax), entre 

outros.  

Conforme Colunga, Garcia e Blanco (2013) foi Kurt Lewin quem usou o termo 

investigação-ação pela primeira vez em 1944. Seus trabalhos foram desenvolvidos no 

período compreendido entre 1946-1962 na forma de dinâmicas de grupo com o objetivo 

de integrar minorias étnicas na sociedade norte americana. Nesse contexto, Lewin 

descrevia a investigação-ação como uma forma de estudar a realidade social, 

combinando técnicas de pesquisa das ciências sociais desenvolvidas naquele período 

com programas de ação social, de modo que fosse possível encontrar respostas para os 

principais problemas sociais de diferentes áreas da época (COLUNGA, GARCIA, 

BLANCO, 2013; PIÑERO, COLMENARES, 2008).  

Além desse propósito Lewin também procurava estabelecer por meio de trabalho 

empírico, fundamentos para cientificidade das Ciências Sociais (GRABAUSKA, DE 

BASTOS, 2001). Com essa nova concepção de investigação criada no âmbito das 

ciências sociais, sem desprezar a objetividade e a validade do conhecimento, buscou 

firmar um novo status para a pesquisa em ciências sociais (GRABAUSKA, DE 

BASTOS, 2001) que até então, se via arraigada nos métodos positivistas da pesquisa em 

ciências naturais. 

A proposta de Investigação-ação na primeira delimitação de Kurt Lewin 

consistia em um sistema contínuo e espiralado pelo qual eram analisados fatos e 

conceituados problemas, planejadas e executadas ações relevantes, seguindo por um 

novo processo de conceituação (COLUNGA, GARCIA, BLANCO, 2013). Assim, o 

processo de investigação para Lewin consistia de quatro fases: planejamento, ação, 

observação e reflexão (Figura 1). 

 

Una vez definida la preocupación temática del grupo (como área en la que se 

enfoca la estrategia de mejoramiento), se elabora un plan de acción 

"críticamente informado". Este es puesto en práctica, observándose los 

efectos de la acción, y se reflexiona colectivamente en torno a los resultados 

alcanzados, lo que conduce a una nueva planificación y al desarrollo de 

ciclos sucesivos (LEWIN apud  COLUNGA, GARCIA, BLANCO, 2013). 
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Nesse sentido, segundo Musitu e Buelga (2004) o processo proposto por Lewin 

consiste em investigação porque com certo rigor científico se realiza um estudo da 

realidade e de aspectos desta. E é ação por ser orientada para resolução de problemas 

sociais específicos. Conforme os autores, conhecer a realidade é importante, no entanto 

é mais importante transformá-la.   

A partir dos anos 60 surgem diversos movimentos com diferentes tendências de 

pesquisa-ação, tanto no campo das ciências sociais, como no campo da educação. 

Entretanto, todos mantêm em comum os objetivos da abordagem que gira em torno do 

conhecer e do atuar no sentido de mudanças sociais efetivas (PEREIRA, 2001). 

Segundo Colunga, Garcia e Blanco (2013) a investigação-ação renasce na 

Inglaterra na década 70 com Jonh Elliot e Lawrence Stenhouse e na Austrália com Carr 

e Stephen Kemmis.  Na América Latina desponta na década de 80 com um enfoque 

participativo a partir do trabalho de Paulo Freire e na década de 90 assume a vertente de 

investigação orientada para a prática em meio a europeus e norte-americanos 

(COLUNGA, GARCIA E BLANCO, 2013). 

Com sua evolução ao longo de mais de meio século, a investigação-ação vem 

sendo desenvolvida em três modalidades: 

 

Modalidad Técnica: cuyo fundamento fue diseñar y aplicar um plan de 

intervención eficaz para la mejora de habilidades profesionales y resolución 

de problemas. En ella los agentes externos actuaban como expertos 

responsables de la investigación, ellos establecen las pautas que se deben 

seguir y esta se relaciona con los prácticos implicados por cooptación 

(elección de los participantes). Se diferencia de la visión positivista porque 
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trata de resolver un problema práctico, por la incorporación de los 

participantes como coinvestigadores, en esta modalidad destacan los estudios 

realizados por Lewin, Corey y otros. 

Modalidad práctica: se conoce con este nombre porque busca desarrollar el 

pensamiento práctico, hace uso de la reflexión y el diálogo, transforma ideas 

y amplía la comprensión. Los agentes externos cumplen papel de asesores, 

consultores. En esta modalidad se destacan según Latorre (2003), los trabajos 

de Stenhouse (1998) y de Elliott (1993). 

Modalidad Crítica o emancipatoria: incorpora las finalidades de las otras 

modalidades, pero le añade la emancipación de los participantes a través de 

una transformación profunda de las organizaciones sociales, lucha por un 

contexto social más justo y democrático a través de la reflexión crítica. 

Incorpora la teoría crítica, se esfuerza por cambiar las formas de trabajar, 

hace mucho énfasis en la formación del profesorado, está muy comprometida 

con las transformaciones de las organizaciones y la práctica educativa. Sus 

principales representantes son Carr y Kemmis (1988). (PIÑERO, 

COLMENARES, 2008, p. 102-103). 

 

As três modalidades descritas que transitam os trabalhos desenvolvidos sob a 

perspectiva da investigação-ação, correspondem de acordo com Piñero, Colmenares 

(2008) aos três tipos de interesses propostos e fundamentados por Harbemas no campo 

da teoria social critica: interesse técnico, prático e emancipatório. 

Conforme Segat e Grabauska (2001) para Habermas esses interesses orientam e 

dão forma as diferentes atividades humanas. Dentre eles os autores destacam no campo 

da educação o interesse emancipador, o qual está voltado para libertação dos sujeitos na 

perspectiva de uma auto emancipação e autorreflexão e que segundo Habermas apud 

(SEGAT, GRABAUSKA, 2001) podem estar distorcidos pelas condições sociais. 

Neste sentido, o processo de auto emancipação e autorreflexão de acordo com 

Habermas apud (SEGAT, GRABAUSKA, 2001) somente poderá ser empreendido por 

uma ciência social crítica capaz de problematizar e desvelar situações-problemas com o 

objetivo de eliminá-los.  

 

Habermas (1987) entende que a ciência social crítica será aquela a 

proporcionar a práxis crítica, na qual os saberes das comunidades auto-

críticas envolvidas no processo tenham ligação direta com a ação social 

transformadora, fazendo com que teoria e prática se encontrem em momentos 

reflexivos e práticos em um processo dialético, e que os grupos de 

participantes envolvidos avancem em sua própria emancipação.(SEGAT, 

GRABAUSKA, 2001, p.23-24). 

 

Nesse processo descrito por Habermas devemos ter clareza de que a relação 

entre teoria e prática não pode limitar-se a uma descrever ou orientar a outra, assim 

como na organização dos saberes são criados os mediadores para clarificar esta relação 

de modo que seja efetivamente práxis. (SEGAT, GRABAUSKA, 2001). 

 

1.1 Investigação-ação emancipatória. 
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A investigação-ação rejeita a noção de uma abordagem de pesquisa objetiva e 

livre de valores, adotada pelo modelo positivista, e advoga em favor de uma prática que 

seja politica, democrática e lute por justiça social (CARR, KEMMIS, 1986; SMITH, 

1996; BRYDON-MILLER et al.,, 2003; PIÑERO, COLMENARES, 2008).  

No campo da educação a investigação-ação sofre grande influência das obras de 

Paulo Freire no que se refere especialmente aos componentes: emancipação e 

participação (PARK, 1990, PIÑERO, COLMENARES, 2008). Essa vertente de 

invetisgação vem sendo desenvolvida no sentido de “empowering” (empoderar) pobres 

e oprimidos da sociedade (MUSITU, BUELGA, 2004; FERREYRA, 2006). 

Na investigação-ação emancipatória existe uma maior articulação entre teoria e 

prática na produção de novos saberes (CARR, KEMMIS, 1986; PARK, 1990).  Nessa 

concepção busca-se desenvolver as potencialidades dos seres humanos, permitindo que 

os mesmos possam interpretar a realidade a partir de suas próprias práticas, concepções 

e valores, projetando novas ações (GRABAUSKA, DE BASTOS, 2001).   

Segundo Grabauska e De Bastos (2001) a concepção de investigação-ação 

emancipatória rompe com os padrões de pesquisa-ação positivistas, em que o sujeito era 

visto apenas como objeto de pesquisa, sendo compreendida como um processo pautado 

na inserção política dos sujeitos.  

Nessa concepção o caráter participativo e impulso crítico são características 

fundamentais para se alcançar a emancipação dos sujeitos. Segundo Carr e Kemmis 

(1986), essas são características que norteiam o processo de investigação-ação no 

sentido de garantir uma ação social autêntica, na qual a tomada de decisão se dê no 

plano coletivo.  

Na investigação-ação emancipatória deve-se assegurar que ocorra a 

corporificação dos princípios democráticos na pesquisa, permitido aos participantes 

intervir nas condições do seu próprio trabalho e vida para que, de forma colaborativa, 

sejam lançadas críticas às condições sociais opressoras (GRABAUSKA, DE BASTOS, 

2001). 

Uma forma de investigação auto-reflexiva realizada pelos participantes 

(professores, estudantes ou gestão, por exemplo) em situações sociais 

(incluindo educação) para melhorar a racionalidade e justiça de: a) suas 

proprias práticas sociais ou educacionais; b) sua compreensão sobre as 

mesmas; e c) as situações e instituições em que estas práticas (salas de aula 

ou escolas, por exemplo) são realizados (KEMMIS apud COLUNGA, 

GARCIA, BLANCO, 2013, p.19).  
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Neste sentido, Carr e Kemmis (1986) propõem três condições como elementos 

necessários para o desenvolvimento da investigação-ação: 

 O projeto de investigação precisa ter como tema a prática social, considerada 

como forma de ação suscetível a melhorias; 

 O projeto de investigação implica que todos se sintam responsáveis pela prática, 

mantendo um controle colaborativo do processo; 

 O projeto de investigação demanda uma espiral de ciclos de planejamento, ação, 

observação e reflexão, ou seja, uma espiral auto-reflexiva. 

 Para Park (1990) como os problemas abordados são derivados da prática social, 

da realidade daqueles que buscam por melhorias sociais, como por exemplo, as causas 

estruturais do analfabetismo de adultos, a pobreza extrema em áreas rurais, a 

contaminação do ar e da água e outros similares, os atores sociais envolvidos 

desenvolvem confiança e autodeterminação. Para isso, se apóia em dois pilares: a busca 

do conhecimento e a vivência do processo de ação coletiva.  

O primeiro prevê a construção de conhecimentos capazes de orientar os 

envolvidos a exercer a cidadania e atuar de forma crítica, consciente, confiante e 

autônoma na realidade social. E o segundo busca fazer dos envolvidos, sujeitos ativos 

da própria história e não mais aqueles que contemplem e a descrevam (GRABUASKA, 

DE BASTOS, 2001). 

Nesse contexto, conforme Piñero, Colmenares (2008) a investigação-ação 

assume um papel de ferramenta epistêmica capaz de transformar a educação. Parte de 

um enfoque dialético da teoria social critica em que a realidade é complexa, dinâmica e 

interativa, que está em constante desconstrução, construção e reconstrução pelos atores 

sociais. Nesse movimento dialético o pesquisador assume um papel ativo. 

Dessa forma, a investigação-ação constitui-se em uma rica opção metodológica 

que, por uma parte, permite a expansão de conhecimentos, e por outra, vai dando 

respostas concretas para problemas reais investigados pelos participantes, que por sua 

vez se convertem em co-investigadores atuando ativamente ao longo de todo processo 

investigativo (PIÑERO, COLMENARES, 2008).  
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1.2 Empowerment e a prática da liberdade freireana  

 

O conceito de empowerment (empoderamento) começou a ser estruturado e 

difundido na sociedade civil em meados da década de 60 dentro de uma abordagem de 

desenvolvimento alternativo criada em contraposição ao modelo de desenvolvimento 

enquanto crescimento e progresso econômico (FRIEDMANN, 1992; ANTUNES, 2003; 

OAKLEY, CLAYTON, 2000). 

 
O desenvolvimento alternativo tem como objetivo procurar uma mudança nas 

estratégias nacionais existentes através de uma política de democracia 

participativa, de crescimento econômico apropriado, de igualdade de gêneros 

e de sustentabilidade ou equidade entre gerações (ANTUNES, 2003, p.93).  

 

Segundo Antunes (2003) o desenvolvimento alternativo foi concebido como 

modelo voltado para defesa dos direitos humanos universais e particulares dos cidadãos, 

tendo um olhar especial para os direitos dos “sem voz”, pobres sem poder, que 

constituem a maioria da população.  

Nesse contexto, o desenvolvimento alternativo surge para combater a pobreza, 

interpretada como sendo um estado de “disempowerment” (desempoderamento) por 

meio do empowerment ou acréscimo de poder (FRIEDMANN, 1992). Assim, o poder 

pode ser compreendido como a essência, a base da riqueza, enquanto que o 

desempoderamento, base da pobreza (OAKLEY, CLAYTON, 2000). 

Na literatura sobre empowerment a ideia de poder adotada nas propostas de 

desenvolvimento não é uniforme, apresentando pontos de vistas antagônicos 

(OAKLEY, CLAYTON, 2000). Quanto a isso, os autores apontam duas interpretações: 

 

 Poder no sentido de transformação radical e confrontação entre os que têm e os 

que não têm poder, como a dinâmica crucial das mudanças sociais.  

 Poder no sentido usado por Paulo Freire, como um aumento da conscientização 

e desenvolvimento de uma faculdade crítica entre os marginalizados e 

oprimidos. Este é o poder de fazer e de ser capaz, bem como de sentir-se com 

mais capacidade e no controle das situações (2003, p.10). 

 

Para Soler et al., (2014), o conceito de empowerment também apresenta 

diferentes orientações. Dentre elas os autores destacam a vertente pedagógica de 

educação popular e as propostas de Paulo Freire, que partindo da conscientização, 
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convida grupos oprimidos a análise das estruturas de poder e lutam contra o sistema 

estabelecido (FREIRE, 1987, 1988; FREIRE, SHOR, 1986). 

Refere-se ao reconhecimento das capacidades de tais grupos para agir e 

desempenhar um papel ativo nas iniciativas de desenvolvimento. Implica em 

superar décadas de aceitação passiva e fortalecer as habilidades de grupos 

marginalizados para que se envolvam como atores legítimos no 

desenvolvimento. (OAKLEY, CLAYTON, 2000, p.10).   

 

Este enfoque de empowerment sugere um incremento de poder relativo ao 

acesso, uso e controle dos recursos materiais e simbólicos, assim como a participação 

em torno da mudança social (SOLER et al., 2014). Possui um caráter holístico, 

multidimensional que sugere a superação de desigualdades ou deficiências com base 

num processo de superação da opressão (MATON apud SOLER et al., 2014). 

 
O desenvolvimento pessoal dos indivíduos, o aumento de sua autoconfiança, 

e a experiência necessária para que possa expandir seus horizontes e não 

conformar-se com a própria sorte. A base dessa visão encontra-se em Paulo 

Freire e deriva de ideias anteriores sobre a “conscientização” e o 

desenvolvimento da “faculdade ou consciência critica”. (OACLEY, 

CLAYTON, 2003, p.22). 

 

Segundo Roso e Romanini (2014), Paulo Freire pouco utilizou a expressão 

empoderamento ou empowerment, embora não descartasse sua utilidade. Conforme as 

autoras a única obra em que o autor usa o termo é Medo e Ousadia (FREIRE, SHOR, 

1986). No diálogo estabelecido com Ira Shor, Paulo Freire, considera que a ocorrência 

de um empowerment individual ou o empowerment de alguns alunos, assim como o 

vislumbramento ou sensação de mudança, não era suficiente no que diz respeito à 

transformação da sociedade como um todo. 

 

O desenvolvimento crítico desses alunos é fundamental para a transformação 

radical da sociedade. Sua curiosidade, sua percepção crítica da realidade são 

fundamentais para a transformação social, mas não são por si só, suficientes 

(Freire & Shor, 1986, p. 71). 

 

 

Embora utilize pouco o termo empowerment, em sua obra educação como 

prática da liberdade, Freire (2011b) enfatiza a necessidade de que a educação seja 

voltada para a tomada de decisão, responsabilidade social e política, e para isso a 

educação necessita ser: 

Uma educação que possibilite ao homem a discussão corajosa em torno de 

sua problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 

perigos de seu tempo, para que consciente deles ganhasse força e a coragem 

de lutar, em vez de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio “eu”, 

submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse em diálogo 
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constante com o outro. Que o predispusesse a constantes revisões. A análise 

crítica de seus “achados”. À uma certa rebeldia, no sentido mais humano da 

expressão (FREIRE, 2011b, p. 118-119).  

 

  

A educação proposta por Freire (2011b) é voltada para libertação de classes 

oprimidas e deve possibilitar que os envolvidos tomem consciência de seu estado, e 

assim possam reconhecer no processo de marginalização o opressor e a opressão. Nesse 

contexto, a educação deve ser estimuladora do engajamento em lutas organizadas em 

prol da liberdade, pois conforme Freire (2011b) a libertação não ocorrerá pela simples 

doação de informações, mas pelo desenvolvimento da consciência crítica sobre a 

própria realidade.  

 

1.3 A articulação entre investigação-ação, pedagogia freireana e empowerment. 

Baseado nos aspectos e características apresentadas, ressaltamos a intrínseca 

articulação entre investigação-ação com o processo empowerment (MUTUSI, 

BUELGA, 2004; MOK, 2003) e pedagogia freireana (DIDUCK, 1999; SAITO, 2001; 

BERLINCK, 2003; SANTOS et al., 2005; GRAEBNER et al., 2009; SAITO, 2013).  

Para Saito (2001) o empowerment articula-se à teoria de investigação-ação por 

meio da proposição de inserção política do sujeito, que está relacionada à construção da 

cidadania em âmbito coletivo. Conforme Mion e De Bastos (2001), quando se adota a 

Investigação-ação de matriz emancipatória pretende-se viabilizar a crítica por meio de 

processos críticos-reflexivos, concebidos como instâncias democráticas de poder que 

podem levar a emancipação.     

Nesse sentido, o envolvimento da comunidade não é apenas uma possibilidade 

em si mesmo para tomar decisões sobre assuntos que afetam sua vida coletiva, mas é 

um mecanismo que possibilita realizar o direito de todas as pessoas a serem sujeitos da 

história isto é, sujeitos a processos específicos que cada grupo busca para melhorar a 

vida de sua comunidade (MUSUTI, BUELGA, 2004).  

De acordo com Musuti e Buelga (2004), o objetivo final da intervenção é que a 

comunidade se torne auto-gestora do processo de transformação e se apropie dela, tendo 

o controle operacional (habilidades), lógico (entendimento) e crítico (juízo) deste 

processo. Nesse contexto, a investigação-ação guia as ações de pesquisa e intervenção 

sobre a realidade integrando teoria e prática, enquanto o processo de empowerment 

norteia as ações de intervenção sobre a realidade e organização da comunidade 

(SANTOS et al., 2005). 
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A transição tanto do plano teórico da investigação-ação e empowerment para o 

plano concreto das ações sociais, pesquisa e organização da comunidade, ocorre pela 

mediação cientifico-tecnológica, implicando na produção de conhecimentos e uma 

prática social transformadora, que se reverte num ciclo retroalimentador do próprio 

empowerment enquanto teoria e enquanto processo, conduzindo a uma maior 

emancipação social, tendo como finalidade maior a justiça social (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Mediação no contexto da gestão de recursos hídricos. 

 Fonte: SANTOS et al., (2005). 

 

Fundamentada em Maurice Bazin (1977) e Freire (2011a), Santos et al., (2005) 

afirma que a alfabetização técnica é um processo que vai para além do simples ato de 

transmissão de habilidade técnica. Consiste em fazer com que o homem, se aproprie da 

palavra e por meio dela se modifique e transforme o mundo em que vive.  

Nesse sentido, conforme Santos et al., (2005), a mediação cientifico-tecnológica 

é um processo dialógico voltado para construção da cidadania, sendo construído na 

interação entre técnicos e comunidade, mediatizados pela busca da compreensão da 

realidade a partir de situações-limite (conflitos socioambientais). Esse processo 
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aproxima os dois segmentos, de modo, que conhecimentos empíricos e acadêmicos se 

complementem, fortalecendo a capacidade de decisão dos atores locais.  
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CAPÍTULO 2 

 INVESTIGAÇÃO-AÇÃO: PARCERIAS E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

 

Segundo Park (1990) o processo de investigação-ação se inicia geralmente com 

um investigador externo ou equipe de investigadores (agencia de desenvolvimento 

comunitário, grupo de extensão universitária), comprometidos com a busca de solução 

para os problemas sociais identificados na esfera da comunidade onde a intervenção 

será realizada. 

 Para isso, o pesquisador deve conhecer a comunidade ou grupo de atores com o 

qual pretende estabelecer a parceria, elucidando questões que possam fundamentar o 

desenvolvimento da pesquisa. Esse conhecimento se dará por meio de estudos sociais, 

entrevistas, análise de documentos, observação, assim como participando da vida na 

comunidade (PARK, 1990). Essa etapa é análoga à pesquisa tradicional de campo, em 

que o investigador primeiramente estabelece a relação com os sujeitos, reconhece as 

problemáticas, para então começar o processo de colaboração, buscando na coletividade 

soluções para os problemas identificados. 

Seguindo as orientações apresentadas e tendo em vista o interesse em 

desenvolver fundamentos teórico-metodológicos de educação ambiental partindo da 

problematização de conflitos socioambientais, procuramos estabelecer parceria com o 

Programa Ecomuseu da Amazônia, conforme descrito a seguir.  

 

1 A parceria com o Programa Ecomuseu da Amazônia (PEA). 

Durante uma visita à Funbosque, com o objetivo de agendar uma fala com o 

presidente da Fundação para apresentação de nossa proposta de pesquisa de doutorado, 

conhecemos a coordenadora do Programa Ecomuseu da Amazônia
2
, Profa. Dra. 

Terezinha Resende Martins. Na oportunidade, nos apresentamos e em uma conversa 

informal a coordenadora falou brevemente sobre as ações do Ecomuseu da Amazônia 

que eram desenvolvidas junto às comunidades locais e escolas das ilhas de Belém-PA, 

nos fazendo um convite para conhecermos a sede do programa.  

Atendendo ao convite, encaminhamos ofício ao Ecomuseu da Amazônia, 

solicitando agendamento de uma visita para apresentação de nossas intenções de 

                                                           
2
 Coordenadora do Programa Ecomuseu da Amazônia desde a criação em 2007 até os dias atuais. 

Presidente da Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários (ABREMC). Gestão 2013-

2016. 
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pesquisa, assim como realização de entrevista com a coordenadora para levantamento 

de informações, com objetivo de conhecer de forma mais detalhada as ações 

desenvolvidas pelo Programa, especialmente as referentes à de educação ambiental. A 

seguir apresentamos o Programa Ecomuseu da Amazônia e um pré-diagnóstico 

elaborado sobre as ações de educação ambiental que são desenvolvidas pelo programa a 

fim de justificar a relevância da nossa pesquisa. 

 

1.1 Ecomuseu da Amazônia: histórico e ações de capacitação. 

O Ecomuseu da Amazônia foi criado em 2007, inspirado no Subsistema de 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável
3
 do município de Belém-Pa. Conforme 

Martins (2014) o Programa foi idealizado por Laís Aderne
4
, partindo da experiência 

desenvolvida na Unidade Pedagógica do subsistema “Liceu Mestre Raimundo”, situado 

no Distrito de Icoaraci.  

Em sua experiência, Aderne aplicou, junto aos “ceramistas do Paracurí” e de 

comunidades da ilha de Cotijuba, os princípios da nova museologia social por meio de 

ações que partiram da valorização do contexto ambiental e cultural da comunidade 

local. Desta forma, ela incentivou o envolvimento dos mesmos em ações culturais, 

explorando saberes e fazeres relacionados à produção oleira. Com base nessa 

experiência a consultora propôs a criação de um ecomuseu no estado do Pará 

(MARTINS, 2014). 

Conforme Martins (2014) o projeto sociotécnico do Ecomuseu da Amazônia foi 

escrito inicialmente por Terezinha Resende Martins, na época membro da equipe de 

Aderne, sendo finalizado com apoio de colaboradores e oficializado em junho de 2007 

durante seminário de lançamento promovido pela Prefeitura Municipal de Belém. Após 

sua oficialização o Programa foi vinculado em 2008 a Coordenação de 

Desenvolvimento Comunitário (CDC) da Fundação Escola Bosque (Funbosque).  

As ações do Ecomuseu começaram inicialmente no Distrito de Icoaraci, 

expandido para as ilhas de Caratateua, Cotijuba e Mosqueiro, territórios pertencentes à 

                                                           
3
 Unidades educacionais criadas pela Secretaria Municipal de Educação de Belém. Compõe o subsistema 

a Escola Parque Municipal da Amazônia (Bairro da Terra Firme), o Liceu de Artes e Ofícios Rui Meira 

(Bairro do Guamá), a Fundação Escola Bosque Eidorfe Moreira, Centro de Referência em Educação 

Ambiental (ilha de Caratateua) e o Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso (bairro do 

Paracurí, Distrito de Icoaraci). 

 
4
Laís Aderne. Profa. Dra. da Universidade de Brasília, consultora da Secretaria Municipal de Educação de 

Belém (SEMEC, 1995) no projeto de implantação do Subsistema Educacional . 
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cidade Belém-PA.  Ao longo de oito anos o Ecomuseu da Amazônia desenvolveu ações 

em onze diferentes comunidades (Figura 1). Atualmente, por conta de mudanças na 

gestão administrativa da Funbosque, as atividades do PEA  em 2014, foram limitadas às 

ilhas de Caratateua e Cotijuba. 

 

Figura 1- Biomapa das áreas de atuação do programa Ecomuseu da Amazônia. 

Fonte: Relatório biênio 2011/2012 (ECOMUSEU DA AMAZÔNIA, 2012). 

 

 

De acordo com a documentação, é informado que a base teórico-metodológica 

do Ecomuseu da Amazônia está fundamentada nos princípios da museologia social, no 

planejamento biorregional, no conceito de sustentabilidade, e na concepção de museu 

enquanto agente de desenvolvimento (MARTINS, 2010; MARTINS, VARINE, 2012, 

MARTINS 2014). A museologia social parte do reconhecimento de identidades e 

culturas de todos os grupos humanos e desenvolvimento de ações museológicas, 

considerando como ponto de partida a prática social e não apenas os acervos materiais 

ou coleções (VARINE, 2013). 

O planejamento e gestão biorregional viabiliza o processo organizacional, que 

visa capacitação das pessoas a trabalharem juntas, a adquirir informações, a refletir 
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cuidadosamente sobre o potencial e problemas regionais, a estabelecer metas e 

objetivos, a definir atividades, a programar projetos e ações acordados pela comunidade, 

a avaliar progressos e a ajustar sua própria abordagem (MILLER apud MARTINS, 

2012).  

O museu, pensado enquanto agente de desenvolvimento, é considerado um 

instrumento polivalente de ação territorial que promove o levantamento e mobilização 

das forças vivas da comunidade, ativação das competências, das energias e das ideias 

oriundas da comunidade, assim como a exploração do patrimônio e da memória coletiva 

com promoção da autoestima e de dinâmicas de cooperação (VARINE, 2013; 

MARTINS, VARINE, 2012).  

 O desenvolvimento das ações junto às comunidades locais parte da valorização 

do patrimônio material e imaterial existente nas microrregiões. Essas ações estão 

estruturadas em torno de Eixos prioritários definidos por Varine (2013) como o capital 

cultural, no qual o homem é sujeito criador de cultura e detentor de patrimônio; do 

capital natural, que visa preservação e potencial econômico do meio natural; e do capital 

social, no qual a sociedade se organiza e desenvolve os preceitos da cooperação e 

solidariedade.  

Os Eixos propostos deram origem aos Eixos temáticos Cultura, Cidadania, Meio 

ambiente e Turismo de base comunitária, pilares do “Programa Patrimônio e 

Capacitação dos Atores do Desenvolvimento Local”. Estes buscam a integração entre 

teoria e prática por meio da realização de oficinas e cursos diversos desenvolvidos junto 

aos atores locais (MARTINS, VARINE, 2012). 

 

1.1.2 Programa Patrimônio e Capacitação dos Atores do Desenvolvimento Local  

O Programa Patrimônio e Capacitação de Atores do Desenvolvimento Local foi 

delineado e planejado em 2010, sendo oficializado no biênio 2011/2012. Conforme 

Martins (2014), dentre os objetivos da capacitação tem-se a perspectiva da interação 

com formadores de opinião da diversidade sociocultural e comunidade em geral, 

enfatizando a valorização do patrimônio material e imaterial de cada microrregião.   
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Para Martins e Varine (2012), capacitação equivale a empoderamento
5
, sendo 

esta designada por um conjunto de ações desenvolvidas em uma comunidade para levar 

seus membros a valorizar, desenvolver e/ou adquirir os saberes, os fazeres, as práticas, 

as técnicas. Conforme os autores esse processo depende da integração entre os quatro 

Eixos do programa de capacitação dos atores locais (Figura 2). 

 Martins (2012, 2014) descreve os Eixos temáticos condutores do programa de 

capacitação. O eixo cidadania visa o fortalecimento comunitário e a interação entre as 

comunidades parceiras do Ecomuseu. Nesse eixo, os comunitários participam de ações 

que visam o resgate da memória social, relacionada aos saberes e fazeres locais. Para 

isso, são realizadas pesquisas socioeconômicas, ambientais e culturais, capacitação das 

comunidades com apoio de outras instituições e/ou organizações não governamentais, 

criação e fortalecimento de associações, participação em eventos. 

 
 

O Eixo cultura desenvolve ações voltadas para capacitação do homem enquanto 

produtor de cultura, explorando patrimônio cultural existente nas comunidades. No 

referido eixo são trabalhadas ações que abordam conceitos de ecomuseu e similares, 

cultura, identidade e diversidade cultural, além de noções sobre legislação que rege a 

                                                           

5
 Martins e Varine (2012) usam em seu texto ora o termo empoderamento, ora empowerment. Em nossa 

pesquisa, adotaremos o termo empowerment conforme Friedmann (1992), principal referência 

bibliográfica adotada.  
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proteção do patrimônio cultural. As atividades são desenvolvidas por meio de oficinas e 

cursos de valorização de “saberes e fazeres” das comunidades. 

No Eixo turismo, as ações estão pautadas na concepção de turismo de base 

comunitária visando desenvolvimento humano a partir da valorização do patrimônio 

natural e sociocultural das comunidades, por meio de práticas que sejam sustentáveis. 

As ações são discutidas e realizadas com base nos subtemas: desenvolvimento local e 

sustentabilidade, utilizando, para esse fim, conceitos relacionados à valorização e o 

desenvolvimento do patrimônio sociocultural e econômico, assim como, noções de 

legislação aplicáveis à atividade turística. Algumas das atividades desenvolvidas versam 

sobre a capacitação dos comunitários na sinalização de trilhas, noções de inglês 

instrumental, libras e hospitalidade para o atendimento ao turista.  

No Eixo meio ambiente, o enfoque está no capital natural, estando às ações 

voltadas para conservação e aproveitamento do potencial econômico do meio natural de 

modo sustentável. É realizada capacitação dos comunitários para o desenvolvimento da 

agricultura familiar com atividades voltadas para pequenos produtores como o projeto 

“roça sem queimada” incentivando o cultivo de culturas alimentares; plantio de 

frutíferas na comunidade; cultivo de hortas; aquicultura sustentável: aproveitamento das 

áreas de várzea da região insular da baia do Guajará para o cultivo e/ou manejo de 

peixes e camarões amazônicos. No fluxograma a seguir estão ilustradas algumas ações 

desenvolvidas por cada eixo (Figura 3). 
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As ações de educação ambiental são desenvolvidas em contexto escolar, por 

meio do subprojeto intitulado “Ecomuseu da Amazônia na escola: a educação ambiental 

como um caminho para o desenvolvimento comunitário sustentável na região insular do 

município de Belém-PA”. Neste subprojeto, o objetivo das ações está relacionado em 

linhas gerais à mudança de comportamento e construção de novos hábitos quanto à 

preservação do patrimônio natural das comunidades locais. 

 

1.2 Pré-diagnóstico das Ações de Educação ambiental desenvolvidas pelo 

Ecomuseu. 

 

Conforme informado anteriormente, para definição do problema de pesquisa de 

doutorado, hipótese e objetivos (apresentados na introdução) realizamos um pré-

diagnóstico sobre as ações de educação ambiental desenvolvida pelo Programa 

Ecomuseu. Esclarecemos aqui, que muito embora, o pré-diagnóstico apresentado a 

seguir, possa constituir em si, resultados preliminares da investigação no âmbito do 

doutoramento, optamos aqui por apresentá-lo como dado de caracterização para melhor 

contextualizar a pesquisa. 

 Seguindo as orientações metodológicas propostas por Park (1990), realizamos 

visitas à sede do Ecomuseu da Amazônia, levantamento de informações por meio de 

entrevista, análise documental e observação em campo.  

 

a) Entrevista com a Coordenadora do Programa Ecomuseu da Amazônia realizada em 

27/05/2013 (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o Desenvolvimento da 

Pesquisa - Apêndice 1). 

 

Na entrevista realizada, questionamos a coordenadora sobre as ações de 

educação ambiental, desenvolvidas, ao longo de seis anos de existência do programa. A 

mesma fez referência somente, em linhas gerais, que o programa desenvolve ações de 

educação ambiental, e que algumas estiveram voltadas para o reflorestamento de áreas 

desmatadas e coleta seletiva de lixo.  

Na sequência, perguntamos sobre as ações relacionadas a problemas ambientais 

existentes na ilha de Caratateua onde está localizada a sede do Programa Ecomuseu, e 
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pedimos que a coordenadora descrevesse alguma(s). A mesma relatou que foram feitas 

várias intervenções, conforme o trecho apresentado a seguir. 

 

 

É, com relação a esses problemas, nós fizemos várias intervenções na praia 

sobre a questão dos resíduos sólidos, que é muito intenso, ainda tem a 

extração de areia, desmatamento, é poluição de nascente [...] a gente já fez 

várias oficinas de sensibilização, conscientização das pessoas [...] procurou a 

questão de ir atrás mesmo de pessoas que viessem agir sobre o desmatamento 

[...] do IBAMA, [...] a gente faz palestras, faz oficinas tentando mostrar para 

as comunidades que existem outras possibilidades. (MARTINS, 2013). 

 

Após entrevista, compartilhamos com a coordenadora nossas ideias sobre a 

formação de atores locais, pautada em uma educação ambiental dialógica partindo de 

conflitos socioambientais da região e fizemos a proposta de desenvolver em parceria 

com o programa, a referida pesquisa de doutorado. A coordenadora aceitou nossa 

proposta e sugeriu que nos engajássemos no Programa Patrimônio e Capacitação dos 

Atores do Desenvolvimento Local conforme trecho a seguir. 

 

Como nós já temos o programa de capacitação dos atores e desenvolvimento 

local (...) acredito que a contribuição de vocês, seria na capacitação dessas 

pessoas, a realização de oficinas, palestras informativas, o retorno dessa 

pesquisa (...) quanto, mais conhecimento elas adquirirem, terão mais 

autonomia nos seus fazeres, nos seus patrimônios. Eu penso que no primeiro 

momento seria isso, posteriormente com a convivência, com o próprio 

trabalho, com certeza vão surgir outros. (MARTINS, 2013). 

  

Aceitamos a proposição da coordenadora, no entanto, enfatizamos que as ações 

não se dariam por meio de palestras informativas, ou atividades pontuais, mas que as 

mesmas seriam planejadas partindo de conflitos socioambientais reconhecidos pelos 

sujeitos, afim de que estes fossem instrumentalizados e engajados no processo de busca 

por soluções.  

 

b) Levantamento de atividades de Educação Ambiental no relatório do biênio 

2011/2012 (Recorte do relatório: Anexo 1).   

 

Tivemos acesso ao relatório com os resultados referente ao biênio 2011/2012 e 

nesse documento encontramos descrita, oficialmente, apenas uma ação desenvolvida na 

Ilha de Mosqueiro, em duas unidades pedagógicas, por meio do subprojeto intitulado 

Ecomuseu na Escola.  As ações foram desenvolvidas no sentido de: 

 



51 
 

 

[...] promover a sensibilização da população presente nas escolas e 

comunidades das áreas de atuação do Ecomuseu, inicialmente nas 

comunidades do Caruaru e Castanhal do Mari-Mari, sobre a importância do 

meio ambiente em que vivem, estimulando mudanças de atitudes e a 

formação de novos hábitos com relação à utilização dos recursos naturais, 

favorecendo o desenvolvimento comunitário. (ECOMUSEU DA 

AMAZÔNIA, 2012, p. 24). 

 

Durante o referido projeto as atividades foram desenvolvidas por meio de aulas 

teóricas e de campo, abordando informações sobre o solo, água, fauna e flora local, 

priorizando a preservação dos recursos ambientais. O enfoque foi dado, conforme 

descrito no relatório, ao processo de conscientização dos alunos quanto à preservação 

dos recursos naturais e reconhecimento de problemas ambientais presentes na 

comunidade como a poluição, desmatamento, local inadequado de resíduos sólidos, 

entre outros. Também foram desenvolvidas atividades complementares como plantio de 

horta, levantamento de perfil ambiental da comunidade.  

 

c) Observações em campo (Datas: 29 e 30/05/2013; 10 e 11/07/2013; 07 e 14/08/2013). 

 

Na segunda visita realizada na sede do Ecomuseu, a coordenadora do eixo meio 

ambiente exibiu um vídeo documentário institucional produzido durante o IV Encontro 

Internacional de Ecomuseus e Museu comunitários, sediado em Belém em 2012 

contextualizando as ações, apresentando os propósitos do Programa junto aos atores 

locais da região das ilhas de Belém e resultados alcançados. 

Em outras duas visitas, observamos o processo de planejamento da equipe 

técnica. Na ocasião, percebemos a dificuldade do grupo em trabalhar de forma 

interdisciplinar durante o planejamento das ações, dificultando assim a desejada 

integração dos Eixos temáticos do programa de capacitação de atores locais. Essa 

percepção foi reforçada pelo relato da coordenadora. 

Tivemos a oportunidade de acompanhar a equipe durante ações em campo na 

Ilha de Mosqueiro, Belém-PA (Figura 4). A primeira foi uma atividade desenvolvida 

pelo eixo turismo no Assentamento Paulo Fonteles. Nessa ação, o técnico do programa 

estava planejando com os participantes locais a construção de um croqui da área de 

assentamento, para localização geográfica dos atrativos, que serviriam de base para a 

proposta de turismo de base comunitária na área.  
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Figura 4: Visita à sede do Ecomuseu, interação com a equipe técnica e comunidade do Assentamento 

Paulo Fonteles, ilha de Mosqueiro, Belém-PA. Fonte: pesquisa de campo, 2013. 

A segunda atividade em campo que acompanhamos esteve relacionada à oficina 

de educação ambiental realizada com as crianças do 1º ao 4º ciclo na UP Castanhal de 

Mari-Mari. Na oficina foi abordada a temática “Patrimônio e sustentabilidade nas 

comunidades tradicionais”. A técnica conduziu a atividade de modo interativo, fazendo 

com as crianças reconhecem os patrimônios materiais e imateriais, existentes na 

comunidade. 

Na terceira visita, acompanhamos o engenheiro de pesca durante a atividade de 

biometria de peixes no viveiro instalado na comunidade de Caruaru. No entanto, por 

falta de balança a atividade não foi realizada, sendo remarcada para outro momento. 

Porém, foram dadas orientações quanto à alimentação dos peixes e feito reparo na rede 

do sistema adaptado em uma área de várzea do terreno do comunitário. 

Na última atividade que acompanhamos, realizada no mesmo dia, o engenheiro 

agrônomo orientou a construção de leiras para o plantio de hortaliças com as moradoras 

da comunidade de Caruaru. Durante essa ação foram dadas orientações adicionais sobre 

a forma de produção de mudas e calagem da terra para o melhor rendimento da 

produção. 

 

2 Retomando o diálogo com a equipe técnica do Ecomuseu da Amazônia. 

 

Como forma de retomar o diálogo sobre a investigação-ação junto à coordenação 

e equipe técnica do PEA, após elaboração do pré-diagnóstico (ano de 2013), e 

qualificação do projeto de pesquisa de doutorado (ano de 2014), discutimos em uma 

reunião realizada com a equipe na primeira semana de outubro (ano de 2014) sobre os 

objetivos, a abordagem metodológica e o referencial teórico de educação ambiental para 

o planejamento das ações com base em conflitos socioambientais.  

Nessa reunião, para nossa surpresa, a coordenadora comunicou que não seria 

possível desenvolvermos nenhuma atividade da pesquisa no referido período em virtude 
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de uma série de mudanças pela qual o PEA estava passando. Para nos situar sobre os 

problemas ora enfrentados, a coordenadora relatou que um novo gestor havia sido 

nomeado para a presidência da Funbosque e que este determinou uma série de cortes 

que afetaram drasticamente as ações do PEA.  

Dentre as mudanças ela relatou a redução da equipe técnica
6
, corte de verbas 

para despesas de consumo e combustível e a suspensão do atendimento e 

acompanhamento das ações em andamento nas comunidades das ilhas de Mosqueiro e 

Cotijuba. Conforme a coordenadora, esses cortes afetaram todas as ações desenvolvidas, 

sendo que o eixo meio ambiente foi o que mais sofreu, tendo suspensa todas as oficinas 

e visitas técnicas de acompanhamento de três subprojetos em andamento: piscicultura 

sustentável (Ilha de Cotijuba e Mosqueiro), cultivo de horta orgânica e as oficinas de 

educação ambiental (Ilha de Mosqueiro). 

Com os cortes, as ações ficaram restritas a trabalhos internos na sede como: 

elaboração de relatórios técnicos, participação no Fórum Brasileiro de Educação 

Ambiental (sediado em Belém na Universidade Federal do Pará) e na Mostra Técnico-

Científica Cultural da Funbosque (realizada na Unidade Pedagógica da Faveira, Ilha de 

Cotijuba, Belém-PA) e o planejamento de ações para o ano de 2015.    

No inicio de novembro (ano de 2014) a coordenadora fez um convite para 

participarmos da I Mostra Técnico-Científica Cultural das Unidades Pedagógicas 

localizadas na região das ilhas de Belém, anexas a Fundação, para desenvolver junto 

com a equipe técnica do PEA uma atividade de educação ambiental voltada para alunos 

do ensino fundamental maior (6º ao 9º ano) da Funbosque.   

Aceitamos o convite e aproveitamos a oportunidade para apresentar o material 

didático de educação ambiental Probio-EA
7
, tendo em vista que usaríamos o mesmo 

como referencial-base para o planejamento das ações de educação ambiental no 

processo de investigação-ação da pesquisa de doutorado. Desse modo, propusemos para 

a equipe que aplicássemos o “jogo da Biodiversidade” que compõe o material Probio-

EA. Assim, apresentamos para a equipe técnica do PEA todo o material (jogo da 

                                                           
6
 De onze técnicos do PEA só ficaram quatro e dois voluntários, sendo um responsável pelo eixo cultura; 

um pelo eixo turismo de base comunitária; dois pelo eixo meio ambiente e nenhum no eixo cidadania.  

 
7
 Kit de material didático produzido pelo subprojeto Educação Ambiental, no âmbito do Projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO) do governo federal. 

O referido material é constituído de 45 pares de portfólios com foto na frente e texto no verso (seis de 

cada bioma, mais três temas especiais), um jogo educativo de tabuleiro e um livro do professor. (SAITO, 

2006). O kit está disponível para download no endereço eletrônico http://www.ecoa.unb.br/probioea. 

http://www.ecoa.unb.br/probioea
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biodiversidade, os portfolios, livro do professor) e, aproveitando o ensejo, discutimos 

sobre os conflitos socioambientais e ações positivas retratadas pelo Probio-EA. 

 A aplicação do “Jogo da Biodiversidade” foi realizada na Mostra técnico-

cientifica no dia 12 de dezembro na Unidade Pedagógica da Faveira/ilha de Cotijuba, 

com a participação de três técnicos do programa, sendo dois do eixo meio ambiente e 

um do eixo turismo de base comunitária. 

Ainda no mês de dezembro (ano de 2014), atendendo ao convite feito pela Casa-

Escola da Pesca ao Ecomuseu da Amazônia, participamos voluntariamente da II Mostra 

de Saberes e Fazeres, realizada nos dias 16 e 17 do referido mês. Durante esse evento, 

vislumbrando a possibilidade de aplicarmos as ações planejadas com base em conflitos 

socioambientais junto aos alunos da Escola da Pesca, apresentamos à coordenadora 

pedagógica nossa proposta de pesquisa de doutorado.  

 

3 A parceria com a Casa-Escola da Pesca 

 

Vinculada à Fundação Centro de Referencia em Educação Ambiental Escola 

Bosque Prof. Eidorfe Moreira (Funbosque), assim como o Programa Ecomuseu, a Casa-

Escola da Pesca (CEPE) está situada na Ilha de Caratateua (Outeiro), Distrito de 

Outeiro, município de Belém, Estado do Pará. Foi criada em abril de 2008 e 

normatizada pela Portaria nº 031\2010-GP, de 02 de fevereiro de 2010, como Escola 

Municipal (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Formatura dos alunos da turma da 2º Totalidade do Ensino Médio e Técnico em Recursos 

Pesqueiros, participantes da investigação-ação. Créditos: André Oliveira. 
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Embasada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/96 

(BRASIL, 1996) e nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de 

Nível Técnico, para atender a demanda existente nas comunidades ribeirinhas da região 

das ilhas, a CEPE, atualmente oferta na modalidade EJA, o ensino fundamental, com 

formação profissional em Pesca e Aquicultura, e o ensino médio integrado ao Curso 

Técnico em Recursos Pesqueiros. 

A CEPE atende com prioridade, jovens e adultos, filhos de pescadores, 

aquicultores e trabalhadores da pesca pertencentes às comunidades tradicionais 

ribeirinhas das ilhas de Belém e alunos de ilhas vizinhas, como as de Barcarena. Até o 

ano de 2014 as turmas eram compostas somente por alunos do sexo masculino. A partir 

do 1º semestre de 2015, foi criada a primeira turma mista. A faixa etária dos alunos para 

o ensino fundamental está compreendida entre 15 a 24 anos e para o ensino médio a 

idade mínima é de 18 anos. 

De acordo com o Projeto Pedagógico, o currículo da CEPE é diferenciado e 

busca desenvolver de forma interdisciplinar as ações seguindo os pressupostos teóricos 

e metodológicos da Pedagogia da Alternância
8
 (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 

2014). Os alunos regularmente matriculados são acolhidos na escola em períodos de 

tempo integral, em regime de internato e externato escolar, integrando estudo-trabalho, 

com sucessões de períodos na escola e na família.  

A cada quinzena na escola são trabalhadas com os alunos do ensino fundamental 

unidades temáticas, totalizando doze unidades até a conclusão deste nível de ensino. No 

ensino médio, são trabalhadas todas as disciplinas do núcleo comum e disciplinas 

específicas do Técnico em Recurso Pesqueiro.  

Na quinzena de alternância, no ambiente familiar, buscando contextualizar os 

temas e conteúdos abordados em sala de aula, são realizadas visitas à família dos alunos 

pelos professores e equipe técnica da escola. Neste período é feito acompanhamento de 

estudos, visitas técnicas, atividades de estágio supervisionado, planejamento e execução 

de projetos profissional de vida do aluno, entre outros.  

Discussões relacionadas às questões ambientais são trabalhadas no currículo 

escolar sendo desenvolvidas ações relacionadas a temas atuais, reportando a crise 

                                                           
8
Tendo o trabalho como princípio educativo, a Pedagogia da Alternância articula as aprendizagens 

ocorridas no Tempo Escola-TE que acontece no regime de internato quinzenal ou mensal, com as 

vivências e práticas em suas propriedades ou comunidades, durante o chamado Tempo Comunidade-TC, 

quando os Jovens e Adultos retornam ao seu espaço de convívio familiar (RIBEIRO, 2010).  
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socioambiental planetária. Neste contexto, há interação e troca de experiências com 

instituições de ensino e pesquisa como Institutos Federais e Tecnológicos, 

Universidades, Centros de pesquisa, entre outros. 

No final janeiro (ano de 2015), antes do inicio das atividades letivas na CEPE, 

realizamos uma reunião com a Coordenadora Pedagógica com objetivo de conhecer as 

ações desenvolvidas no âmbito da educação ambiental na escola. A mesma informou 

que no currículo pedagógico da CEPE a educação ambiental é ofertada na modalidade 

de disciplina com carga horária de 30h e nos apresentando a ementa, relatou que a 

abordagem feita pelos professores fica mais no plano teórico do que prático. 

Outra questão relatada pela coordenadora referiu-se ao fato de que a Casa-Escola 

de Pesca (CEPE) e o Programa Ecomuseu da Amazônia (PEA) são vinculados à 

Funbosque e desenvolvem ações comuns relacionadas à capacitação de atores locais na 

criação de peixes como fonte alternativa para alimentação e renda. Partindo desse 

contexto, por solicitação do Presidente da Fundação na época, a coordenadora do PEA e 

diretora da CEPE precisavam estabelecer uma parceria para aperfeiçoar as ações 

relativas à capacitação da comunidade local. 

Concluída a exposição da coordenadora pedagógica, apresentamos nosso projeto 

de pesquisa tendo como proposta o desenvolvimento de ações de educação ambiental 

em parceria com o PEA, pautada na investigação-ação em torno de conflitos 

socioambientais relacionados à pesca artesanal.  

Com apresentação de nossa proposta de pesquisa a coordenadora viu a 

possibilidade de fazer a integração entre teoria e prática prevista no currículo da escola, 

assim como estreitar as relações com o PEA. Partindo dessa exposição de interesses, 

formalizamos a parceria com a Casa-Escola da Pesca (Termo de consentimento para o 

desenvolvimento da pesquisa - Apêndice 2). 

Formalizada a parceria com a CEPE, definimos de comum acordo com a 

coordenadora pedagógica da CEPE e equipe técnica do PEA, que as ações de educação 

ambiental seriam desenvolvidas nas duas turmas do Ensino Médio na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos-EJA, com Qualificação Profissional em Recursos 

Pesqueiros. Para isso, foram levantados por meio de entrevista com uma amostra de 

alunos das duas turmas, conflitos socioambientais relacionados à pesca artesanal 

(Termo de Consentimento Livre Esclarecido para entrevista, modelo - Apêndice 3). 

Partindo dos conflitos identificados, foi definido um tema gerador para o planejamento 

integrado dos Eixos temáticos do Programa Ecomuseu da Amazônia. 
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4 Proposta para o planejamento integrado entre os  Eixos temáticos do Programa 

Ecomuseu da Amazônia 

 

Partindo do referencial adotado elaboramos e apresentamos de forma 

esquemática a seguir (Figura 6), a concepção teórico-metodológica norteadora do 

planejamento integrado entre os Eixos temáticos do Programa Ecomuseu da Amazônia 

(PEA). 

 

 

Figura 6: Ferramenta gráfica ilustrando a concepção teórico-metodológica norteadora do planejamento 

integrado. Fonte: Elaboraçãoda autora. 

 

Na figura 6, os conflitos socioambientais são situações limite-existencias, que na 

acepção freireana, correspondem aos obstáculos encontrados na vida dos alunos, 

historicamente dados, e que configuram relações de opressão social. Esses obstáculos 
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precisam ser superados pelos sujeitos a partir da consciência de si e do mundo, na 

relação de enfrentamento da realidade em atos-limite (FREIRE, 2011a). 

No processo de investigação-ação, em um primeiro momento, os conflitos 

socioambientais foram identificados a partir do estudo da realidade dos alunos, tendo 

como passo inicial um levantamento das percepções dos mesmos acerca da ocorrência 

de situações de conflito que ao longo dos anos vêm prejudicando os modos de vida 

tradicionais nas comunidades locais onde residem relacionados à pesca artesanal. Essas 

percepções foram identificadas por meio de entrevistas e diálogos coletivos com os 

alunos.  

Em um segundo momento, com base nos diferentes conflitos elucidados, 

delimitamos o tema gerador para o planejamento das ações didáticas a serem 

desenvolvidas pelos técnicos, a partir dos objetivos propostos nos Eixos temáticos 

Cultura, Cidadania, Meio ambiente e Turismo de base comunitária do PEA. 

Definido o tema gerador, partindo da experiência dos técnicos de cada eixo, em 

um terceiro momento, foram elencados conhecimentos científicos tecnológicos 

necessários para a compreensão do problema, assim como as competências e 

habilidades que os técnicos desejavam desenvolver nos alunos, para que estes se 

tornassem capazes de intervir sobre a realidade apresentada.  Ao definir os 

conhecimentos, competências e habilidades previstas de serem desenvolvidos por cada 

eixo temático, os técnicos criaram mecanismos didáticos partido do processo 

codificação-estranhamento-descodificação, conforme proposto por Freire (2011a).  

No planejamento de ações de educação ambiental numa abordagem freireana, 

conforme Saito, Figueiredo e Vargas (2014), a codificação consiste em criar situações 

por meio de recursos diversos (audiovisuais, textos jornalísticos, fotografias, entre 

outros) que representem a situação retratada, no caso o conflito socioambiental, de 

modo que os alunos de forma dialógica analisem, discutam e estabeleçam as relações 

necessárias para a compreensão da complexidade social envolvida, reconhecendo desse 

modo limites e possibilidades de transformação.  

 

A codificação representa uma dimensão dada da realidade tal como vivem os 

indivíduos, e esta dimensão é proposta à sua análise num contexto diferente 

daquele no qual eles vivem. Assim a codificação transforma o que era uma 

maneira de viver num contexto real, num “objectum” no contexto teórico. Os 

alunos, mais que receber uma informação a propósito disto ou daquilo, 

analisam os aspectos de sua própria experiência existencial representada na 

codificação (FREIRE, 1979, p.18). 
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Da codificação os alunos vivenciam o processo de estranhamento 

(distanciamento), que consiste em projetar-se para fora da situação codificada. O 

processo de estranhamento se dará na medida em que situações representadas durante o 

processo de codificação passam a ser inicialmente reconhecidas pelos alunos e ao longo 

do processo de descodificação eles se distanciam da problemática, passando a ter um 

olhar de observador sobre a situação em análise (FREIRE, 2011a). Na investigação, em 

sobre conflitos, ao se distanciar do conflito socioambiental em torno da pesca artesanal 

analisado, será possível que os alunos construam uma visão de conjunto acerca da 

problemática e desse modo procedam à descodificação, construindo uma visão critica 

sobre a mesma.  

Ao serem apresentados didaticamente como situação codificada, os conflitos 

socioambientais deixarão de ser percebidos como parte à medida que ocorra por parte 

dos alunos o distanciamento do habitual percebido para a busca do todo, de modo que 

no processo de descodificação se retorne do todo à parte, estranhando, mas 

reassimilando como práxis (teoria-ação), tendo como resultados atos concretos e 

coletivos de transformação da realidade (SAITO, FIGUEIREDO, VARGAS, 2014).  

Durante o processo de codificação-estranhamento-descodificação, os técnicos do 

PEA estarão concomitantemente promovendo, no âmbito da investigação-ação, o 

processo de alfabetização técnica, que consiste em instrumentalizar a comunidade na 

busca da apreensão da realidade vivida.  

Ressaltamos aqui, que alfabetização técnica almejada nessa pesquisa, não 

consiste na transmissão de uma habilidade puramente técnica. Ela é concebida como 

processo, inspirado nos mesmos objetivos ideológicos de Paulo Freire (2011a; 2011b), 

quando substituímos no ato de alfabetizar, o ler e escrever por aptidões técnicas e 

atitudes científicas que possibilitem ao homem a leitura, interpretação e transformação 

do mundo em vive, dando-lhes além de iniciativa, o controle próprio de suas vidas, 

instigando o desejo e a busca pela liberdade. Nesse sentido, a alfabetização técnica não 

será imposta ou doada, será vivida pelos interessados (BAZIN, 1977); SANTOS, et al., 

2005). 

Na investigação-ação assumida aqui como concepção-guia nos moldes definidos 

por Carr e Kemmis (1986), Park (1990), reafirmados em Grabauska e de Bastos (2001) 

e Saito (2001) buscamos fazer com os alunos da CEPE, sob a mediação da equipe de 

investigadores envolvidos (técnicos do PEA, coordenadora pedagógica da CEPE e aluna 

do Programa de Doutorado em Ciências Ambientais):  



60 
 

 

i) Percebessem a ocorrência de conflitos socioambientais que afetam a prática 

da pesca artesanal na região das ilhas onde residem; 

ii)  Construíssem conhecimentos em ações dialógicas promovidas pela equipe;  

iii)  Atuassem e refletissem sobre a problemática, desenvolvendo ações 

positivas, compreendidas como soluções-viáveis para os conflitos 

socioambientais investigados. 

No contexto apresentado, as ações de educação ambiental foram planejadas 

buscando a integração entre investigação-ação, pedagogia freireana e empowerment 

(SAITO, 2001, 2012). A investigação-ação orientou o processo de construção de 

conhecimentos a partir da situação existencial, concreta refletindo sobre o conjunto de 

aspirações dos sujeitos em torno da problemática levantada em torno dos conflitos 

socioambientais relacionados à pesca artesanal.  

A partir da pedagogia freireana que busca instaurar um processo de libertação, 

estabelecemos uma ação dialógica, organizando os conteúdos com base nos objetivos 

apresentados por cada Eixo temático do Programa Ecomuseu, possibilitando o processo 

de alfabetização técnica no intuito de instrumentalizar os alunos para uma atuação 

consciente e fundamentada.  

Por estar voltados a interesses coletivos de sujeitos históricos e oprimidos, os 

ribeirinhos, representados aqui pelos alunos da CEPE, almejamos em nossa práxis a 

elevação do conhecimento destes no sentido sócio comunitário, haja vista que são 

sujeitos que exercem a prática da pesca artesanal e sofrem coletivamente as 

consequências dos conflitos socioambientais. Dessa forma, como proposto por 

Friedmann (1992), o envolvimento e atuação dos alunos foi alicerçada em interesses 

comuns e na prática e ações solidárias direcionadas ao empowerment.  
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CAPITULO 3 

 

ANÁLISES E REFLEXÕES SOBRE AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

DESENVOLVIDAS EM CONTEXTO ESCOLAR PELO ECOMUSEU DA 

AMAZÔNIA. 

Resumo 

 

Este estudo teve como objetivo identificar a concepção de educação ambiental 

norteadora das práticas desenvolvidas pelo Ecomuseu da Amazônia, refletindo sobre se 

a mesma está em consonância com o discurso apresentado no que se refere ao 

desenvolvimento do processo de empowerment e conscientização dos atores locais. Para 

isso, com aporte na semiótica discursiva, analisamos um texto sincrético (escrito e 

visual), recorte do relatório do biênio 2011/2012, onde foram relatadas as ações 

desenvolvidas com alunos de duas Unidades Pedagógicas de comunidades tradicionais 

da Ilha de Mosqueiro, Belém-PA. Os resultados mostram que as práticas realizadas têm 

enfoque na concepção conservadora, e que esta orientou somente no sentido de 

mudança de comportamento e atitudes relacionadas à preservação ambiental. As 

práticas não apresentaram elementos capazes de desenvolver capacidade crítica para 

tomada de decisão, nem conscientização. Dessa forma, ressaltamos que o Programa 

Ecomuseu da Amazônia precisa refletir sobre a sua prática e desenvolver novas ações 

de modo que esta fique alinhada com seu discurso educacional. 

 

 

Palavras-chave: Práticas de Educação ambiental. Conscientização. Empowerment. Nova 

museologia. 

 

Abstract 

This study aimed to identify the concept of environmental education guiding the 

practices developed by the Ecomuseum of the Amazon Program, and to analyze 

whether it is in line with their institutional speech in favor of the empowerment of local 

actors. This study was supported on discursive semiotics, and we analyze a syncretic 

text (written and visual), part of the biennial report of the 2011/2012, related to the 

actions taken with students from two Pedagogical Units located on traditional 

communities of Mosqueiro Island, Belém-PA. The results showed that the practices 

developed within this program have the focus on conservative theories because they 

were oriented only towards changing behavior and attitudes aiming environmental 

preservation. Their practices showed no elements that fosters the empowerment related 

to the critical capacity for decision making. Thus, Ecomuseum of the Amazon Program 

should rethink its practices to be in line with their educational discourse.  

 

Keywords: Environmental Education Practices. Awareness. Empowerment. New 

museology 
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Introdução 

 

Temáticas abordando problemas socioambientais são excelentes para o 

planejamento de ações de educação ambiental a serem desenvolvidas por ecomuseus, 

tendo em vista que sua organização e estruturação adota o território, o patrimônio e a 

comunidade como elementos centrais.  

Conforme Auricchio (2003), os ecomuseus, assim como os museus de história 

natural, ciência e tecnologia são espaços privilegiados no que se refere à discussão e 

planejamento de ações em torno de problemas ambientais. Estes locais dispõem de 

recursos materiais e humanos que permitem representar o mundo natural e cultural 

produzido pela humanidade, possibilitando o estabelecimento de correlações entre o 

patrimônio natural e cultural. O objetivo dessas correlações é buscar a compreensão das 

interações entre as dimensões culturais, sociais e naturais da realidade, próprias de cada 

comunidade. 

O Ecomuseu da Amazônia, localizado na Ilha de Caratateua, território 

pertencente ao município de Belém, Estado do Pará, foi criado em 2007 tendo enfoque 

no desenvolvimento do pensamento coletivo e interinstitucional, para atuação sobre os 

problemas da região e de suas comunidades, articulando as dimensões ecológicas, 

sociais, educacionais, culturais, políticas e econômicas (MARTINS, 2014). Entre outras 

ações, desenvolve atividades de educação ambiental em espaços escolares e não 

escolares por meio da “Capacitação dos Atores do Desenvolvimento Local”.  

Essa capacitação é desenvolvida junto aos diferentes tipos de atores locais, de 

acordo com as áreas de atuação do Ecomuseu, com destaque para as comunidades 

locais, assentamentos comunitários e escolas da rede municipal. Todos esses grupos 

sociais encontram-se localizados nas ilhas de Belém e Distrito de Icoaraci. O objetivo 

dessas capacitações é, a partir da interação, levar as lideranças comunitárias, os 

formadores de opinião da diversidade sociocultural e a comunidade em geral, à 

necessária valorização do acervo patrimonial, seja ele material ou imaterial de cada 

microrregião (MARTINS, 2014). 

  As ações de capacitação são estruturadas em torno dos Eixos temáticos Cultura, 

Meio ambiente, Turismo e Cidadania, conforme descrito por Martins (2014, p.320): 

 

1. Cultura - tem como prioridade a continuidade de ações que se 

integram a um projeto maior intitulado “Estudo Etnográfico das áreas 

de atuação do Ecomuseu da Amazônia”. Dentre as prioridades para o 
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atual planejamento, destaca-se o beneficiamento de sementes e 

qualificação da produção cerâmica e artesanatos locais, a pesquisa e 

estudo etnográfico com a população ribeirinha do programa-decoração 

de canoas, os biomapas, calendário de frutas, as placas de sinalização, 

roteiro patrimonial de visitação e oficinas com ênfase em atividades 

culturais; 

2. Meio Ambiente - enfoca a reafirmação da cultura de quintais por 

meio de eco sítios produtivos na região insular de Belém – incentivo à 

produção de galinha caipira e ovos, incentivo a criação de abelhas, 

resgate da cultura de quintais-arranjo produtivo familiar, implantação 

de sistemas agroflorestais e roça sem queima, construção de viveiros 

de mudas de espécies florestais, estruturação de viveiros-produção de 

peixe e camarão, coleta seletiva de resíduos. As atividades se integram 

e se autossustentam de acordo com metas e orientações para posterior 

geração de renda e sustentabilidade; 

3. Turismo - a efetivação do turismo sustentável das áreas de atuação 

do Ecomuseu da Amazônia vem ocorrendo através da identificação e 

registro de suas áreas de abrangência, capacitação dos membros das 

comunidades na área de estudo patrimonial, estruturação de trilhas 

ecológica e sinalização, estrutura e capacitação para acolhimento de 

visitantes, oficina de inventário de oferta turística, viabilização do 

escoamento das produções-áreas do Programa. 

4. Cidadania - resultante da culminância dos outros Eixos, trabalha 

com iniciativas voltadas à valorização e preservação do patrimônio 

comunitário, realizando ações e oficinas que priorizam a qualidade de 

vida de seus participantes.  

 

Esses Eixos temáticos foram organizados com base nos Eixos prioritários de 

todo ecomuseu, definidos por Hugues de Varine
9
: o capital cultural no qual o homem é 

sujeito criador de cultura e detentor de patrimônio; o capital natural que estimula a 

preservação e uso do meio natural de forma sustentável; e o capital social no qual a 

sociedade se organiza e desenvolve os preceitos da cooperação e solidariedade 

(VARINE, 2013). 

Na proposta do Ecomuseu da Amazônia, a Capacitação dos Atores do 

Desenvolvimento Local é adotada como estratégia para o empoderamento das 

comunidades, no sentido de que estas se reconheçam e se valorizem como atores do 

desenvolvimento local. De acordo com o texto publicado e nomeado como “Carta de 

Caratateua”, elaborada durante o IV Encontro de Ecomuseus e Museus Comunitários, 

sediado em Belém, “não pode haver empoderamento sem a capacitação desses atores” 

(CARTA DE CARATATEUA, 2012). 

O objetivo deste artigo consistiu em identificar a concepção norteadora das 

práticas de educação ambiental, analisando se essas práticas estão em consonância com 

o discurso apresentado pelo Programa Ecomuseu da Amazônia, no que se refere ao 

                                                           
9
 Hugues de Varine juntamente com Georges Henri-Rivière foram os criadores do termo Ecomuseu.  
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processo de empoderamento dos atores locais. Adotamos como referencial para essa 

análise autores da educação ambiental na perspectiva da teoria crítica, haja vista, que 

nessa concepção são discutidas e desenvolvidas ações voltadas ao empowerment 

comunitário, partindo da problematização de questões ambientais relacionadas ao 

patrimônio natural. 

 

Educação ambiental: breve aporte teórico sobre as vertentes conservadora e 

crítica.  

As primeiras experiências de educação ambiental no Brasil aconteceram na 

década de 70 partindo da reprodução do modelo naturalista norte americano. Esse 

modelo, considerado acrítico, estava voltado para a sensibilização do homem em defesa 

da natureza, com o desenvolvimento de sentimentos de afetividade para com o meio 

natural, caracterizado por práticas consideradas, até certo ponto, puristas e simplistas, 

em prol da conservação do meio ambiente (CARVALHO, 2012; LOUREIRO, 2004). 

Essa concepção excluía qualquer discussão sobre a temática social com cunho político 

no país, tendo esta apenas o papel de reestabelecer a ligação do ser humano com o meio 

ambiente.  

 

A temática social não fazia parte da pauta educacional e cultural, 

muito menos da ambiental [...]. Durante esse período da nossa 

história, a educação ambiental só poderia se desenvolver sob o marco 

do naturalismo, desprovido de debate político que articularia as 

questões ambientais às socioeconômicas (SAITO, 2012, p.55).  

 

Outra concepção com grande destaque na época e que perdura estruturando as 

práticas de educação ambiental até os dias atuais refere-se à conservadora. Essa 

concepção conforme Guimarães (2004) está alicerçada em uma visão de mundo 

fragmentada que sustenta uma relação dicotômica homem vs natureza/ sociedade vs 

ambiente. Nessa concepção as ações tendem  

 

[...] a privilegiar ou promover o aspecto cognitivo do processo 

pedagógico, acreditando que transmitindo o conhecimento correto, 

fará com que o individuo compreenda a problemática ambiental e que 

isso vai transformar seu comportamento e a sociedade 

(GUIMARÃES, 2004, p.27). 
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A educação ambiental conservadora passou a ser usada como termo genérico de 

boas práticas ou bons comportamentos ambientais. O seu papel tem sido o de ensinar e 

informar as pessoas sobre o ambiente, como é apontado por Hungerford (2010), 

baseando-se no pensamento comum de que a falta de conhecimento pode ser a principal 

causa de pessoas negligenciarem ou prejudicarem o meio ambiente. 

A concepção conservadora, fragmenta, simplifica e reduz a realidade, deixando 

de apreender a diversidade das relações socioambientais (GUIMARÃES, 2004, SAUVÉ 

2005). Essa vertente, nos dizeres de Guimarães (2004), veda a visão de totalidade, 

reproduzindo uma prática pedagógica focada no indivíduo (na parte) e na transformação 

de seu comportamento (educação individualista e comportamentalista).  

Essa concepção despolitiza a práxis educativa, na qual os interesses deveriam 

estar voltados para a problematização e transformação da realidade, sendo desse modo, 

desencadeadora das críticas que enfraquece a educação ambiental como um todo. Para 

Navarro-Perez e Tidball (2012), as críticas à educação ambiental passam pela 

caracterização de que esta reserva à temática social pouca relevância, o que 

consideramos lamentável, pois é generalizado para um todo, particularidades de uma 

concepção, que seria ela apenas merecedora de crítica.  

Foi com o início do processo de redemocratização no país na década de 80, 

seguindo a tendência do novo cenário sociopolítico e subsequente fortalecimento de 

movimentos sociais, com destaque para o ambientalista, que surgiram novas abordagens 

de educação ambiental, dentre elas a crítica. (LOUREIRO, 2004).  

A concepção de educação ambiental crítica estruturou-se no campo da teoria 

crítica das ciências sociais, que integrada ao campo da educação, passou a ser 

desenvolvida a partir da segunda metade da década de 1980.  Nessa concepção a ênfase 

está na análise das dinâmicas sociais que fundamentam a realidade e problemáticas 

ambientais, girando em torno de intenções, posições, argumentos, de valores explícitos 

e implícitos, de decisões e ações de diferentes protagonistas de uma dada situação 

(SAUVÉ, 2005). Estas características fomentam uma concepção em que o social se 

torna relevante, pois prevê a participação ativa e responsável de cidadãos 

(HUNGERFORD, 2010). 

Segundo Carvalho (2012) o desenvolvimento de uma educação ambiental crítica 

levará os atores sociais a uma compreensão de problemas socioambientais em suas 

múltiplas dimensões, sejam elas geográfica, histórica, biológica e social, passando a 

considerar o ambiente como conjunto de inter-relações entre o mundo natural e o 
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mundo social. Desta forma, acredita-se que os diferentes atores sociais, por meio da 

educação ambiental, serão capazes, também, de contribuir para a transformação nos 

padrões de uso e distribuição dos recursos naturais de forma mais sustentável, justa e 

solidária. 

No entanto, para que a educação ambiental promova a transformação da 

realidade, é necessária articulação entre o caráter crítico e o componente político na 

perspectiva de emancipação e libertação. Para Saito (2012) o processo de libertação, 

conforme proposto por Freire (2011a), se dará por meio de ações de educação 

ambiental, quando estas, primeiramente, desvelarem as relações de dominação, 

concretizadas na sociedade por meio das desigualdades sociais. 

Para exemplificar o exposto e defendido por Saito (2012), ao trabalhar com 

agricultores familiares, atores sociais de um segmento social desfavorecido, tanto na 

perspectiva de pesquisadores, quanto pela própria intepretação de si mesmos, 

Ruscheinsky e Costa (2012), desvelaram relações de opressão promovidas por setores 

dominantes que partem da imposição de receitas produzidas pelo modelo 

tecnológico/econômico e que oprimem os trabalhadores, impedindo sua manifestação 

no seu tempo e espaço.    

 

De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem 

nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não 

produzem em virtude de tudo isso, terminam por se convencer de sua 

“incapacidade”. Falam de si como os que não sabem e do “doutor” 

como o que sabe e a quem deve escutar. (FREIRE, 2011a, p. 69).  

 
 

O desvelamento de relações de opressão como essa, foi defendido e debatido 

incansavelmente por Paulo Freire e seus seguidores, constituindo-se peça chave para a 

compreensão das assimetrias que configuram as relações de poder, das injustiças 

sociais, de mecanismos de concentração de renda e exclusão social que perpetuam as 

desigualdades entre classes sociais (LAYRARGUES, 2009). 

Para que a educação ambiental possa avançar na construção de uma cidadania 

democrática, é preciso ir além do compromisso com a transformação social. Também é 

necessária a vivência efetiva e concreta de ações transformadoras, referendando o 

conceito de práxis (RUSCHEINSKY, COSTA, 2009; SAITO, 2012). 

 

A busca do conhecimento que se preza na dimensão da educação 

ambiental não está definida na ação individual, nem na sua expressão 

isolada em uma sociedade de riscos. Práticas desenvolvidas pelos 
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sujeitos no dia-a-dia a partir de um saber já formulado, como 

elementos de sua cultura, necessitam ser apropriados com uma nova 

dimensão. Isso só se tornará possível na perspectiva de se 

consolidarem como sujeitos da produção e se apropriarem de sua 

realidade por meio de uma ação coletiva em um processo de 

mobilização reflexão e ação. (RUSCHEINSKY, COSTA, 2009, p.76). 
 

 

Para Ruscheinsky e Costa (2012) o processo de educação voltado para relação 

sociedade e meio ambiente, suscita dos atores sociais a apropriação da realidade 

baseada na relação de práxis, como proposto por Freire (1979). Adotando esta 

concepção, a educação ambiental estará pautada em um movimento dialético em que se 

promova de modo contínuo ação-reflexão (RUSCHEINSCHY, COSTA, 2009; SAITO 

et al., 2014). 

Dessa forma, o desvelamento das relações de opressão, aliado a uma prática 

ativa e transformadora pode levar as comunidades a atingirem o empowerment, 

compreendido como fortalecimento sociocomunitário e político-organizacional, 

explicitado por interesses comuns de equidade, de justiça e solidariedade (SAITO, 

2001). 

 

Análise das práticas de EA desenvolvidas pelo PEA 

O texto analisado foi um recorte das ações de educação ambiental desenvolvidas 

nas Unidades Pedagógicas (UP) Castanhal do Mari-Mari e Maria Clemildes (Caruarú) - 

Ilha do Mosqueiro, no contexto do subprojeto Ecomuseu na Escola, descritas no 

relatório do biênio 2011/2012. A seguir apresentamos uma síntese do objetivo, as 

estratégias descritas e as imagens ilustrativas das ações (Quadro 1). 

 

Objetivo: Desenvolver comportamentos e atitudes relacionados à conservação e preservação dos recursos naturais. 

Estratégias Conteúdos/Temas/ações Imagens 

 

 

 

 

Palestra 
 

 

 
 

 

 Solo, água, fauna, flora, poluição, 
desmatamento, destinação de resíduos sólidos, 

plantio. 

 
 

 
 

 
Foto: Palestra sobre o meio ambiente UP/ 
Caruarú-Mosqueiro. 



70 
 

 

 

 

 

 

 

Aula de 

campo  
 

 
 

 

 
 Observação de problemas ambientais que 

afetam os recursos naturais  

 

 
Foto: Aula de campo/Cast. do Mari-Mari/Ilha do 

Mosqueiro. 

 

 

 

Perfil 

ambiental 

escolar 

 

 
 

Levantamento dos conhecimentos dos alunos 

sobre os problemas ambientais, os animais, as 
plantas e lendas da comunidade. 

 

 
Foto: Const. do Perfil ambiental da U.P 

Caruarú/Mosqueiro. 

 

 

 

 

 

 

Aula prática 

 
 

 

 
 

 

Produção de uma horta e Reciclagem de garrafa 
PET. 

 

 
Foto: Aula prática na horta escolar UP. Caruarú/ 

Ilha de Mosqueiro. 

Quadro 1- Ações de educação ambiental desenvolvidas durante o subprojeto Ecomuseu na Escola. 

Fonte: Relatório do Biênio 2011/2012 (ECOMUSEU DA AMAZÔNIA, 2012). Org. Os autores, 

2015. 

 

A análise foi estruturada com base na semiótica gremaisiana, considerando os 

discursos presentes no texto linguístico escrito e especialmente nas fotos apresentadas 

no corpo do relatório, enquanto linguagem não verbal, utilizada pela equipe do PEA 

como forma de registro das ações desenvolvidas.  

Segundo Netto e Silva (2008) a fotografia é uma poderosa aliada da memória. 

É uma forma de memória visual, pensada e sentida, de forma coletiva ou individual, 

historicamente construída. Agrega elementos de uma mensagem composta por sistemas 

de signo não verbais, social e individualmente compreendidos por meio de códigos cuja 

interpretação possibilita a análise de certas ações humanas socialmente determinadas.  

Conforme Mauad (2005), a compreensão da imagem fotográfica pelo 

leitor/destinatário, dá-se em dois níveis:  
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 Nível interno à superfície do texto visual, originado a partir das estruturas 

espaciais que constituem tal texto, de caráter não-verbal.  

 Nível externo à superfície do texto visual, originado a partir de aproximações 

e inferências com outros textos da mesma época, inclusive de natureza 

verbal. Nesse nível, pode-se descobrir temas conhecidos e inferir 

informações implícitas. (MAUAD, 2005, p. 142). 

Nesse sentido, pode-se dizer que todas as mensagens visuais designam duas 

funções: a cognitiva e a emotiva. Estas funções da comunicação referem-se à denotação 

(conteúdo da mensagem), e à conotação (dependente da forma como a mensagem é 

organizada), sendo suas possíveis leituras e interpretações oriundas da experiência do 

receptor, podendo ser produtora dos mais diferentes sentidos (NETTO; SILVA, 2008). 

 

Resultados e discussão 

Iniciando a análise do texto linguístico escrito, temos que no discurso posto no 

objetivo apresentado, a concepção de educação ambiental norteadora das práticas 

desenvolvidas pelo Ecomuseu da Amazônia é claramente conservadora, estando voltada 

especialmente para um desenvolvimento cognitivo e pragmático do sujeito no que se 

refere à mudança de comportamento e atitudes quanto ao uso dos elementos naturais na 

perspectiva deste enquanto recurso. 

 

O objetivo é promover a sensibilização da população presente nas 

escolas e comunidades das áreas de atuação do Ecomuseu, 

inicialmente nas comunidades do Caruaru e Castanhal do Mari-Mari, 

sobre a importância do meio ambiente em que vivem, estimulando 

mudanças de atitudes e a formação de novos hábitos com relação à 

utilização dos recursos naturais favorecendo o desenvolvimento 

comunitário (ECOMUSEU DA AMAZÔNIA, 2012, p. 24). 

[Destaques dos autores]. 

 
As aulas ministradas abordam temas que informam sobre o solo, 

água, fauna e flora local, priorizando a preservação levando à 

conscientização quanto aos problemas ambientais presentes na 

comunidade como a poluição, desmatamento, local inadequado de 

resíduos sólidos, entre outros (ECOMUSEU DA AMAZÔNIA, 2012, 

p.25). [Destaques dos autores]. 

 

Nos trechos do relatório apresentados, com os termos destacados temos que as 

aulas ministradas objetivaram o repasse de informações sistematizadas pela linguagem 

científica sobre os elementos da natureza (solo, água, fauna e flora), no sentido de que 

estas são necessárias, prioritárias, aos alunos para que os mesmos sejam capazes de 

preservar o meio natural em que vivem.  
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No entanto, com as informações “repassadas”, os alunos podem vir a ter a 

capacidade de reconhecer os problemas causados pelo desmatamento de matas ciliares, 

da poluição decorrente do despejo de lixo no rio, ou as implicações das queimadas para 

o empobrecimento do solo, porém elas por si só, não serão capazes de promover um 

processo de conscientização. Na verdade o “repasse” de informação é a transmissão 

verticalizada, unidirecional ou monológica da informação, que segundo Freire (2011a) 

corresponderia à prática de uma educação “bancária”, em oposição a uma prática 

dialógico-problematizadora esta sim capaz de promover a conscientização. 

Segundo Freire (1979) a conscientização consiste no desenvolvimento crítico da 

conscientização, partindo do desvelamento da realidade em um processo de ação-

reflexão, no qual os homens construam um olhar mais crítico sobre esta mesma 

realidade. Para Freire, esse processo de desvelamento não consiste em estar “frente à 

realidade”, assumindo uma posição falsamente intelectual (1979, p. 15), como no 

simples ato de reconhecimento dos problemas ambientais. 

Em práticas de educação ambiental que visam o empowerment dos envolvidos, o 

processo de apropriação da realidade pode ser estruturado segundo o método freireano 

de codificação-descodificação. Segundo Saito, Figueiredo e Vargas (2014) a 

codificação é uma forma de criar situações nas quais os educandos possam analisar, 

discutir e estabelecer relações e com base na complexidade social de um determinado 

tema, refletir sobre os limites e possibilidades de transformação. Este processo pode ser 

organizado pelo educador partindo do uso de recursos audiovisuais, textos de jornais, 

fotografias, dentre outros, que elucide com clareza a realidade a ser desvelada.   

Já o processo de descodificação se dá quando os educandos conseguem 

estabelecer um certo “distanciamento” do objeto em análise, como se estivessem 

observando e analisando de “fora”. Desta forma, seria possível ao educando, com a 

mediação do educador, alcançar, conforme Freire (1979) um nível crítico de 

conhecimento, que parte da experiência que este educando tem de sua situação em seu 

“contexto real”. Para Saito, Figueiredo e Vargas (2014) esse processo dialético de 

codificação-descodificação proposto por Freire, quando apresentado didaticamente e 

assimilado como práxis (teoria e prática) resultará em atos concretos e coletivos de 

transformação da realidade. 

Quanto às estratégias de ação desenvolvidas, ao analisarmos o texto visual 

(Figura 1), ilustrativo de uma palestra realizada pela técnica do Ecomuseu, temos que é 

possível perceber uma contradição latente, representada no texto visual, pela projeção 
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da Figura de uma árvore e as diferentes camadas do solo, feita em um espaço de sala da 

aula não convencional, onde o próprio território e seus elementos naturais poderiam 

estar sendo explorados na discussão sobre a temática em questão. 

 
Figura 1: Imagem ilustrativa da palestra sobre o meio ambiente UP/ Caruarú-Mosqueiro. 

Fonte: Relatório do Biênio 2011/2012 (ECOMUSEU DA AMAZÔNIA, 2012). 

 

Na Figura 1, analisando o enquadramento, identificamos a oposição semântica 

natureza vs tecnologia. A estratégia adotada pela técnica do PEA não despertou a 

atenção, nem o interesse dos alunos para o conteúdo abordado por meio da projeção 

artificial dos elementos, feita contraditoriamente em um ambiente natural, rico em 

biodiversidade. Pelo registro visual apresentado é perceptível um “ar” de desmotivação 

da ministrante, que pode ser apreendida pela sua expressão corporal e gestual, assim 

como o desinteresse dos alunos, retratado pelo comportamento dos mesmos durante a 

atividade (olhares dispersos e projeção de sombra da mão). 

 Conforme Silva e Saito (2014), geralmente, quando equipes externas pensam e 

planejam ações de educação ambiental para fora dos centros urbanos, como no caso 

analisado, adotam a mesma lógica externa, ou seja, a perspectiva dos centros urbanos.  

Acreditamos que essa desmotivação e desinteresse dos alunos sejam desse modo, 

consequência da falta de contextualização da realidade local em detrimento da realidade 

urbana.  

Para Zanon e Castedo-Maria (2012), crianças que residem em uma cidade do 

interior ou na zona rural, tem uma vivência diferenciada das crianças de áreas urbanas. 

Muitas vezes essas crianças são conhecedoras natas da mata, explorando-a ou por 

curiosidade e brincadeira, ou ajudando o pai na “lida diária”, construindo uma leitura e 
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interpretação singular da sua própria realidade. Essa vivência, partindo dos pressupostos 

da pedagogia freireana, deve ser considerada pelo educador no momento do 

planejamento de toda e qualquer ação. 

A segunda atividade apresentada no relatório foi à aula de campo. Esta atividade 

foi registrada somente por texto visual (Figura 2), sendo feito o registro fotográfico da 

ação nas margens do rio Mari-Mari, nas proximidades da UP.  

 

 
Figura2: Imagem ilustrativa da aula de campo/Cast. do Mari-Mari/Ilha do Mosqueiro. 

Fonte: Relatório do Biênio 2011/2012 (ECOMUSEU DA AMAZÔNIA, 2012). 

 

 

Na Figura 2, temos um recorte do ambiente de exuberante natureza que circunda 

a UP Castanhal do Mari-Mari. Podemos ver o rio Mari-Mari, com um pequeno trapiche 

que serve como ponte de acesso à comunidade, quando se faz a rota fluvial. Ele também 

é espaço para o lazer das crianças, que em horas vagas se divertem pulando para dentro 

do rio.  Temos também a área de vegetação secundária que margeia o trecho do rio 

apresentado. Contando o número de alunos na Figura, participaram dessa aula de campo 

11 crianças e a professora responsável pela turma (senhora de blusa listrada, 

posicionada atrás do grupo) e a técnica do ecomuseu ministrando a atividade 

(posicionada na frente do grupo de alunos). 

Observamos que os gestos feitos com as mãos pela técnica eram como se ela 

estivesse elencando alguma coisa nos dedos. Os alunos mais novos parecem estar mais 

atentos às explicações, porém percebemos pelos gestos dos alunos maiores, capturados 

no momento da fotografia, que estes estão dispersos, com a atenção voltada para a 
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simples observação do ambiente. Retomando o objetivo das ações de educação 

ambiental apresentado no texto linguístico escrito no relatório e o tema em discussão 

durante as atividades, acreditamos que na aula de campo, no momento em que a Figura 

foi feita, a técnica estivesse elencando os problemas ambientais que podem levar a 

destruição do rio. 

Concordamos com Silva e Campina (2011) quando dizem que não devemos 

desconsiderar a importância de atividades voltadas para a conservação ambiental, pois 

elas são necessárias para a preservação de locais e espécies. Porém, acreditamos que, na 

atividade em análise, as questões ambientais abordadas segundo a vertente conservadora 

não apresentaram contribuições significativas para a construção de conhecimentos que 

despertasse nos educandos o interesse e a capacidade de atuar ativamente na busca de 

melhores condições socioambientais na própria comunidade. 

Desse modo, acreditamos que ações de educação ambiental que tenham a 

perspectiva de desenvolver a capacidade crítica dos alunos, devem ser realizadas como 

forma de orientar os alunos para uma leitura do ambiente, no sentido de que eles 

possam apreender um conjunto de relações sociais e processos naturais que possibilitem 

a compreensão das interações entre as dimensões culturais, sociais e naturais da 

realidade, próprias de cada comunidade, e não somente a observação passiva do entorno 

ou simples reconhecimento de problemas ambientais (CARVALHO, 2012). 

Outra ação consistiu no levantamento do perfil ambiental realizado na UP Maria 

Clemildes, Comunidade de Caruarú, na Ilha do Mosqueiro. Nessa atividade foi 

apresentada descrição por meio de texto linguístico escrito, sendo ilustrada também por 

texto visual (Figura 3). Na descrição foi apresentado objetivo da atividade, que consistiu 

em colher o conhecimento dos alunos sobre os problemas ambientais, espaços, animais, 

plantas e personagens lendários das comunidades. 
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Figura 3: Imagem ilustrativa da construção do perfil ambiental da UP Caruarú/Mosqueiro 

Fonte: Relatório do Biênio 2011/2012 (ECOMUSEU DA AMAZÔNIA, 2012). 

 

Analisando o objetivo apresentado, percebemos que nesta atividade foram 

levados em consideração os conhecimentos dos alunos e que estes demostraram maior 

interesse pela atividade, tendo a atenção voltada para a técnica do Ecomuseu durante a 

ação.  

Embora, nessa atividade, tenham sido explorados conhecimentos prévios dos 

alunos, ressaltamos que o levantamento foi limitado a elementos naturais do ambiente 

(solo, água, ar, animais e plantas), com enfoque  na abordagem de problemas ambientais 

(poluição, lixo, queimadas, desmatamentos), refletindo uma concepção de ambiente que 

segundo Fonseca e Oliveira (2011, p. 236) é uma junção das características das 

correntes naturalista e conservacionista, sendo traduzida em: 

 

(...) atividades que apontam para uma tendência afetiva, comportamentalista 

e tecnicista, voltadas tanto para o cuidado com a natureza, como para a 

resolução de problemas ambientais, ambos apresentados considerando apenas 

os aspectos naturalísticos. Assim, as atividades marcam um forte tom de 

denúncia, porém sem se preocupar com as interfaces (culturais, sociais, 

econômicas, políticas etc.) que permeiam a relação entre o homem e a 

natureza.  

 

Quanto ao único aspecto da cultura local explorado (lendas e seus personagens), 

reconhecemos que este apresenta grande relevância para construção e valorização da 

memória local, no entanto, na atividade proposta, seu enfoque foi o de transferir os 

comportamentos e atitudes dos seres lendários quanto à preservação da natureza para os 
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alunos por meio de peças teatrais realizadas. A conexão entre as lendas e a vida atual 

precisa ser feita para que as atitudes aprendidas sobre preservação da natureza não 

permaneçam no terreno da fantasia.  

A última ação desenvolvida com os alunos da UP Maria Clemildes (Caruarú) foi 

apresentada no relatório por meio de texto linguístico escrito e visual (Figura 4), 

consistindo na produção de uma horta. Está prática foi realizada pela equipe do 

Ecomuseu como complementação das ações de educação ambiental, conforme trecho a 

seguir: 

 

A fim de complementar as ações desenvolvidas [...], está sendo 

implantada a horta na UP Maria Clemildes com o objetivo de 

envolver os alunos em aulas práticas de meio ambiente para a 

produção de hortaliças, apresentando uma proposta estrutural 

utilizando a garrafa pet e assim reciclando as garrafas e cercar o 

canteiro [...]. (ECOMUSEU DA AMAZÔNIA, 2012, p.26.) 

[Destaques dos autores]. 

 

A horta escolar é segundo Capra (2006) uma “sala de aula” apropriada para 

integrar e enriquecer todas as atividades voltadas para as crianças. Quando desenvolvida 

no contexto da educação ambiental crítica, a prática da horta escolar deve estimular 

tanto o desenvolvimento de conhecimentos científico-tecnológicos, culturais, 

econômicos com a abordagem, por exemplo, dos ciclos alimentares naturais, 

integrando-os aos ciclos de plantio, cultivo, colheita, compostagem, reciclagem, 

discutindo sobre as vantagens da agricultura orgânica para a sociedade. No entanto, 

percebemos que na proposta do Ecomuseu a compreensão ficou restrita a 

funcionalidade de desenvolver habilidades práticas, sem o envolvimento dos alunos em 

discussões mais amplas.   

Analisando o texto visual referente à produção da horta (Figura 4) a ênfase na 

Figura foi dada ao canteiro da horta produzida com o reaproveitamento das garrafas pet, 

processo compreendido erroneamente pelos técnicos do ecomuseu como sendo de 

reciclagem. De modo geral, a maioria dos alunos, no momento do registro fotográfico, 

estava disperso e sem interesse aparente pela atividade prática.  
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Figura 4: Imagem ilustrativa da const.da horta na U.P Maria Clemildes, Caruarú/Mosqueiro 

Fonte: Relatório do Biênio 2011/2012 (ECOMUSEU DA AMAZÔNIA, 2012). 

 

No contexto da pesquisa desenvolvida por Graebner et al., (2009) em uma escola 

publica da zona rural do Distrito Federal, entre outras estratégias, a horta foi uma 

atividade explorada no contexto escolar que possibilitou o empowerment dos envolvidos 

(professores, alunos e colaboradores), partindo de um debate coletivo desde a 

organização até a sua implantação.  

O processo de empowerment referente à produção de uma horta escolar é 

observado no trabalho desses autores, quando se analisa a tomada de decisão 

relacionada ao desenvolvimento do trabalho coletivo que envolveria os alunos na 

produção dos canteiros. Foram discutidas duas modalidades de trabalho sendo elas: o 

competitivo e cooperativo. Em primeira instância, seguindo os moldes de uma educação 

tradicional, optou-se pelo trabalho competitivo, em que cada turma seria responsável 

por um canteiro, sendo realizada, no encerramento do ano letivo, a comparação em 

termos de desenvolvimento e produção de cada canteiro, seguida de premiação para a 

turma de melhor desempenho. Posteriormente, a decisão foi revista, sendo substituída 

por uma ação cooperativa em que todos os canteiros foram considerados de fato uma 

única horta, pertencente à escola. 

Na experiência apresentada, ou autores afirmam que com a mudança na forma 

de trabalho tanto as crianças da pré-escola, quanto a das séries mais adiantadas 
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passaram a cuidar da horta escolar, dentro de suas capacidades de contribuição, com o 

mesmo zelo e responsabilidade. Destacam também que além do trabalho cooperativo, 

eles aprenderam sobre a importância da boa prática de nutrição e o papel dos vegetais 

na saúde (GRAEBNER et al., 2009). Neste caso, promoveu-se uma ruptura, a partir do 

planejamento dialógico-problematizador, em que a visão conservadora foi posta à prova 

e avaliada coletivamente, de forma que a temática de valores na educação pudesse ser 

integrada ao debate. 

 

Considerações finais 

 

Em sua proposta de atuação em comunidades seja ela urbana, rural ou 

tradicional, o Ecomuseu da Amazônia enfatiza a importância do programa de 

capacitação para o processo de empowerment dos atores locais, considerando que as 

ações desenvolvidas capacitaram os sujeitos nos seus saberes e fazeres, com vistas à 

construção da autonomia, no sentido de que eles caminhem com seus “próprios pés” e 

exerçam de modo consciente sua cidadania. 

 Na análise das ações de educação ambiental desenvolvidas pelo Ecomuseu no 

contexto das duas Unidades Pedagógicas das comunidades tradicionais Castanhal do 

Mari-Mari e Caruarú, identificamos que a concepção conservadora de educação 

ambiental é norteadora dos objetivos e práticas desenvolvidas, estando estas atreladas 

aos aspectos ambientais do patrimônio natural em detrimento das questões sociais, 

culturas e econômicas das comunidades. No entanto, quando se almeja o empowerment 

por meio da educação ambiental, as atividades devem ser planejadas problematizando a 

realidade, mediando científica e tecnologicamente o processo de tomada de decisões 

para a resolução de problemas.  

Desse modo, ao refletirmos sobre os resultados apresentados pelo Ecomuseu, 

consideramos a necessidade de que a equipe técnica precisa construir um novo olhar 

sobre o papel da educação ambiental, seja em contexto escolar ou não escolar, 

revisitando suas concepções, participando de formações e debatendo no coletivo sobre 

outras experiências que contribuam para o desenvolvimento crítico dos alunos, na 

perspectiva de que suas ações venham contribuir, efetivamente, para que os atores locais 

se tornem ativos frente às questões socioambientais que afetam não somente em escala 

local como a comunidade, mais possam atuar também frente a questões de escala 

planetária. 
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CAPITULO 4 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM TORNO DA PESCA ARTESANAL NA 

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DA CASA-ESCOLA DA PESCA, BELÉM, PARÁ, 

AMAZÔNIA. 

 

Resumo 

Neste artigo foram identificados e analisados conflitos socioambientais relacionados à 

pesca artesanal, com base na percepção de ribeirinhos, alunos da Casa-Escola da Pesca 

(CEPE), ilha de Caratateua, Belém-PA. Para isso, realizamos entrevista semiestruturada 

com 14 alunos, selecionados das duas turmas do ensino médio integrado ao Curso 

Técnico em Recursos Pesqueiros. Foi aplicada a técnica análise de conteúdo de 

BARDIN (2011) para categorização e análise dos conflitos identificados. Os mais 

citados foram os decorrentes de impactos ambientais provenientes do despejo de lixo 

nos rios (n=8), vazamento de rejeito tóxico de indústria mineradora (n=6), óleo de 

grandes embarcações (n=4) e despejo de efluentes  de curtume (n=1). Foram 

identificados conflitos que envolvem a disputa pelo acesso aos bens de direito difuso 

como a pesca industrial em águas continentais (n=1), a pesca no período de defeso e 

recebimento ilegal deste seguro por não-pescadores (n=2). Também foi analisado um 

conflito emergente relacionado aos conhecimentos ambientais tradicionais (n=1) com a 

introdução de matapi confeccionado a partir do reaproveitamento de garrafa PET. Os 

conflitos socioambientais a partir da percepção dos alunos da Casa-Escola da Pesca em 

sua maioria provêm de impactos ambientais provocados pelo setor urbano e industrial 

da região, contaminando especialmente os recursos hídricos, afetando diretamente os 

recursos pesqueiros. Este fato vem subtraindo dos ribeirinhos uma das principais fontes 

de subsistência dessa população. 

Palavras-chave: Ribeirinhos. Disputas. Recursos naturais. Impactos ambientais. 

Conhecimentos ambientais. 

 

Abstract 

In this article we analyze the socio-environmental conflicts related to artisanal fisheries, 

identified from the perception of locals, students from the Casa-Escola da Pesca 

(CEPE), Caratateua Island, Belém-PA. For this, we conducted semi-structured 

interviews with 14 students, selected from two classes of the local high school which is 

integrated to the Technical Course in Fisheries Resources. The conflicts were identified, 

grouped and analyzed based on categories. The most frequently cited are those arising 

from environmental impacts caused by waste disposal in the rivers (n = 8), toxic 

pouring from mining industry (n = 6), pouring oil from large ships (n = 4) and tanning 

(n = 1). Conflicts were identified involving the fight for access to goods diffuse right as 

industrial fishing in inland waters (n = 1), fishing in closed season and illegal receipt of 

this insurance by non-fishermen (n = 3). It was also considered an emerging conflict 

related to traditional environmental knowledge (n = 1) with the introduction of matapi 

made from PET bottle replacing traditional matapi. The identified socioenvironmental 

conflicts were analyzed from the students perception mostly comes from impacts caused 

by the dominant class that exploit and use natural resources in an excessive way. This 

fact is causing a gradual subtraction of the main livelihood sources from this population.  

 

Keywords: Riverine people. Disputes. Natural resources. Environmental impacts. 

Environmental knowledge. 
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Introdução 

Na região da Amazônia, a pesca artesanal é realizada em regiões estuarinas e de 

águas continentais especialmente por ribeirinhos, população tradicional que faz parte da 

sociodiversidade brasileira. São considerados caboclos residentes nas áreas de várzeas e 

beiras de rios que difundem saberes tradicionais relacionados, por exemplo, a confecção 

de apetrechos de pesca, conhecimentos sobre o movimento de marés, a localização de 

pesqueiros (estoques de cardumes), entre outros (DIEGUES, 2000). Esses saberes 

definem a identidade desse grupo social, expressa pela estreita relação que os mesmos 

mantêm com o ambiente, especialmente os rios (DIEGUES, 2000; LITTLE, 2004). 

Essa população possui vasto conhecimento empírico, construído e acumulado ao 

longo de várias gerações com base na intuição, na percepção e na vivência consolidada 

na prática diária (SALDANHA, 2005).  Segundo Diegues (2000) possui conhecimento 

profundo da natureza e de seus ciclos, refletindo nos modos de uso e manejo dos bens 

ambientais. Suas atividades econômicas, sociais e culturais são fundamentadas na 

unidade familiar, doméstica ou comunal e as relações de parentesco e compadrio 

(LIMA, PEREIRA, 2007).  

No entanto, o espaço produtivo dessa população que vive da pesca e atividades 

afins, tem sido modificado. Conforme Lima e Pereira (2007) esse processo de mudanças 

teve inicio na década de 60 e 70 com a introdução de indústrias pesqueiras na região 

Amazônia, sendo intensificada até os dias atuais com a implantação de megaprojetos 

hidrelétricos, minerário-metalúrgicos, madeireiros e agroflorestais. Esses são 

responsáveis por grande parte da carga de poluição despejada nos rios, que são usados 

como depósito de rejeitos e efluentes (LIMA, PEREIRA, 2007).  

Segundo Litlle (2004) esse modelo de utilização dos bens ambientais de direitos 

difusos têm ameaçado os modos de vida baseados na pesca artesanal e gerado inúmeros 

conflitos socioambientais. Esses conflitos decorrem especialmente de relações de poder 

verticalizadas, em que grandes empresas exercem um poder opressor sobre as 

comunidades de pescadores artesanais e ribeirinhos, restringindo o acesso e uso dos 

recursos hídricos e ictiofauna. 

Uma pesquisa realizada no Brasil pela FASE
10

 (Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional) e Fiocruz, com o apoio do Departamento de Saúde 

Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, iniciada em 2006 e 

                                                           
10

 Disponível em http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=52. 

http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha&cod=52
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publicada em 2010 (atualizada até o ano de 2014), revelou que as principais populações 

afetadas por conflitos socioambientais são as que moram nos campos, florestas e região 

costeira - todos enquadrados como territórios de expansão capitalista. São elas os povos 

indígenas (33,67%), agricultores familiares (31,99%), comunidades quilombolas 

(21,55%), pescadores artesanais (14,81%) e ribeirinhos (13,47%). O estudo também 

apontou em menor percentual os moradores de áreas urbanas próximas a lixões e 

indústrias. 

Nesse sentido, o presente estudo objetivou identificar e analisar conflitos 

socioambientais relacionados à pesca artesanal (um dos grupos sociais mais afetados 

por conflitos, especialmente no norte do país) na região das ilhas de Belém e Barcarena, 

estado do Pará, identificados a partir da percepção de pescadores e filhos de pescadores, 

alunos da Casa-Escola da Pesca.  

 

Conflitos socioambientais: classificações e tipologias 

Conflitos socioambientais podem ser definidos como um campo de disputas 

entre grupos sociais, decorrentes dos diferentes tipos de relação que eles mantêm com 

seu meio natural (LITTLE, 2001). Para Carvalho e Scotto (1995, p.7) são aqueles 

conflitos sociais que têm elementos da natureza como objeto e que expressam as 

relações de tensão entre interesses coletivos/espaço públicos versus interesses 

privados/tentativa de apropriação de espaços públicos.  

Acserald (2004) adota o termo conflitos ambientais, definindo-os como sendo 

aqueles que envolvem grupos sociais com diferentes modos de apropriação, uso e 

significação do território. Para o autor, os conflitos se originam quando pelo menos um 

dos grupos tem ameaçada a continuidade de suas formas de apropriação por impactos 

indesejáveis que afetam o solo, ar, agua ou sistemas vivos, em decorrência do exercício 

e prática de outros grupos.  

Alguns autores propõe um sistema de classificação para os conflitos 

socioambientais. Para Little (2001) existem três tipologias de conflitos: os que giram em 

torno do controle de recursos naturais, os relacionados aos impactos ambientais e 

sociais derivados da ação humana e/ou natural e os referentes ao uso de conhecimentos 

ambientais. 

Os que giram em torno do controle dos recursos naturais: Estes são conflitos 

sobre as terras que contém os recursos e entre grupos que reivindicam essas terras como 

seu território de moradia ou vivência. Os conflitos sobre a terra apresentam três 
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dimensões principais: (a) dimensão política: decisão sobre os usos e beneficiários; (b) 

dimensão social: disputa sobre o acesso aos recursos; (c) dimensão jurídica: é a disputa 

sobre o controle formal dos recursos. 

Os conflitos em torno dos impactos ambientais e sociais gerados pela ação 

humana e natural: São conflitos provenientes da intervenção humana sobre os ciclos 

naturais que geram impactos negativos sobre o ambiente e afetam direta ou 

indiretamente outros grupos sociais. Estes podem ser descritos por três subtipos: 

 (a) contaminação do meio ambiente: derrames de petróleo, usos desmedidos de 

agrotóxicos, poluição ar e água; entre outros; 

 (b) esgotamento de recursos naturais: nestes os impactos são intensos a exemplo 

temos a perda da biodiversidade que está acontecendo em ritmos alarmantes, 

esgotamento de lençóis freáticos e jazidas minerais;  

(c) degradação de ecossistemas: ocorrem com a destruição de ambientes por 

meio de ações que geram a degradação, podendo ser antrópica ou natural. Como 

exemplo tem-se o empobrecimento do solo promovido pela agricultura e pecuária, 

atividades quando realizado de modo intensivo, desmedido e inadequado, promovem a 

ocorrência de fenômenos como a desertificação, os desastres naturais provenientes de 

erupções vulcânicas, furacões, tsunamis que geram perdas irreversíveis para o ser 

humano. 

 Os conflitos relacionados ao uso dos conhecimentos ambientais: para o autor 

esses conflitos relacionam-se aos conhecimentos específicos de grupos sociais 

utilizados para se adaptar ao ambiente ou para desenvolvimento de tecnologias.  Nessa 

categoria os conflitos giram em torno da: 

 (a) percepção de risco e aceitabilidade dos grupos sociais: nesse subtipo os 

conflitos subjazem situações que giram em torno de impactos desconhecidos como os 

produzido por transgênicos no corpo humano; 

 (b) controle formal dos conhecimentos: estão relacionados à formalização de 

conhecimentos tradicionais. Esse tipo de conhecimento é considerado patrimônio 

coletivo de um grupo social, sendo transmitidos de geração em geração.  

Com o florescimento dos estudos etnocientíficos tem emergindo conflitos sobre 

a propriedade e subsequente uso destes conhecimentos (c) conflitos em torno de lugares 

sagrados: este subtipo envolve conflitos entre sociedades tradicionais que atribuem 

valor a lugares sagrados que orientam sua cosmologia, seus ritos e práticas ambientais e 

outros grupos que visam explorar recursos alocados sob esses territórios.  
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Outra forma de classificação é apresentada por Martinez-Alier (2014). Na 

tipologia apresentada pelo autor, é adotada uma perspectiva econômica, na qual o 

ambiente constitui-se um sistema aberto com fluxo de energia e materiais. Nessa 

configuração a saída de resíduos, representada pela extração dos materiais e energia, na 

manufatura, no transporte ou na própria disposição final geram os conflitos.  

Conflitos gerados a partir da extração de materiais ou energia: conflitos 

mineiros; conflitos pela extração de petróleo; degradação e erosão das terras; florestas 

plantadas com espécies exóticas; biopirataria; defesa dos mangues; conflitos 

relacionados à água; direitos nacionais e internacionais de pesca.  

Conflitos sobre o transporte: relacionados ao transporte de materiais e energia 

como os derramamentos de óleo no mar causados por petroleiros; conflitos com a 

construção de oleodutos e gasodutos, hidrovias, portos e aeroportos, bem como linhas 

de transmissão elétrica.  

Conflitos sobre os resíduos e contaminação: contra a utilização de substâncias 

tóxicas (riscos dos metais pesados); segurança de consumidores e cidadãos (relaciona-se 

aos riscos incertos como o caso do DDT, pesticidas, transgênicos); exportação de 

resíduos tóxicos, sólidos e líquidos; contaminação transfronteiriça (chuva ácida, CFC, 

radiação); direitos iguais aos sumidouros de carbono. 

 

 Casa-Escola da Pesca: lócus da pesquisa 

A Casa-Escola da Pesca (CEPE) é uma escola municipal, vinculada à Fundação 

Centro de Referencia em Educação Ambiental Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira-

(Funbosque). Situada na Ilha de Caratateua, bairro de Itaituba, distrito de Outeiro, 

município de Belém-Pará, foi criada em abril de 2008 e normatizada pela Portaria nº 

031\2010-GP, de 02 de fevereiro de 2010. 

Baseada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/96 

(BRASIL, 1996) e nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de 

Nível Técnico, atende a demanda de jovens e adultos de comunidades ribeirinhas da 

região das ilhas de Belém, ofertando na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) o ensino fundamental, com formação profissional em Pesca e Aquicultura, e o 

ensino médio integrado ao Curso Técnico em Recursos Pesqueiros. A Escola atende 

também alunos de ilhas vizinhas, como as de Barcarena, e de bairros da região 

metropolitana de Belém que buscam uma formação na área da pesca e aquicultura. 
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Desde sua criação em 2008 até o final do ano de 2014 a CEPE atendia somente 

alunos do sexo masculino. Esta particularidade estava relacionada especialmente a 

aspectos da cultura das famílias ribeirinhas, em que a filha deveria ficar em casa para 

ajudar nos afazeres domésticos. No entanto, respeitando a igualdade de gêneros a escola 

criou a primeira turma mista em 2015. A faixa etária dos alunos do ensino fundamental 

está compreendida entre 15 a 24 anos e no ensino médio a idade mínima é de 18 anos. 

De acordo com o Projeto Pedagógico da Casa-Escola da pesca, o currículo do 

curso é diferenciado e busca desenvolver de forma interdisciplinar as ações seguindo os 

pressupostos teóricos e metodológicos da Pedagogia da Alternância
11

 (BELÉM, 2009). 

Os alunos regularmente matriculados são acolhidos na escola em períodos de tempo 

integral, em regime de internato e externato escolar, integrando estudo-trabalho, com 

sucessões de períodos na escola e na família.  

A cada quinzena na escola são trabalhadas com os alunos do ensino fundamental 

unidades temáticas, totalizando doze unidades até a conclusão deste nível de ensino. No 

ensino médio, são trabalhadas todas as disciplinas do núcleo comum e disciplinas 

específicas do Técnico em Recursos Pesqueiros.  

Na quinzena de alternância, no ambiente familiar, buscando contextualizar os 

temas e conteúdos abordados em sala de aula, são realizadas visitas à família dos alunos 

pelos professores e equipe técnica da escola. Neste período é feito acompanhamento de 

estudos, visitas técnicas, atividades de estágio supervisionado, planejamento e execução 

de projetos profissional de vida do aluno, entre outros. A seguir são ilustradas algumas 

atividades desenvolvidas na CEPE no ano de 2014.        

Discussões relacionadas às questões ambientais são trabalhadas no currículo 

escolar a partir de práticas de educação ambiental visando à sustentabilidade nas ilhas. 

São desenvolvidas ações relacionadas a temas atuais, reportando a crise socioambiental 

planetária. Neste contexto, há interação e troca de experiências com instituições de 

ensino e pesquisa como Institutos Federais e Tecnológicos, Universidades, Centros de 

pesquisa, entre outros. 

 

 

 

                                                           
11

 Tendo o trabalho como princípio educativo, a Pedagogia da Alternância articula as aprendizagens 

ocorridas no Tempo Escola-TE que acontece no regime de internato quinzenal ou mensal, com as 

vivências e práticas em suas propriedades ou comunidades, durante o chamado Tempo Comunidade-TC, 

quando os Jovens e Adultos retornam ao seu espaço de convívio familiar (RIBEIRO, 2010).  
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Alunos da Casa-Escola da Pesca: sujeitos da pesquisa. 

Foram selecionados para uma entrevista 14 alunos de um total de 28 

matriculados e frequentadores das duas turmas (1ª e 2ª totalidade) do ensino médio 

integrado ao Curso Técnico em Recursos Pesqueiros da CEPE. Estes foram 

selecionados partindo inicialmente das informações apresentadas na ficha de matrícula, 

disponível na secretaria da escola. Para ser entrevistado o aluno precisava atender pelo 

menos um dos seguintes critérios: ser pescador, exercendo a pesca artesanal em período 

de alternância ou ser filho de trabalhador da pesca (pescador, aqüicultor, barqueiro) e 

aceitar voluntariamente conceder entrevista, mediante termo de consentimento livre 

esclarecido.  

Todos os alunos selecionados residem nas áreas de várzea, as margens dos rios e 

canais que entrecortam 08 ilhas (Figura1). Destas, 05 pertencem ao município de Belém 

(1-Caratateua, 2-Cotijuba, 3-Ilha Nova, 4-Paquetá, 5-Jutuba) e 03 ao município de 

Barcarena (6-Arapiranga, 7-Ilha Mucura, 8- Ilha das Onças).  

 

Figura 1: Ilhas de Belém e Barcarena. Numeração das ilhas feita pelos autores com base na localização 

fornecida pelo Google Earth. Fonte: CBERS (INPE, 2004). 

  

Dos 14 alunos participantes, 06 foram do sexo masculino e 08 do sexo feminino. 

Dos 06 homens, 04 exercem a pesca artesanal de peixe e camarão no período de 

alternância e das 08 mulheres, apenas três realizam a pesca do camarão. Os outros 
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participantes são filhos de pescadores, barqueiros e extrativistas da região das ilhas. A 

média da idade dos entrevistados foi de 21, 8 com mínimo de 18 anos e máximo de 31 

anos. 

As informações foram obtidas, seguindo roteiro semiestruturado, constituída por 

duas perguntas, realizada individualmente na sala de aula e no trapiche da Casa-Escola 

da Pesca. Na primeira pergunta, como forma de sondagem, os alunos foram 

questionados se sabiam o que era conflito socioambiental ou se já tinham ouvido falar 

sobre o termo. Em seguida foram mostradas quatro ilustrações que serviram para 

problematizar o termo e desse modo permitir que os alunos fossem capazes de fazer 

associações e assim descrever situações de conflitos de ocorrência na região. Na 

segunda pergunta, pediu-se para que os alunos relatassem de que forma as ações 

estavam prejudicando a pesca artesanal.  

 

Metodologia 

Para análise do material empírico produzido por meio da entrevista, adotou-se a 

análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Nesse método, o pesquisador inicia o processo 

com uma “leitura flutuante” do material que constitui o corpus da pesquisa, na qual 

abstrairá impressões para a sistematização da mensagem contida no texto (BARDIN, 

2011). 

Segundo Bardin (2011), após leitura flutuante, identificam-se os “temas” ou 

“núcleos de sentido”, nos quais a presença ou o surgimento traduz algum significado 

para os objetivos da análise. Por fim, com a identificação dos temas, parte-se para a 

categorização, etapa que consiste na classificação dos temas em categorias, conforme 

características comuns que eles apresentam. 

Os núcleos de sentido foram identificados com aporte na semiótica discursiva. A 

partir do nível fundamental, que é considerada a etapa mais simples e abstrata onde a 

significação tem o seu percurso a partir de categorias semânticas, emergentes nas 

respostas dos graduandos. As categorias estabelecem o tema fundamental (oposição 

semântica fundamental) e as tematizações (demais categorias semânticas) que estão na 

base de construção de sentido no texto (BARROS, 2005; FIORIN, 2005). Esse processo 

auxilia na leitura e interpretação das respostas, e no reconhecimento das percepções 

nelas instaurados. 

Os alunos foram identificados pelo código An, onde n varia de 1 a 14. O 

universo de análise foi constituído por 28 respostas, relacionadas às duas perguntas 
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constantes no roteiro de entrevista. As respostas foram agrupadas e analisadas 

considerando as três categorias de conflitos socioambientais definidas por Little (2001). 

Para exemplificar esse processo, apresentamos a análise de conteúdo das respostas de 

A1 (Quadro1).  

 

Quadro1: Exemplo de análise de um trecho da resposta do aluno A1 acerca da ocorrência de conflitos 

socioambientais em torno da pesca artesanal. 

Questão1 Você sabe o que é conflito socioambiental ou já ouviu falar? 

Resposta de 

A1 

Não. 

 

 

 

 

Questão2 

Veja as imagens apresentadas a seguir. Alguma destas imagens representa ações que 

interfere ou prejudica de alguma forma a pesca artesanal realizada por vocês ou seus 

familiares?

Em caso afirmativo, faça um relato de como está prejudicando. Se existirem outras, 

relate também. 

 

 

Resposta de 

A1 

Algumas estão afetando.  

Aqui, o caso da pesca industrial. Ela tem afetado!  

No caso, devido alguns arrasto, a quantidade de pescado tem diminuído. E o que 

acontece? 

Aqui na nossa região, está ficando escassas algumas espécies. E nós, pescador, tem 

de se deslocar pra mais longe. Cada vez mais longe, por causa do pescado.  

E já aconteceu de nós pegar... Dos pescadores (...) pegar eles pescando na nossa 

área, né! Porque, aqui é uma área proibida para esse tipo de pesca. 

 

 

 

 

 

 

Análise 

A1 desconhece o termo conflito socioambiental e não ouviu falar. No entanto, 

partindo das ilustrações apresentadas A1 relata no trecho apresentado, um conflito 

socioambiental, de modo que é possível identificar o objeto em disputa, os 

envolvidos e as consequências do conflito para a pesca artesanal. 

O conflito relatado foi gerado pela ocorrência da pesca industrial na área de pesca 

artesanal (águas continentais em área da união). A1 tem clareza de que este tipo de 

pesca é proibido na região, destacando o tipo de apetrecho utilizado na pesca 

industrial (rede de arrasto). Descreve os prejuízos que esse tipo de pesca causa para 

eles (diminuição dos estoques de peixes, escassez de algumas espécies), tendo como 

consequência o maior deslocamento dos pescadores artesanais. No relato há o 

confronto entre as duas categorias de pescadores. 

Síntese: (i) Objeto em disputa – estoques de peixes; (ii) Atores envolvidos- 

Ribeirinhos (pescadores artesanais) vs pescadores industriais; (iii) Consequências do 

atual do conflito – redução dos estoques e escassez de algumas espécies de peixes na 

região, implicando no deslocamento dos pescadores artesanais para outras áreas de 

pesca. 

 

 

Resultados e discussão 

Na análise das respostas temos que a maioria dos conflitos identificados são os 

decorrentes de impactos ambientais relacionados ao despejo de resíduos sólidos nos 
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recursos hídricos, acidentes envolvendo indústrias de mineração e embarcações com 

transporte de cargas, disputa pelo acesso aos recursos naturais difusos entre pescadores 

indústrias e artesanais, assim como a pesca no período de defeso e apropriação de 

conhecimentos ambientais, com a introdução de conhecimentos externos nas 

comunidades ribeirinhas (Tabela 1).   

     

     TABELA 1: Número de conflitos socioambientais por categoria de análise 

Categoria Conflitos socioambientais 

decorrentes/relacionados a 

Quantidade (N) 

Categoria 1 Impactos ambientais 4 

Categoria 2 Controle sobre os recursos 2 

Categoria 3 Conhecimentos ambientais 1 

     Fonte: Org. dos autores. 

 

Categoria 1- Conflitos em torno dos impactos gerados pela ação humana e/ou 

natural. 

Conforme Little (2001) os conflitos agrupados nessa categoria são oriundos dos 

impactos provocados pela intervenção humana sobre os ciclos naturais e estão 

relacionados ao processo de exploração dos recursos naturais e produção de bens de 

consumo em grande escala, com fins de sustentação e desenvolvimento econômico. 

Nessa categoria de conflito, os grupos sociais responsáveis pela intervenção são os que 

recebem os benefícios diretos e geralmente não sofrem com os impactos negativos 

gerados, enquanto os outros grupos que não recebem os benefícios sofrem diretamente 

com os impactos (LITTLE, 2001).  

Nesse sentido, Martinez-Alier (2014) destaca que o crescimento econômico 

implica em maiores impactos sobre o ambiente, os quais não são solucionados pelas 

politicas econômicas ou por inovações tecnológicas, atingindo desproporcionalmente 

grupos sociais minoritários e vulneráveis (HERCULANO, 2006; ACSERALD, 

MELLO, BEZERRA, 2009).   

Nesta categoria, foram descritos conflitos gerados pelos danos e impactos 

ambientais decorrentes do despejo de lixo, vazamento de rejeitos de empresa 

mineradora, vazamento de óleo de grandes embarcações e despejo de metais pesados de 

curtume no ambiente (Quadro2). 
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Quadro2: Conflitos socioambientais decorrentes de impactos gerados pela ação humana e natural na 

percepção dos alunos/subtipo: contaminação do meio ambiente. 

 Número 

de citações 

Area de 

abrangência 

(Ilhas) 

 

Síntese do conflito socioambiental 

 

Envolvidos 

 

 

 

 

n=8 

 

 

Ilha Nova, das 

Onças, 

Cotijuba, 

Caratateua e 

Mucura. 

A poluição causada pelo despejo de lixo na baía, nos 

rios e igarapés tem afetado a pesca artesanal, 

causando o assoreamento de trechos de rios, 

dificultando a navegação, provocando a redução dos 

estoques pesqueiros em áreas mais próximas, 

obrigando os ribeirinhos a realizarem a pescaria em 

locais mais distantes. Tem afetado também a 

qualidade estética da região com poluição visual 

decorrente do depósito de grande quantidade de lixo 

nas margens das ilhas. 

 

População 

urbana, donos 

de 

embarcações e 

empresas de 

pesca Vs 

Ribeirinhos  

 

          

     n=6 

 

 

Ilha Nova,  

Arapiranga, 

Ilha das 

Onças, 

Cotijuba e 

Jutuba. 

Contaminação de recursos hídricos por vazamento de 

rejeitos da mineração de bauxita e caulim 

compromete a subsistência de comunidades 

ribeirinhas, causando a mortandade de peixes, 

proliferação de doenças. 

Indústria de 

Minérios 

Vs 

 Ribeirinhos 

 

 

 

 

n=4 

 

Ilha das 

Onças, 

Mucura e 

Jutuba. 

O vazamento de óleo de grandes embarcações em 

rios da região causa a morte grande quantidade de 

peixes e outros animais aquáticos, dificultado a 

pesca,  a realização dos afazeres domésticos, a saúde 

o turismo  e o lazer dos ribeirinhos. 

Grandes  

embarcações 

Vs 

Ribeirinhos 

 

 

n=1 

 

 

Ilha 

Caratateua 

 

O lançamento  de efluentes tóxicos provenientes do 

curtimento de couro (alta carga de metais pesados) 

está relacionado com a contaminação do solo e dos 

cursos d’agua,  e proliferação de vetores de doenças 

de veiculação hidríca.  

Empresas 

Couro Vs 

Ribeirinhos 

Fonte: Org. dos autores. 

 

Para os entrevistados o despejo de lixo na baia, rios e igarapés tem prejudicado 

substancialmente a pesca artesanal, exemplificado pelo relato de A1(apresentado no 

quadro 1) e reforçado pelo relato de A2: 

 

Também tem a questão do lixo. Porque pelo que eu observo no mar, há 

muita, éh (...), muita sujeira. O caso do lixo mesmo! 

Então acaba afetando o meio pesqueiro. Porque a gente chega no pesqueiro e 

já não [pega]. Pega mais lixo do que peixe [risos]. Aí, acho que as pessoas 

não estão preocupadas com isso.  

A gente não pode navegar direito, porque o rio tá secando. Aí, nas áreas em 

que a gente trabalhava já está muito seco. Aí o que acontece? Éh (...) danos, 

também, por causa do lixo. As pessoas não estão preocupadas com isso. (A1, 

2015). 

 

É, o problema do lixo. Esses bueiros daqui da cidade caem todinho pra lá. O 

lixo fica nas beiradas das ilhas. Todas [ficam] cheias de lixo. Fica feio 

mesmo, o rio, lá.   

E devido o tanto de entulho, os peixes e camarões vão mais pra longe. Lá na 

ilha é assim, não dá muito, como dava peixe e camarão! A gente precisa de 

rumar pro Marajó (...) atrás do peixe e do camarão! (A2, 2015). 
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   O quantitativo de lixo despejado nos diferentes cursos d’agua da região tem 

provocado o assoreamento de rios, como o rio Mucura, citado por A9. O assoreamento 

tem dificultado a navegação e o exercício da pesca artesanal em áreas próximas das 

ilhas, como ressaltou A1 no trecho ilustrativo da categoria. Outros problemas 

ocasionados conforme A2 refere-se à poluição visual no front das “ilhas”, o 

deslocamento dos cardumes para áreas mais distantes, implicando em um maior 

deslocamento dos pescadores em busca do pescado.  

Conforme Saito (2006, p.152), o conflito desencadeado pela poluição é uma 

forma de uso não consultivo, ou seja, não subtrai fisicamente o volume de água do rio, 

mas por seu uso indevido, pode terminar por subtrair o próprio rio das comunidades, 

na forma como elas vinham fazendo uso.   

A poluição provocada pelo despejo de lixo e esgoto nos rios altera os parâmetros 

físico-químicos dos recursos hídricos provocando, por exemplo, a redução de oxigênio 

dissolvido, aumento da temperatura, elevação da acidez, determinantes da qualidade da 

água (BRANCO, AZEVEDO, TUNDISI, 2006).  

Estas alterações no ambiente aquático reduzem os estoques pesqueiros nas 

regiões afetadas, seja pela morte de peixes ou deslocamento dos cardumes para áreas 

com água de boa qualidade, tendo como consequência a diminuição na captura e 

consumo dos pescadores. 

Segundo os entrevistados, esse despejo de lixo provém de bueiros da área urbana 

que deságua na baía e na falta consciência das pessoas que trafegam pelos rios e jogam 

lixo durante a viagem. Portanto, faz-se necessário aprofundar o debate e a 

conscientização sobre a interdependência entre os diversos elementos constituintes do 

saneamento básico: abastecimento de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, sendo 

que no presente exemplo, fica evidente tratar-se da interação dos dois últimos. Outras 

fontes poluidoras citadas foram às empresas de pesca que jogam carcaça e restos de 

peixe beneficiado nos rios em áreas próximas as ilhas sem tratamento algum. Também 

se trata de uma questão de gestão de resíduos sólidos. 

Embora não tem sido relatado, além do despejo de lixo, há o de esgoto sem 

tratamento, o que tem afetado a saúde dos ribeirinhos nas comunidades, dificultando 

também o exercício de outras atividades econômicas como o turismo de sol e praia, em 

decorrência da poluição visual que descaracteriza as paisagens de ambiente natural, 

atrativos para o turismo e ecoturismo na região. 



95 
 

 

O lançamento de efluentes domésticos e indústrias como esgoto in natura é a 

principal fonte poluidora, sendo um dos principais causadores da eutrofização de 

ambientes aquáticos.  (HESPANHOL 2006; BRANCO, AZEVEDO, TUNDISI, 2006). 

Promove perda na qualidade cênica das paisagens, que representa as características 

estéticas do ambiente. 

No que se refere à saúde, existe uma estreita relação entre falta de saneamento 

ambiental e saúde pública (SILVA, 2004). Para o autor a contaminação dos recursos 

hídricos é um dos fatores mais importantes para a deterioração da saúde humana, 

especialmente em regiões com condições inadequadas de saneamento, como na região 

da Amazônia. 

 Os estudos desenvolvidos pelo referido autor em comunidades ribeirinhas do 

médio rio Amazonas, atestaram a correlação da água usada para consumo humano e 

incidência de doenças de veiculação hídrica, com a prevalência de múltiplas parasitoses 

intestinais (SILVA, 2006).  

Na entrevista, nenhum aluno fez referência à ineficiência da gestão pública 

quanto à gestão de resíduos sólidos e tratamento de esgoto, atribuindo o problema 

relacionado ao despejo de lixo nos rios somente as pessoas, de modo generalizado, 

enfatizando a falta de conscientização e o descaso da população.  

Ressalta-se aqui que este problema possui uma dimensão politica, estando 

relacionado à ineficiência na gestão de resíduos sólidos, assim como à precariedade na 

prestação de outros serviços de saneamento básico e ambiental na região das ilhas tanto 

de Belém, quanto de Barcarena.  

Não estamos, com isso, eximindo a responsabilidade de todos os atores 

envolvidos, especialmente quanto à falta de consciência ambiental relacionado à 

produção e descarte desses resíduos. No entanto, acredita-se que com implantação de 

um sistema de gestão de resíduos e tratamento de esgoto efetivo, esse comportamento 

pode ser modificado paulatinamente por meio de campanhas e ações formativas 

contínuas.   

Concordamos com Besen (2012) quando aponta que a diminuição dos problemas 

decorrentes do despejo de lixo depende de políticas públicas voltadas para a gestão 

integrada e compartilhada de resíduos sólidos. Esta deve ser promovida envolvendo as 

várias esferas de governo em parceria com a sociedade. Portanto, para além do esforço 

feito correntemente em prol da implementação do saneamento básico, e a 
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obrigatoriedade de um plano municipal de saneamento básico conforme Lei 

11.445/2007. 

Outros conflitos que foram identificados na fala dos alunos estão relacionados ao 

vazamento de produtos tóxicos de empresa mineradora, situada no polo industrial do 

município de Barcarena. 

 

Existem! As indústrias são todas na beira do rio e os resíduos vão para a 

água. Daí prejudica muito a pescaria dos ribeirinhos. Tem pesca de matapi
12

, 

de espinhela. Prejudica muito pra gente. Inclusive teve um tempo que uma 

indústria lá de Barcarena (...) caiu um produto na água, que a água não 

prestava pra nada, isso vai prejudicando a pescaria, o peixe já não dava. 

Acaba com o peixe! 

Eles falaram que iriam até indenizar os ribeirinhos também por causa disso. 

Por que não estava dando nada (peixe, camarão), por causa dessa intoxicação 

que caiu dessa indústria. Veio uma maré contaminando todas as ilhas. (A5, 

2015). 

Os impactos decorrentes dos vazamentos causam danos intensos no modo de 

subsistência das comunidades ribeirinhas, afetando tanto a pesca artesanal, como o 

extrativismo do açaí e as atividades diárias das famílias.  Os efeitos são devastadores em 

curto espaço de tempo (matam grandes quantidades de espécies em poucas horas) e 

perduram por longos períodos (os produtos são persistentes no ambiente).  

Nas entrevistas, os alunos citaram apenas as mineradoras Albrás/Alunorte como 

sendo responsáveis pelos vazamentos. No entanto, os rejeitos e efluentes tóxicos são 

produzidos pelas mineradoras Albrás/Alunorte, beneficiadoras de bauxita e Imerys Rio 

Capim Caulim e Pará pigmentos, beneficiadoras de caulim.  

Conforme Silva e Bordalo (2010) os vazamentos de lama vermelha da área de 

contenção da Albrás/Alunorte possui um histórico ocorrência. Houve vazamentos em 

2003, 2006 e 2009. Nos dados do relatório divulgado pelo Instituto de Pesquisa Evandro 

Chagas (IEC) citados por Pereira (2007), foram confirmadas alterações físicas e 

                                                           

12
 Matapi é um apetrecho utilizado para a pesca do camarão. Tradicionalmente é feito de talas de algum 

tipo palmeira (na região das ilhas de Belém usam a tala do Jupati), as quais são amarradas em corda e 

colocadas nas beiras de rios e igarapés. Seu formato é cilíndrico, sendo que em seu interior são 

introduzidas iscas, geralmente à base mandioca. Nos dois lados do matapi existe uma espécie de funil por 

onde o camarão entra e depois não consegue sair facilmente, ficando preso no interior do dispositivo. 
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químicas no rio Murucupi
13

, ocasionadas pelo transbordamento de lama vermelha da 

bacia de contenção da Abrás/Alunorte. 

Os vazamentos também ocorreram nas bacias de contenção da Imerys Capim 

Caulim. De acordo com os resultados apresentados no mapa de conflitos envolvendo 

injustiça ambiental e saúde no Brasil, estes aconteceram nos anos de 2007, 2008, 2009, 

2013, 2014. Os impactos são de grande magnitude como a perda da biodiversidade 

local, a contaminação ambiental dos recursos hídricos e solo e intoxicação de moradores 

da região por metais pesados, oriundos dos rejeitos da mineração de caulim 

(LIS/ICICT/FIOCRUZ, 2010).  

Na pesquisa realizada por Silva e Bordalo (2010) ribeirinhos de comunidades do 

município de Barcarena relataram os diversos problemas decorrentes do vazamento de 

rejeitos provenientes do beneficiamento da bauxita e do caulim. Assim como os alunos 

da Casa-Escola da Pesca, eles citaram a mortandade de peixes e diminuição dos 

estoques pesqueiros dos rios da região das ilhas, os problemas de saúde ocasionados 

pelo consumo de água contaminada e a diminuição da produção de açaí na região. 

O vazamento de óleo em acidentes envolvendo grandes embarcações que fazem 

o transporte de carga pesada e atracam nos portos das Docas do Pará (Belém) e de Vila 

do Conde (Barcarena) geram impactos causadores de conflitos. Neste caso, os conflitos 

estão relacionados com a escassez decorrente da mortandade de peixes, problemas de 

saúde desenvolvidos especialmente por crianças que brincam nos rios (alergias) e a 

dificuldade para realização dos afazeres domésticos.  

 Os últimos conflitos dessa categoria são decorrentes do despejo de efluentes 

tóxicos por curtume do polo industrial do Distrito de Icoaraci. Esse tem gerado graves 

impactos no ambiente e afetado grande parte da população em situação de 

vulnerabilidade social da região.  

 

O curtume do couro do Norte. Ele andou jogando muita coisa. Tinha uma 

nascente ali na Maracacuera (...). Essa nascente, já não existe mais. Existe 

assim, só um córrego. Até mesmo, quando você passa, você sente o fedor 

horrível! 

As pessoas daquela área já rebolaram muito, mas o problema permanece. 

Ali é horrível, mesmo. Teve vez da gente vê eles jogarem as coisas ali na 

beira do rio. Mas enfim (...). Todo mundo busca um meio para se defender. 

Mas, como diz o velho ditado: quem tem dinheiro, é quem manda!                 

Prevaleceu a indústria, porque tem dinheiro para bancar o que eles bem 

entenderem. (A12, 2015). 

                                                           
13

 As nascentes do rio Murucupi estão localizadas nas proximidades da bacia de contenção da indústria 

mineradora Albrás/Alunorte, desembocando no furo do Arrozal, que deságua na Baía do Marajó. 

(RELATÓRIO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS apud Pereira et al, 2007). 
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No relato de A12, percebe-se que a mesma é conhecedora do conflito, 

destacando a empresa responsável, o dano ambiental ocasionado e a situação de luta das 

comunidades afetadas em busca de seus direitos que perdura há anos. No entanto, em 

sua fala, é registrada a aceitação quanto ao poder de barganha das indústrias frente aos 

crimes ambientais que ficam de certa forma impune perante a justiça e continuam 

exercendo suas atividades, prejudicando do mesmo modo o ambiente.   

 

Atualmente, a população do Distrito de Icoaraci, lar de mais de 130 mil 

belenense está exposta a contaminação por metais pesados devido à 

existência de curtumes que atuam irregularmente, despejando substâncias 

químicas tóxicas e orgânicas diretamente nas águas do igarapé Piraíba, 

afluente do rio Maguari. Esta situação põe em risco a saúde da população, 

que tem lutado para garantir que estas atividades sejam realizadas de forma 

mais segura, sem que o seu desenvolvimento represente danos à saúde das 

comunidades onde os curtumes estão instalados. (LIS/ICICT/FIOCRUZ, 

2010, s.p). 

 

De acordo com os dados do mapa de conflitos e injustiça ambiental, os impactos 

associados ao lançamento de rejeitos de curtumes do polo industrial de Icoaraci 

desencadearam conflitos envolvendo além de comunidades ribeirinhas, quilombolas, 

moradores de bairro e de aterros sanitários.  

O lançamento de rejeitos e efluentes do setor industrial sem tratamento prévio, 

conforme previsto nas leis ambientais brasileiras compromete a qualidade dos 

ecossistemas poluindo o solo, ar e recursos hídricos, afetando tanto a reprodução das 

espécies, como restringindo o acesso e diferentes usos recursos naturais feitos pelos 

seres humanos. 

 Os impactos decorrentes do despejo dos rejeitos do curtimento de couro nos rios 

da localidade disseminaram nas comunidades doenças crônicas por contaminação tanto 

por metais pesados, como por doenças de veiculação hídrica, desencadeando o conflito 

e a luta por justiça ambiental das comunidades afetadas contra o curtume Couro do 

Norte (LIS/ICICT/FIOCRUZ, 2010). 

 

Categoria 2 - Conflitos em torno do controle sobre os recursos naturais 

  

Nesta categoria, temos os conflitos de dimensão social, que surgem da disputa 

em torno dos recursos naturais, considerados de domínio público. Foram identificados 

pela fala dos entrevistados a ocorrência da pesca industrial com rede de arrasto em áreas 

de água continental e a pesca no período de defeso (Quadro3).   
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Conforme Little (2001), apesar de não ter propriedades delimitadas na água, seja 

um lago, rio ou mar, pescadores artesanais reivindicam acesso aos estoques pesqueiros 

nas áreas e territórios históricos de sua pesca. Desse modo, conforme o autor, quando 

empresas de pesca adentram nesses territórios surgem os conflitos. Essas disputas 

tornam-se mais graves se há uma redução abrupta dos estoques de peixes. 

 
Quadro3: Conflitos socioambientais em torno do controle sobre os recursos naturais/ dimensão social. 

Número de 

citações  

Área de 

abragencia/ 

Ilha 

Sintese do conflito 

socioambiental 

Envolvidos 

 

 

n=1 

 

 

Ilha Nova 

 

 

 

Diminuição de estoques de 

peixe na região das ilhas, 

com escassez de algumas 

espécies por conta da 

pesca ilegal efetuada por 

barco indutrial com  rede 

de arrasto. 

 

Pescadores industriais 

Vs 

Ribeirinhos 

 

 

 

n=3 

 

 

Ilha Nova e  

Ilha de 

Caratateua 

 

Ribeirinhos que recebem o 

auxílio defeso não 

respeitam o período de 

reprodução de espécies 

realizando a pesca 

ilegalmente. 

Ribeirinhos(pescadores 

artesanais) que não recebem o 

auxilio defeso 

Vs 

Ribeirinhos(pescadores 

artesanais) e não pescadores que 

recebem o auxilio defeso. 

Fonte: Organização dos autores. 

 

O conflito envolvendo a pesca industrial em águas continentais foi relatado 

apenas por A1, único entrevistado que descreveu uma situação de confronto entre 

diferentes tipos de pescadores. Esse conflito envolve a concepção de território, 

associada ao tipo de apetrecho de pesca usado em barco de pesca artesanal. 

 

Tem o caso da pesca industrial. Ela tem afetado. No caso, devido alguns 

arrasto, a quantidade de pescado tem diminuído. É o que acontece, aqui na 

nossa região, tá ficando escassas algumas espécies. E nós, pescadores, tem de 

se deslocar pra mais longe. Cada vez mais longe, por causa do pescado. 

(...) já aconteceu de nós pegar (...) dos pescadores artesanais, pegar eles 

pescando na nossa área. Por que aqui é uma área proibida para esse tipo de 

pesca (...).  

O tipo de trabalho deles, de apetrecho que não é apropriado. Quando eles 

lançam o arrasto, acaba matando muita espécie. (...) O arrasto é uma rede de 

fundo. Onde ele passar, o que tiver ali na frente, ele vai levando. Aí, eles 

usam a máquina com o motor ligado e com a velocidade ela [a rede] diminui. 

E o que acontece? Acaba não dando espaço pro peixe miúdo escoar e acaba 

levando tudo. (A1, 2015). 

 

Segundo Diegues et al., (2000) os pescadores artesanais, enfrentam a 

concorrência de pescadores comercias, que possuem barcos e apetrechos de pesca e 

outros equipamentos mais destrutivos como arrastões e malhadeiras. Conforme os 
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autores esse sistema de pesca é predatório, competindo diretamente com o sistema de 

pesca local, causando conflitos locais graves.  

Perrota (2014) relata que os conflitos entre essas categorias de pescadores 

começaram na Amazônia a partir da segunda metade do século passado, entre as 

décadas de 60 e 70, quando a região passou por um processo de industrialização da sua 

produção, com incentivos do governo federal. Conforme a autora as novas tecnologias 

introduzidas, como as formas de captura e armazenamento do pescado, permitiram a 

exploração dos ambientes pesqueiros em larga escala, ameaçando a sustentabilidade dos 

lagos e rios da região.  

Atualmente, conforme a Instrução Normativa nº43/2004 do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis-IBAMA em seu Art. 1º referente ao 

exercício da pesca em águas continentais, proíbe dentre outros aparelhos, o uso de redes 

de arrasto e de lance de qualquer natureza em rios, lagos, ribeirões, açudes ou quaisquer 

deposito de água doce que não tenha ligação com o mar. 

Além da pesca com rede de arrasto, nessa categoria, há ocorrência da pesca no 

período de defeso. Essa é praticada ilegalamente por ribeirinhos, pescadores artesanais 

colonizados que recebem o auxílio defeso. O defeso constitui uma política estratégica, 

de caráter ambiental, visando à proteção das espécies durante o período de reprodução, 

de modo a garantir a manutenção de forma sustentável dos estoques pesqueiros e, 

consequentemente, manter a atividade e a renda dos pescadores (MINISTÉRIO DA 

PESCA E AQUICULTURA, 2014).  

Nesse período, que é definido por legislação específica, os pescadores 

profissionais recebem o seguro-defeso em parcelas mensais, na quantia de um salário-

mínimo, em número equivalente ao período de paralisação, estando impedido de pescar 

durante a época de reprodução das espécies-alvo de suas pescarias. (MINISTÉRIO DA 

PESCA E AQUICULTURA, 2014).  

No entanto, conforme entrevistados, ribeirinhos cadastrados como pescadores 

artesanais na colônia de pescadores da região, que recebem o beneficio, realizam a 

pesca, enfrentando os pescadores que são contra, e  que em muitos casos não recebem o 

seguro defeso como o próprio A1. Conforme o  aluno entrevistado,  em conversa 

informal, disse que esses pescadores são “gananciosos” e que ele “derruba mesmo” essa 

prática.  

Outra situação de conflito relacionada ao recebimento do seguro-defeso, refere-

se ao acesso ao beneficio. Conforme A12, muita gente cadastrada na ilha de Caratateua, 
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não é pescador e recebe o beneficio (padeiro, dono de mercado), enquanto muitos que 

são, por não terem esclarecimento e a documentação exigida “ficam de fora.” 

 

Categoria 3- Conflitos relacionados ao uso dos conhecimentos ambientais. 

Nesta categoria, está sinalizado o início de um novo conflito que vem sendo 

gerado pela introdução e uso do matapi PET, apetrecho “alternativo”, confeccionado 

reaproveitando garrafas PET (de refrigerante, garrafão de água mineral) em substituição 

ao matapi tradicional, feitos de tala de palmeiras regionais (Quadro4).  

 

Quadro4: Conflitos socioambientais relacionados ao conhecimento ambiental. 

Número de 

citações 

Ilha Sintese do conflito socioambiental Envolvidos 

 

 

 

n=4 

 

 

 

 

 

Ilha de  

Jutuba,  Paquetá, 

ilha das onças 

e Ilha nova 

A atividade de reaproveitamento de garrafa 

PET na produção de matapi alternativo tem  

gerado conflitos envolvendo a redução da 

biodiversidade com a captura de camarão 

sem seletividade e a geração de poluição 

com o descarte final do apetrecho depois do 

seu tempo de vida útil em áreas inadequadas.  

 

 

Extensionistas  

Vs  

Ribeirinhos 

Fonte: Org. os autores. 

 

Analisando o relato a seguir, representativo da categoria, temos que os 

entrevistados destacaram vantagens e desvantagens do uso do “matapi alternativo”. As 

vantagens estão relacionadas à durabilidade do apetrecho confeccionado com o 

reaproveitamento da garrafa PET quando comparado com o “matapi tradicional” 

produzido com talas de palmeiras como o jupati (Raphia taedigera) e as desvantagens 

referem-se à seletividade do camarão capturado. 

 

Por uma parte ele [o matapi PET] é melhor, que dura mais. Mas, tem a 

questão da poluição. Por um lado ele melhorou, mais do outro ele prejudicou 

mais. Ele pega mais camarão, mais é menos seletivo. Pega os dois. Os 

maiores e os menores. Tinha certa parte [do matapi de tala] que eles faziam 

para selecionar os menores e pegava só os maiores. [A captura com o matapi 

PET] não deixa o período certo para que o [camarão] pequeno desenvolva, se 

reproduza. (A5, 2015). 

 

No que se refere à durabilidade da armadilha usada na captura do camarão-da-

Amazônia, Araújo et al., (2012) e Camargo et al., (2009) apontam que a modernização 

do apetrecho tem de fato a vantagem de maior tempo de uso da armadilha quando 

comparado com o matapi tradicional (média de 3 meses de duração). No entanto, 

Araújo (2012) ressalta que o descarte inadequado no meio aquático pode comprometer a 
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qualidade ambiental, pois o processo de decomposição de materiais sintéticos, como o 

PET, é complexo e longo. 

Quanto a seletividade dos apetrechos de pesca do camarão, em estudo 

comparativo usando matapi PET e tradicional de tala de Jupati na ilha do Combu 

(município de Belém-PA), Camargo et al., (2009), observaram que na área estudada, o 

matapi PET apresentou maior seletividade. Porém, os referidos autores, assim como 

Araújo et al., (2012) apontam a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a 

seletividade dessas armadilhas.  

Conforme Schallenberger (2010) o matapi PET usado por Camargo et al., (2009) 

é diferente do utilizado pelos ribeirinhos da região das ilhas. Segundo a autora, o 

diâmetro de abertura do matapi PET usado por Camargo (2009) é maior do que os 

utilizados pelos pescadores, não havendo desse modo comprovação científica na 

diferença de produtividade entre as artes de captura (SCHALLENBERGER, 2010). 

Além dos conflitos em torno da durabilidade e seletividade do apetrecho, apontamos 

outro que envolve o saber da tradição.  

O saber tradicional pode ser traduzido como elemento essencial da identidade 

local, regional, nacional. Ele caracteriza as raízes da comunidade em seu território, 

correspondendo às diversidades culturais dos componentes da população que vive no 

território ou que dele se beneficia. É um patrimônio que tem um passado um presente e 

um futuro. Ele é herdado, produzido e transmitido de geração em geração (VARINE, 

2013). 

Com a realização de cursos pautados no slogan da “sustentabilidade” e 

“reciclagem”, extensionistas vem introduzido nas comunidades ribeirinhas à técnica de 

confecção do matapi PET, promovendo desse modo uma invasão cultural (FREIRE, 

1983). Conforme Freire (1983), para alcançar os objetivos previstos os extensionistas 

com o uso de “slogans”, “depósitos” e “mitos”, promovem a persuasão dos atores 

locais, descaracterizam a cultura invadida, enchendo-a com subprodutos da cultura 

invasora.  

Desse modo o uso do matapi PET está se proliferando pela região das ilhas e tem 

aos poucos descaracterizado a produção artesanal, que é baseada conforme Rodrigues 

(2012), na aprendizagem coletiva e familiar, realizada por tutor, representado, 

geralmente, pela figura do patriarca, que tinha a incumbência de formar as novas 

gerações sobre o ofício de pescador. 
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Considerações finais 

 

Os conflitos socioambientais identificados e analisados a partir da percepção dos 

alunos da Casa-Escola da Pesca em sua maioria provém de impactos ambientais 

decorrentes da exploração desmedida dos recursos naturais da região e o descarte 

inadequado dos efluentes e resíduos sólidos produzidos, desencadeando conflitos 

diversos pelo uso não consultivo dos bens difusos, o que paulatinamente vem subtraindo 

dos ribeirinhos, uma das principais fontes de subsistência dessa população.  

Por terem restrito poder social, político e econômico, os ribeirinhos, assim como 

outras minorias, estão sujeitos aos riscos ambientais decorrentes tanto da exploração dos 

recursos naturais, quanto da disposição de resíduos provenientes do setor urbano e 

industrial, assim como da precariedade de serviços ambientais de responsabilidade da 

gestão pública. 

Os resultados apresentados nesta pesquisa retratam o quadro de injustiças 

ambientais ao qual estão sujeitos os grupos sociais minoritários e vulneráveis das ilhas 

de Belém e Barcarena, aqui representadas pelos alunos do Curso Técnico em Recursos 

Pesqueiros da Casa a Escola da Pesca.  

Nesse contexto de analise, destacamos a morosidade do poder público municipal 

e estadual no que se refere à implantação do sistema de gestão de resíduos sólidos para a 

região das ilhas, assim como a gestão dos recursos hídricos da região. Outro aspecto que 

merece destaque refere-se à ineficiência da fiscalização dos órgãos ambientais quanto 

ao cumprimento da legislação ambiental por parte do pólo industrial instalado na região.  

Com base nos resultados apresentados, serão desenvolvidas em parceria com o 

Ecomuseu da Amazônia e Casa-Escola da Pesca, ações de educação ambiental em torno 

dos conflitos analisados. Estas ações serão voltadas para instrumentalização científica e 

tecnológica, visando contribuir também para a formação política dos mesmos, 

despertando o interesse dos alunos para participação e atuação coletiva, no sentido de 

que eles passem a exercer o poder de reivindicação, percebendo a força e o papel de 

cada um na luta por melhorias socioambientais para as comunidades ribeirinhas. 
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CAPÍTULO 5  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NUMA ABORDAGEM FREIREANA: ANÁLISE 

DA EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO DA PARCERIA ECOMUSEU DA 

AMAZÔNIA E CASA-ESCOLA DA PESCA                         

                                                    

Resumo 

Pressupostos freireanos como postura dialógica na relação educador-educando, papel 

ativo do educando e desenvolvimento da capacidade crítica dos sujeitos, têm norteado 

práticas de educação ambiental em diferentes espaços formativos. Neste artigo, 

apresentamos os resultados de uma experiência desenvolvida em parceria com o 

Programa Ecomuseu da Amazônia (PEA) e a Casa Escola da Pesca (CEPE).  Partindo 

da problematização de conflitos socioambientais relacionados à pesca artesanal e com 

base no referencial adotado, elaboramos uma ferramenta gráfica, interconectando 

conceitos da pedagogia freireana (situações limite-existenciais, tema gerador, 

codificação, descodificação, atos-limite), visando conduzir o processo planejamento 

com vistas à integração entre os Eixos temáticos do programa de capacitação promovido 

pelo PEA. Por meio de investigação-ação, mediamos o planejamento das ações de 

educação ambiental e aplicação da proposta junto aos alunos da CEPE. A análise dos 

resultados foi realizada com aporte na semiótica discursiva. Identificamos nas respostas 

dos técnicos do Ecomuseu e Coordenadora pedagógica da escola, em entrevista com 

foco na avaliação da proposta desenvolvida, cinco categorias: Inovadora, Caminho 

Acadêmico, Prática, Positiva/efetiva e Estruturadora/Transformadora.  Consideramos 

que abordagem freireana trouxe avanços para a integração entre os Eixos temáticos do 

programa de capacitação, assim como contribuiu para formação crítica dos alunos. 

Palavras-Chave: Paulo Freire. Conflitos socioambientais. Pesca artesanal. Educação 

ambiental. Investigação-ação. 

 

Abstract 

Presuppositions as a dialogical position in the relation educator-learner, learner’s active 

role and development of the critical capacity of the subjects, have been guiding 

practices of environmental education in different formative spaces. In this article, we 

present the results of an experiment developed in partnership with the Amazon 

Ecomuseum Program (PEA) and the School of Fisheries (CEPE). Starting from the 

problematization of socio-environmental conflicts related to artisanal fishing and based 

on the adopted framework, we developed a graphic tool, interconnecting concepts of the 

Freirean pedagogy (limit-existential situations, generator theme, codification, decoding, 

limit acts), aiming to conduct the planning process to integrate the thematic axes of the 

training program promoted by the EAP. Through action research, we measured the 

planning of environmental education actions and application of the proposal to CEPE 

students. The analysis of the results was carried out with contribution of the discursive 

semiotics. We identified in the answers of the Ecomuseum technicians and school 

pedagogical Coordinator, in an interview focused on the evaluation of the developed 

proposal, five categories: Innovative, Academic Path, Practical, Positive/Effective and 

Structuring/Transforming. We believe the Freirean approach has brought progress 

integrating the thematic axes of the training program, as well as contributed to the 

critical training of the students. 

Keywords: Paulo Freire. Socio-environmental conflicts. Artisanal fishing. 

Environmental education. Action research. 
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Introdução 

Originado de uma ação no campo educacional pela Secretaria Municipal de 

Educação de Belém (SEMEC), o Programa Ecomuseu da Amazônia (PEA) oficializado 

em 2007, vinculado a Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola 

Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque), atua em comunidades periurbanas, 

rurais e tradicionais pertencentes ao Distrito de Icoaraci, ilhas de Cotijuba, Caratateua e 

Mosqueiro, município de Belém, Estado do Pará, capacitando um público diversificado 

de modo a estimular a formação de uma consciência ambiental que permeie práticas 

desenvolvidas dos atores locais (MARTINS, 2014). 

 O PEA desenvolve há cinco anos o Programa “Capacitação dos Atores do 

Desenvolvimento Local”. Neste, as ações são planejadas a partir de quatro Eixos 

temáticos: cidadania, cultura, meio ambiente e turismo de base comunitária e 

conduzidas por meio oficinas, palestras, encontros, workshop com diferentes atores 

locais (artesões, pequenos produtores; alunos; mulheres da terceira idade, entre outros). 

A equipe técnica do programa definida como multidisciplinar por Brito e Silveira 

(2013), contrapondo a afirmação de Martins (2014) ao se referir à equipe como 

interdisciplinar é formada atualmente por pedagoga, arte-educador, engenheira 

ambiental, engenheiro de pesca, engenheiro agrônomo, turismólogo e voluntários 

(artista plástico e engenheiro de pesca). Esta caracterização da equipe como 

multidisciplinar por Brito e Silveira (2013) contrapõe-se à afirmação de Martins (2014) 

que a caracteriza como interdisciplinar. Adotamos aqui a caracterização de Brito e 

Silveira (2013). As ações são realizadas em espaços dentro das próprias comunidades e 

escolas municipais da região.  

Nesta pesquisa, partindo de um pré-diagnóstico em torno das ações de educação 

ambiental desenvolvidas em contexto escolar pelo PEA, no qual acompanhamos 

reuniões de planejamento, observamos a atuação dos técnicos em campo e analisamos 

resultados de ações de educação ambiental desenvolvidas em duas Unidades 

Pedagógicas da rede municipal de educação de Belém (ECOMUSEU DA AMAZÔNIA, 

2012), identificamos algumas dificuldades da equipe em conduzir o planejamento 

integrado entre os Eixos temáticos.  

Dessa forma nos questionamos: como conduzir o planejamento, de modo que 

haja maior integração entre os quatro Eixos temáticos Cultura, Cidadania, Meio 

Ambiente e Turismo de Base Comunitária, no contexto de ações de educação 

ambiental? 
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Para responder ao questionamento propusemos a equipe que o planejamento 

fosse conduzido por meio de investigação-ação, orientado pelos pressupostos da 

pedagogia freireana (FREIRE 1979, 2011) aplicados em ações de educação ambiental, 

conforme algumas propostas desenvolvidas e bem sucedidas (BERLINCK et al., 2003; 

GRAEBNER et al., 2009; SAITO, 2001, 2006, 2013; SANTOS et al., 2005; VIEGAS et 

al., 2007). 

Sendo assim, os objetivos do presente artigo consistiram em promover maior 

integração entre os Eixos temáticos do programa, aplicando uma ferramenta gráfica 

elaborada com base no referencial, bem como avaliar os resultados alcançados com 

aporte na semiótica discursiva a partir falas dos participantes, concedidas durante uma 

entrevista realizada após aplicação da proposta junto aos alunos da Casa-Escola da 

Pesca. 

 

Educação ambiental na vertente freireana 

 

A pedagogia de Paulo Freire, conhecida como pedagogia libertadora, dialógico- 

problematizadora tem a gênese do seu pensamento e teorização na década de 60 em 

processos relacionados à educação não escolar, na alfabetização de jovens e adultos no 

nordeste brasileiro (FREIRE, 1979).  

A educação libertadora está voltada para a humanização dos educandos, 

mediante o processo de conscientização compreendido enquanto práxis num processo 

que integra simultaneamente ação e reflexão acerca das relações no e com o mundo, 

estando dessa forma direcionada para uma transformação cultural e social do sujeito, 

sendo, dessa forma, uma educação para o desenvolvimento e para democracia (FREIRE, 

2011b). 

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 

problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 

perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 

coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio 

“eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse em diálogo 

constante com o outro. Que o predispusesse a constantes revisões. À análise 

crítica de seus “achados”. A certa rebeldia, no sentido mais humano da 

expressão. (2011b, p. 90) 

 

Nessa proposta, Freire situa a importância do diálogo, pressuposto 

potencializador do engajamento ativo entre os sujeitos do ato de conhecer. Para o autor, 

esse engajamento só pode ocorrer na prática, onde a ação sobre um objeto precisa ser 

criticamente analisada pelo par educador-educando /educando-educador. Para o autor, 
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somente um método ativo, dialogal e participante é capaz de proporcionar ao homem, 

meios para superar suas atitudes ingênuas diante da própria realidade (FREIRE, 

2011b).Segundo Silva e Pernambuco (2014), o emprego de citações de Paulo Freire 

para fundamentar propostas curriculares e projetos político-pedagógicos que façam 

alusão a uma educação crítica e transformadora, tornou-se ação recorrente. Essa prática 

vem acontecendo em diferentes níveis e modalidades de ensino, com o uso de citações 

descontextualizadas e excertos fragmentados de várias obras, não sendo diferente no 

campo da educação ambiental.  

Nas propostas pedagógicas para a educação ambiental (EA) Paulo Freire 

também tem sido usado com destaque para justificar diferentes concepções e diretrizes 

educacionais (SILVA, PERNAMBUCO, 2014). No entanto, Delizoicov e Delizoicov 

(2014) em uma análise sobre práticas de EA no contexto escolar, apoiado na pesquisa 

de estado da arte da EA realizada por Lorenzetti (2008), apontam que as concepções, 

objetivos e interesses das propostas estão distantes dos pressupostos defendidos por 

Freire.   

Conforme Torres e Maestrelli (2012) pressupostos freireanos são recorrentes em 

publicações, metodologias formativas e documentos oficiais brasileiros, constituindo o 

que elas consideram como esforço coletivo para formação de uma postura teórica de 

uma escola brasileira de educação ambiental.   

Mas, quais são as ideias de Paulo Freire referenciadas nas propostas de EA? 

Como conduzir o planejamento de modo que ele siga de fato os pressupostos 

freireanos? Buscamos respostas para essas indagações nos trabalhos de Freire (1979, 

2011); Delizoicov, Delizoicov (2014); Saito, Figueiredo e Vargas (2014); Silva, 

Pernambuco (2014); Torres, Delizoicov (2009); Torres e Mastraelli (2012).  

Torres e Delizoicov (2009) fizeram levantamento dos principais pressupostos 

freireanos na produção em EA em contexto formal em artigos apresentados ao longo de 

seis edições do Encontro Nacional de Pesquisa em ensino de Ciências (ENPEC) no 

período de (1997-2007). Nesse estudo, os autores localizaram a presença de oito 

possíveis pressupostos freireanos, a saber: diálogo, relação educador-educando, tema 

gerador, papel do conhecimento; papel da escola; relação sujeito-objeto; 

conscientização e educação libertadora. 

Conforme Maria Freire (2003) existe, sim, pressupostos que podem subsidiar a 

educação ambiental na obra e práxis de Paulo Freire. Segundo a autora, partindo de uma 

análise filosófico-epistemológica da relação sociedade e natureza e a crise ambiental 
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instaurada é possível estabelecer uma associação entre situações-limite e temas-

problema, considerando as situações-limite enquanto barreira a ser superada para a 

continuidade da vida, que devem ser percebidas e destacadas da vida cotidiana e que por 

meio de atos-limite, ações necessárias para ruptura com as situações-limite, sejam 

instaurados inéditos-viáveis que permitam conquistas intencionalmente libertadoras. 

Silva e Pernambuco (2009) consideram os fundamentos freireanos diálogo e 

consciência essenciais e argumentam sobre o potencial da pedagogia libertadora na 

proposição de princípios e diretrizes para a práxis educativa na área ambiental 

considerando que a abordagem de EA pautada na totalidade dos sujeitos em sua ação 

transformadora pode ser compreendida como uma prática de mudança do mundo. 

Para Freire (2011) o diálogo deve ser autêntico para que se desenvolva, de fato, 

um pensar critico sobre a realidade. Desse modo, esse diálogo não pode ser interpretado 

como simples conversa com o aluno, mas um diálogo que seja construído na 

continuidade de ações primeiras (DELIZOICOV apud SAITO, FIGUEIREDO, 

VARGAS, 2014). Para condução desse diálogo, devemos partir de uma investigação de 

base que sirva de alicerce para a pesquisa e o processo educativo, como por exemplo, as 

lutas sociais com o povo para recuperação da humanidade roubada (SAITO, 

FIGUEIREDO, VARGAS, 2014).  

Saito, Figueiredo e Vargas (2014), na proposta de educação ambiental numa 

abordagem freireana, com base no próprio compromisso político e políticas de 

investigação engajada com e para as minorias sociais, destacaram os conceitos de 

amorosidade, dialogicidade; investigação temática, codificação-descodificação e 

problematização.  Conforme os autores, os conceitos estão intimamente interligados. 

Em síntese: 

 

A amorosidade é acima de tudo um ato de compromisso político com a 

transformação da sociedade, em favor dos oprimidos. A dialogicidade inicia-

se com a reflexão sobre o ato educacional, e se operacionaliza na 

investigação temática, que por sua caracterização significa pesquisar na 

realidade concreta as situações-limite existenciais que possam ser 

apreendidas como temas geradores e problematizados para a transformação 

dessas mesmas situações. Estes temas geradores, por sua vez, só o serão 

geradores de outros temas e processos dialógicos se puderem ser 

apresentados didaticamente como situação codificada, que, sendo parte, 

instigue a um distanciamento (estranhamento) do habitual percebido para se 

buscar o todo, para que no processo de descodificação se retorne à parte, 

estranhado, mas reassimilando como práxis (teoria-ação) para que resulte em 

atos concretos e coletivos de transformação da realidade (SAITO, 

FIGUEIREDO, VARGAS, 2014, p. 76). Destaques nossos. 
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Para Freire (2011) o amor é um ato de coragem representando o comprometer-se 

com os oprimidos e sua causa. Para ele não há diálogo sem profundo amor. Nesse 

sentido, Figueiredo (2006) alerta para que o amor não seja piegas e sentimental, nem 

seja conduzido frente a uma designação abstrata de oprimidos, mas que este amor seja a 

estes em sua concretude.   

Quanto à dialogicidade, essa precisa ser exercida de modo que a interação entre 

diferentes práticas culturais sejam compreendidas por todos os envolvidos no processo. 

Segundo Freire (2011) o diálogo antecede o planejamento curricular e deve ser 

construído na interação entre a experiência social que os alunos possuem enquanto 

indivíduos e os saberes curriculares que sejam fundamentais para os mesmos.  Para 

Saito e Santiago (1998), na perspectiva freireana, o diálogo precisa se dar em torno das 

lutas de classes, remetendo a problemática da dominação dos homens pelos homens, à 

exclusão social, e numa vertente libertadora, ser mediado pelas instâncias organizativas 

da comunidade.   

 

Por que não aproveitar a experiência que os alunos têm de viver em aéreas 

descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos 

riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, e os 

lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes? Por que não há lixões nos 

corações dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros 

urbanos? (FREIRE, 2002, p.33).  

 

Saito e Santiago (1998) nos situam que mesmo que não exista uma instância 

organizativa lutando por temáticas especificas como o saneamento básico, este tema faz 

parte da pauta de reivindicações históricas dos menos favorecidos se fazendo presente 

nos movimentos de luta atuais. Para os autores o resgate e a valorização de temas como 

esse, constituem uma opção política em favor do diálogo entre classes e da atualização 

do compromisso de solidariedade que deve se fazer presente tanto em sala de aula, 

quanto em instâncias de planejamento e decisão em nível da gestão pública local. 

Nesse sentido, a perspectiva dialógica sintetiza e representa as situações 

existenciais-limite, contidas nas contradições sociais. A superação das situações-limite 

se dará mediante ação dialógica e educativa (FREIRE 1979, 2011), conduzida pelo 

processo de codificação, que consiste na organização de estratégias didáticas que 

permitam uma análise da situação retratada, de modo que se proceda à descodificação, 

ou seja, ocorra a apreensão crítica da situação-limite. Conforme Saito, Figueiredo e 

Vargas (2014), os envolvidos procedem a uma descodificação quando buscam uma 
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visão de conjunto ao se distanciar da situação, projetando-se para fora do contexto 

analisado. 

 

Procedimentos metodológicos 

Para desenvolver a proposta de planejamento integrado entre os Eixos temáticos 

do PEA, partindo do problema elucidado no pré-diagnóstico realizado em 2014, 

realizamos entre os meses de março a maio de 2015, com a equipe técnica do programa 

(arte educador, turismologo, engenheiro agronômo, engenheira florestal), voluntários do 

Ecomuseu (engenheiro de pesca
14

, artista plástico) e coordenadora pedagógica da Casa-

Escola da Pesca (CEPE)
15

 o planejamento de ações de educação ambiental, conforme a 

espiral cíclica da ivestigação-ação (Figura 1), elaborada com base no refrencial de Park 

(1990), Carr e Kemmis (1986), Graubauska e De Bastos (2001). 

 

 

                                                           
14

 No inicio de nossa pesquisa em parceria com o Ecomuseu da Amazônia em 2013, o engenheiro de 

pesca fazia parte do corpo técnico do Programa. Em fevereiro de 2015, o mesmo foi transferido para a 

Casa-Escola da Pesca, passando a ser professor na referida instituição e voluntário no Ecomuseu. 

 
15

 A Casa-Escola da Pesca foi o lócus de aplicação da proposta elaborada. 
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Como forma de iniciar o planejamento, apresentamos para equipe o fluxograma 

(figura 2) produzido com base no referencial teórico, com destaque para estruturação do 

material didático Probio-EA (SAITO, 2006) e ferramenta gráfica desenvolvida por 

Graebner et al., (2009).  

 

 

Figura 2- Ferramenta gráfica usada na condução do planejamento dos Eixos temáticos do Programa 

Ecomuseu da Amazônia. Fonte: Elaboração da autora. 

 

Tendo em vista a parceria estabelecida entre o PEA e a CEPE para a posterior 

aplicação da proposta elaborada, os conflitos socioambientais que constituíram as 

situações existenciais-limite partiram do universo temático dos alunos do Ensino Médio 

Integrado ao Curso Técnico em Recursos Pesqueiros, que são em sua maioria 

ribeirinhos e exercem a prática da pesca artesanal ou subsistem da mesma realizada 

pelos pais.  

Os conflitos foram levantados por meio de entrevista semiestruturada partindo 

da percepção de um grupo de alunos selecionados, sendo identificados e analisados ao 
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todo sete conflitos socioambientais
16

. O quadro a seguir, com os conflitos 

sistematizados (Quadro1) foi entregue para cada técnico, impresso e digitalizado, 

juntamente com a ferramenta gráfica. 

 
Quadro 1- Conflitos socioambientais relacionados à pesca artesanal na percepção dos alunos.  

Nº de 

citações 

Area de 

abrangência 

(Ilhas) 

 

Síntese do conflito socioambiental 

 

Envolvidos 

 

 

 

 

n=8 

 

 

Ilha Nova, das 

Onças, 

Cotijuba, 

Caratateua e 

Mucura. 

A poluição causada pelo despejo de lixo na baía, 

nos rios e igarapés tem afetado a pesca artesanal, 

causando o assoreamento de trechos de rios, 

dificultando a navegação, provocando a redução 

dos estoques pesqueiros em áreas mais próximas, 

obrigando os ribeirinhos a realizarem a pescaria 

em locais mais distantes. Tem afetado também a 

qualidade estética da região com poluição visual 

decorrente do depósito de grande quantidade de 

lixo nas margens das ilhas. 

 

População urbana, 

donos de 

embarcações e 

empresas de pesca 

Vs Ribeirinhos  

 

          

     n=6 

 

Ilha Nova,  

Arapiranga, 

Ilha das 

Onças, 

Cotijuba e 

Jutuba. 

Contaminação de recursos hídricos por 

vazamento de rejeitos da mineração de bauxita e 

caulim compromete a subsistência de 

comunidades ribeirinhas, causando a mortandade 

de peixes, proliferação de doenças. 

Indústria de 

Minérios 

Vs 

 Ribeirinhos 

 

 

 

 

n=4 

 

Ilha das 

Onças, 

Mucura e 

Jutuba. 

O vazamento de óleo de grandes embarcações em 

rios da região causa a morte grande quantidade de 

peixes e outros animais aquáticos, dificultado a 

pesca,  a realização dos afazeres domésticos, a 

saúde o turismo  e o lazer dos ribeirinhos. 

Grandes  

embarcações 

Vs 

Ribeirinhos 

 

 

n=1 

 

 

Ilha 

Caratateua 

 

O lançamento  de efluentes tóxicos provenientes 

do curtimento de couro (alta carga de metais 

pesados) está relacionado com a contaminação do 

solo e dos cursos d’agua,  e proliferação de 

vetores de doenças de veiculação hidríca.  

Empresas Couro 

Vs Ribeirinhos 

 

 

n=1 

 

 

Ilha Nova 

 

 

Diminuição de estoques de peixe na região das 

ilhas, com escassez de algumas espécies por conta 

da pesca ilegal efetuada por barco indutrial com  

rede de arrasto. 

Pescadores 

industriais 

Vs 

Ribeirinhos 

 

 

 

 

 

n=3 

 

 

 

 

 

Ilha Nova e  

Ilha de 

Caratateua 

 

 

 

 

 

Ribeirinhos que recebem o auxílio defeso não 

respeitam o período de reprodução de espécies 

realizando a pesca ilegalmente. 

Ribeirinhos(pesca

dores artesanais) 

que não recebem 

o auxilio defeso 

Vs 

Ribeirinhos 

(pescadores 

artesanais) e não 

pescadores que 

recebem o auxilio 

defeso. 

 

 

 

Ilha de  

Jutuba,  

Paquetá, ilha 

A atividade de reaproveitamento de garrafa PET 

na produção de matapi alternativo tem  gerado 

conflitos envolvendo a redução da biodiversidade 

 

Extensionistas  

Vs  

                                                           
16 

Os resultados foram apresentados no artigo, que constitui o quarto capítulo da tese, intitulado: Conflitos 

socioambientais em torno da pesca artesanal na percepção dos alunos da Casa-Escola da Pesca, Belém, 

Pará. 
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n=4 

 

 

 

das onças 

e Ilha nova 

com a captura de camarão sem seletividade e a 

geração de poluição com o descarte final do 

apetrecho depois do seu tempo de vida útil em 

áreas inadequadas.  

Ribeirinhos 

   Fonte: Elaboração dos autores. 

 

De posse do quadro de conflitos socioambientais relacionados à pesca artesanal 

e da ferramenta gráfica elaborada, considerando o tempo destinado ao planejamento das 

atividades e execução das mesmas pela equipe técnica PEA junto aos alunos da CEPE
17

, 

definimos coletivamente que seria feita uma abordagem geral dos conflitos 

socioambientais dentro do Eixo Meio Ambiente pelo engenheiro de pesca, professor das 

turmas e voluntário do Ecomuseu.  E que para o planejamento das oficinas dos Eixos 

Cultura, Cidadania
18

, Turismo de base comunitária e Meio Ambiente novamente, seria 

adotado o tema gerador “lixo”, tendo em vista que o maior número de citações 

referentes aos conflitos socioambientais durante as entrevistas esteve relacionado a este 

tema. 

Com a cópia da ferramenta gráfica em branco, solicitamos aos técnicos que a 

mesma fosse preenchida, a priori, individualmente. Seguindo o proposto, surgiram, 

durante o preenchimento, diversas dúvidas sobre os itens que a constituem. Como forma 

de dialogar com a equipe, apresentamos e discutimos com os técnicos a forma como o 

material didático Probio-EA foi produzido. Desse modo, as dúvidas foram esclarecidas, 

tendo como base os exemplos retratados nos portfólios do referido material didático 

(Figura 3).  

 

 

 

                                                           
17 Foi definido pela equipe PEA e coordenadora pedagógica da CEPE que as ações seriam planejadas e 

aplicadas no 1º semestre de 2015. 

 
18

 No período de planejamento e execução da investigação-ação não havia mais o técnico responsável 

pelo eixo cidadania, sendo definido que todos os técnicos abordariam assuntos dentro dos seus 

respectivos Eixos. 

 

Figura 3: Preenchimento do fluxograma pelos técnicos: a) do eixo cultura; b) eixo meio ambiente e 

professor da Casa-Escola da Pesca; c) Técnicos do eixo meio ambiente consultando o material Probio-

EA. Créditos das imagens: Lucicléia Pereira da Silva. 
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Com a ferramenta gráfica preenchida por cada técnico, realizamos reuniões para 

as discussões coletivas. Nessa etapa, tivemos alguns obstáculos para reunir todos os 

técnicos, sendo realizadas discussões intercaladas de acordo com a presença e 

disponibilidade de cada um. Ao longo das reuniões identificamos pontos em comum a 

partir da exposição das ferramentas preenchidas e com nossa mediação, os técnicos 

trabalharam na produção das oficinas e seleção dos materiais usados durante as 

atividades aplicadas em outro momento nas turmas da 1ª e 2ª totalidade do Ensino 

Médio com Habilitação Técnica em Recursos Pesqueiros. A seguir apresentamos os 

resultados e discussões acerca da avaliação e reflexões da equipe técnica e coordenadora 

pedagógica da CEPE sobre o planejamento proposto. 

 

Resultados e discussão 

Seguindo as orientações e discussões realizadas ao longo do processo de 

planejamento, os técnicos conseguiram elaborar propostas de ação consistentes de modo 

que foi possível visualizar o encadeamento entre as ideias e ações apresentadas entre os 

Eixos temáticos, conforme ilustrado nas ferramentas gráficas apresentadas a seguir 

(Figuras 4, 5, 6 e 7). 
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 Figura 4: Ferramenta gráfica elaborada para o eixo Meio ambiente (I). 

                Elaboração: Professor da Casa-Escola da Pesca e voluntário do Ecomuseu em colaboração 

com outros integrantes da equipe. Organização: Os autores. 
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                       Figura 5: Ferramenta gráfica elaborada para o eixo Meio ambiente (II). 

Elaboração: Técnicos do Eixo Meio Ambiente em colaboração com outros integrantes da equipe. 

Organização: Os autores. 
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                        Figura 6: Ferramenta gráfica elaborada para o Eixo Turismo. 

Elaboração: Técnico do Eixo Turismo de Base Comunitária em colaboração com outros integrantes da 

equipe.  Organização: Os autores. 
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                       Figura 7: Ferramenta gráfica elaborada para o Eixo Cultura. 

Elaboração: Técnico do Eixo Cultura em colaboração com outros integrantes da equipe. Organização: 

Os autores. 

 

 

Após socialização no grupo e análise dos fluxogramas preenchidos, foi solicitada 

a equipe que fizesse uma avaliação e refletisse sobre os resultados da aplicação do 

planejamento realizado, norteado pela pedagogia freireana. A seguir, são apresentados, 

a partir da identificação e análise semiótica de categorias semânticas fundamentais 

(BARROS, 2005, FIORIN, 2002, 2008) destacadas das falas dos participantes, os 

resultados alcançados. 
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Positiva/efetiva 

 

Para o professor da Casa-Escola da Pesca, ex-técnico e atual voluntário do 

Programa Ecomuseu no Eixo Meio ambiente, o planejamento e abordagem das ações 

partindo de conflitos socioambientais, foram positivas na medida em que possibilitou o 

desenvolvimento de uma postura ativa dos alunos ao longo das aulas, trazendo 

contribuições significativas para a formação deles enquanto futuros técnicos do setor 

pesqueiro.  

 

A avaliação que eu faço, é que foi muito positivo para o processo de 

formação deles, tendo em vista que vão ser todos técnicos na área do setor 

pesqueiro. Desse ponto de vista, é importante discutir estas questões 

socioambientais, esses conflitos, os diversos fatores envolvidos. 

Compreender a importância de cada um nesse processo.  

Eu vejo tudo como muito positivo para os alunos. Porque, partiu mesmo da 

realidade deles. Quando a gente discutia um tema que fazia parte do dia a 

dia deles, eles participavam, eram mais ativos. Quando a gente discutia o 

que era mais distante, eles ficam ali voando. De qualquer forma é 

importante discutir esses assuntos.  

Eu cheguei a ver umas questões na escola (a gente não, porque eu tenho uma 

visão bem diferente). Vi muitos professores lá, discutindo essa questão da 

formalidade: Ah, tu não pode abordar tal assunto por que faz parte da minha 

disciplina.  

Eu não vejo o conhecimento dessa forma fragmentado, isolado. Tanto que 

sou favorável que vários professores abordem vários temas numa mesma 

aula, sou favorável a esse tipo de trabalho!  

Na verdade, se você olhar essa questão de totalidade, esse conceito de 

totalidade em etapa, ele deixa bem claro isso, o conhecimento na sua 

totalidade, e não o conhecimento na sua fragmentação. Então, [na escola], 

dizem que tem que ser propagada a totalidade do conhecimento. A escola não 

trabalha assim!  

A gente avançou um pouco nessa questão ambiental da minha disciplina, 

em toda a disciplina.  

Inclusive, a educação ambiental esta inserida em todas as disciplinas. É um 

erro, na realidade, ter uma disciplina de Educação ambiental. Eu discordo!). 

Como técnico, como professor eu não vejo a necessidade. Já houve essas 

discussões [na escola] (PROFESSOR DA CASA-ESCOLA DA PESCA, 

VOLUNTÁRIO DO ECOMUSEU, 2015). Destaques nossos. 

 

Na fala em análise, destacamos alguns elementos caracterizadores da pedagogia 

problematizadora: a realidade vivida pelos sujeitos; o papel ativo no processo de 

construção de conhecimentos e o conhecimento visto como totalidade. Na abordagem 

freireana, será a partir da realidade presente, existencial e concreta a qual reflita 

aspirações do povo, que poderemos estruturar o conteúdo programático da educação ou 

da ação política a ser empreendida. 

 

O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas 

contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como 
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problema, que por sua vez, o desafia e assim, lhe exige resposta, não só no 

nível intelectual, mas no nível de ação. 

Nunca apenas dissertar sobre ela e jamais doar-lhe conteúdos que pouco ou 

nada tenham a ver com seus anseios, com suas dúvidas, com suas esperanças, 

com seus temores. Temores de consciência oprimida (FREIRE, 2011, p. 

120).  

 

 

O proposto por Freire (2011) nesta citação foi identificado na fala do professor, 

quando ele relata o comportamento dos alunos frente à discussão do tema que fazia 

parte do dia-a-dia deles (conflitos em torno da pesca artesanal) em que eles 

participavam, eram mais ativos, diferente de quando abordava assuntos distantes, em 

que os alunos ficavam “voando”. O papel ativo do aluno é o que se espera em um 

processo educativo voltado para libertação de oprimidos, fugindo da postura inerte, 

imposta pelo modelo de educação bancária. 

Na fala apresentada, o professor também faz referência à proposta pedagógica da 

Casa-Escola da Pesca, que está estruturada na visão de totalidade, a qual parte da 

valorização dos saberes que os alunos trazem à escola, no exercício do trabalho 

interdisciplinar e no diálogo e respeito à diversidade sociocultural com estes sujeitos 

(CASA-ESCOLA DA PESCA, 2014). 

Discorrendo sobre a postura de alguns professores da CEPE quanto ao fato dele 

está abordando, na proposta elaborada, o tema conflito socioambiental que “fazia parte” 

dos conteúdos de outras disciplinas, ele nos apresenta uma reflexão sobre sua própria 

prática, destacando sua concepção de que o conhecimento deve ser abordado em sua 

totalidade e não de forma fragmentada, reconhecendo que na escola ainda não se 

conseguiu trabalhar de fato na perspectiva da totalidade como proposto no projeto 

pedagógico.  

 

A proposta pedagógica das totalidades do conhecimento se embasa na 

valorização entre os saberes que jovens e adultos trazem à escola, na 

articulação com a produção do conhecimento no mundo da cultura e do 

trabalho, no exercício do olhar e trabalho interdisciplinar entre as disciplinas 

na EJA, no diálogo e respeito à diversidade sociocultural com estes sujeitos. 

Esses princípios norteadores possibilitam a materialidade dessa proposta 

curricular, atribuindo novos sentidos e significados para jovens e adultos que 

perspectivam o acesso a novos conhecimentos, a novas experiências no 

cotidiano escolar. (COSTA; SOUZA N.; 2013 apud SOUZA, 2015, p. 132. 

Grifos da autora). 

 

A última reflexão apresentada pelo professor foi referente à sua discordância 

com a abordagem da educação ambiental no currículo do curso enquanto disciplina 
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específica. Para ele, concordando como disposto Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, a 

educação ambiental deve ser trabalhada no contexto de todas as disciplinas. 

Na Lei 9795/99 a educação ambiental é definida no seu artigo 1º como processo 

por meio do qual indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. 

Nesse contexto, é papel do professor o planejamento e desenvolvimento de ações 

coletivas que contribuam para a formação de alunos no sentido de que estes se tornem 

cidadãos críticos e participativos, responsáveis pela manutenção e melhoria da 

qualidade dos mais diversos ecossistemas que constituem o planeta. 

Desse modo, de acordo com os princípios da Política Nacional de Educação 

Ambiental, em seu Art. 10. § 1º a educação ambiental não deve ser implantada como 

disciplina específica no currículo escolar. Conforme Saito (2012) o combate à visão 

unilateral e unidisciplinar é um dos avanços alcançados ao longo das últimas décadas no 

Brasil. Neste sentido, a criação da disciplina no currículo da CEPE, pode ser 

considerada um retrocesso. 

  

Inovadora  

 

Na fala do técnico do Eixo Meio Ambiente, a proposta foi definida como sendo 

inovadora quando comparada com as práticas e projetos de educação ambiental que são 

desenvolvidas dentro da própria Fundação Escola Bosque (Funbosque), práticas essas 

que na percepção do técnico não tem visibilidade no âmbito da gestão tanto municipal 

quanto da própria Funbosque.  

 

[...] Eu vejo que aqui, para o povo, é uma inovação, à vista que eles não 

fazem algo novo dentro da escola. Foi de grande valia para eles, para 

comunidade, para própria escola também. Pois, às vezes, as ações da escola, 

na questão ambiental, ainda são assim, muito irrisórias, como aqui na 

Fundação que é um Centro de Referencia do Meio Ambiente, não tem 

muitas ações assim. 

O trabalho que tem é do Ecomuseu, o projeto da professora Meire, da horta. 

Mas, são projetos que não são enxergados pela gestão, tanto da escola como 

do município. E quando vai fazer um trabalho desses na Escola da Pesca, é 

um enriquecimento para esses meninos, porque o ensino para eles já é tão 

tolido. Então, é isso o que eu acho. Pontos importantes para construção 

crítica dessas pessoas que estão saindo de lá. (TÉCNICO DO EIXO MEIO 

AMBIENTE, 2015). Destaques nossos. 
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Na avaliação do referido técnico, as ações desenvolvidas com aporte na 

pedagogia freireana, contribuiu enriquecendo a formação dos alunos da Casa-Escola da 

Pesca. É interessante destacar no trecho apresentado, que o técnico aponta para 

ocorrência de uma interlocução entre os segmentos alunos-comunidade-escola, 

compreendendo que a proposta foi de grande significado para todos os envolvidos.  

Ele ressalta também que as ações contribuíram para a construção de um sujeito 

crítico, levando em consideração a realidade escolar dos alunos ribeirinhos, destacando 

a situação de opressão ao fazer referência ao processo educativo “tolhido”, que está 

associado em grande parte as limitações impostas pela falta de acesso e inexistência de 

escolas, especialmente de ensino médio nas regiões das ilhas, assim como a carência de 

professores com formação adequada e preocupações voltadas para a emancipação social 

por meio da educação. 

Reconhecemos pela análise, que a proposta de planejamento ora desenvolvida, 

seguiu a perspectiva crítica, pois houve investimento tanto na elaboração, quanto na 

efetivação de uma abordagem teórico-metodológica, voltada para construção de 

concepções de mundo e enfrentamento da realidade (TORRES, FERRARI, 

MAESTRELLI, 2014). Nesse sentido, os referidos autores situam a importante 

contribuição da pedagogia freireana a partir de temas geradores, que está voltada para 

inserção dos educandos em seu processo de ensino e aprendizagem. 

 

Prática 

 

Para a coordenadora pedagógica da Casa-Escola da Pesca, que acompanhou todo 

o processo de planejamento e participou da aplicação junto aos alunos, a proposta foi 

interpretada como um exemplo de integração entre teoria e prática no contexto das 

ações de educação ambiental. Em sua fala, ele nos apresenta uma reflexão, destacando 

limitações relacionadas na abordagem da educação ambiental na Casa-Escola da Pesca, 

a qual estava restrita a abordagens teóricas. 

 

Essas ações, elas foram muito importante para o trabalho que a Escola da 

Pesca já vinha desenvolvendo. As ações de educação ambiental, elas 

ficavam muito na teoria antes desse trabalho. A gente não tinha muito a 

questão prática envolvida. Principalmente com relação ao levantamento 

desses conflitos socioambientais.  

A gente tinha os conflitos socioambientais, mas tinham eles colocados dentro 

das disciplinas, como a disciplina de geografia, a disciplina de biologia e às 

vezes até os próprios técnicos da área de pesca e aquicultura, faziam, assim, 
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de vez em quando, alguma relação com os conflitos. Mas, por exemplo, a 

atuação diretamente com os conflitos como a gente fez com alguns conflitos, 

como foi realizado, não tinha acontecido. 

Então, isso foi muito bom para mostrar que as ações são importantes para o 

desenvolvimento do trabalho. Quando a gente fala em educação ambiental, 

não é só aquela educação ambiental livresca, que tá no livro, que tá nos 

cadernos, nos jornais, não! Ela pode ser feita de maneira mais prática, trazer 

um pouco mais pra realidade do aluno, né? Isso é importante. Por isso, que 

foi muito bem aproveitado. Foram bem desenvolvidas as ações, e teve uma 

receptividade muito grande por parte dos alunos, que gostaram e quiseram 

até expandir algumas ações (COORDENADORA PEDAGÒGICA DA 

CEPE, 2015). 

O primeiro aspecto apresentado na fala da coordenadora pedagógica nos remete 

a posição de nossas escolas que tem sido, de uma forma geral, alimentada pela 

sonoridade da palavra, pela memorização de trechos, pela desvinculação da realidade, 

intensificado no educando uma consciência ingênua (FREIRE, 2011b).  

Conforme a coordenadora pedagógica, o tema conflito socioambiental já faz 

parte dos conteúdos de algumas disciplinas pertencentes ao currículo do curso. No 

entanto, não havia ações que explorassem a realidade dos alunos. Conforme Saito et al., 

(2011) citando a fala de Luciano Silva e Marcelo Carvalho, os conflitos socioambientais 

possuem um grande potencial pedagógico, sendo reconhecidos pelos autores como 

principio metodológico para as práticas de educação ambiental. 

Em sua fala a coordenadora tece claramente algumas críticas à abordagem da 

educação ambiental teórica, livresca e ressalta as contribuições das ações desenvolvidas, 

que trouxe como elemento de significação da prática implementada, a receptividade dos 

alunos para com as atividades realizadas e as expectativas destes, para o 

desenvolvimento de novas ações. 

Analisando a fala segundo os pressupostos freireano temos o destaque dado ao 

papel da problematização da realidade dos alunos partindo do levantamento de conflitos 

socioambientais relacionados à pesca artesanal o qual, segundo a coordenadora 

possibilitou a integração entre a teoria, ora desenvolvida, com a prática proposta por 

meio da investigação.  

 

Caminho acadêmico 

 

O Arte-educador, técnico do Eixo Cultura, expressou em sua fala que esta 

proposta representa um caminho acadêmico que pode contribuir, tanto no sentido de 
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identificação, quanto na busca de soluções para os conflitos socioambientais que 

interferem na dinâmica de vida das populações ribeirinhas. 

 

Acredito que seja um caminho na área acadêmica de grande importância 

para identificação e solução destes conflitos. Uma vez que a gente tem, 

algumas iniciativas, ações voltadas para a valorização e preservação deste 

patrimônio. [...]. A gente tem uma vida cotidiana do ribeirinho das ilhas, 

onde há uma necessidade de sobrevivência da vida, não só das populações, 

mas da fauna e da flora, e que acabam sendo prejudicadas quando não há um 

direcionamento, um planejamento voltado a essa minoria. A partir do 

momento que você faz e planeja ações direcionadas, a partir da vivencia, 

tanto a nível comunitário, como acadêmico [...] você tá contribuindo 

enormemente para a melhoria da vida dessas pessoas.   

 

Ele destaca que na abordagem proposta, as ações partiram da valorização do 

patrimônio, que pode ser compreendido no contexto em análise, como sendo a pesca 

artesanal, reafirmada na relação de interdependência das populações com a fauna e flora 

da região das ilhas. Para o técnico, os ribeirinhos são considerados minorias que 

sobrevivem dessa interdependência com os elementos do ambiente e que sofrem as 

consequências da falta de um planejamento que leve em consideração essa relação. 

 Desse modo, ele ressalta que na medida em que se planeja uma ação abordando 

temas que dizem respeito à vivência comunitária, integrada a processos de pesquisa 

acadêmica, há uma expectativa de que estas contribuam para melhoria da qualidade de 

vida dessas populações.   

Daí a necessidade de uma educação corajosa, que enfrentasse a discussão 

com o homem comum, de seu direito àquela participação. 

De uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos 

problemas de seu tempo e de seu espaço. A da intimidade com eles. A da 

pesquisa ao invés da mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos e de 

afirmações desconectadas das suas condições mesmas devida. (FREIRE, 

2011b, p. 93). 

 

Na perspectiva da pedagogia freireana, percebemos na fala apresentada a 

importância do diálogo entre as diferentes culturas, acadêmica e comunitária para a 

construção de uma educação do “eu me maravilho” e não apenas do “eu fabrico”. 

(FREIRE, 2011b, 93). O planejamento nessa perspectiva foi conduzido de modo a 

permitir a construção de uma parceria entre academia e comunidade, no sentido de 

revelação das contradições inerentes à realidade social investigada (conflitos 

socioambientais em torno da pesca artesanal), possibilitando o planejamento de ações 

voltadas para o seu enfrentamento. 
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Estruturadora/transformadora 

 

 Na avaliação do técnico do Eixo Turismo, a proposta apresentou um caráter 

estruturador do planejamento, trazendo elementos que estimularam a participação de 

todos os envolvidos no processo, especialmente dos alunos, partindo de uma situação 

problematizadora real e de ampla divulgação midiática. 

 

Minha avaliação é excelente. Teve a participação da equipe do Ecomuseu, 

da Casa- Escola da Pesca, principalmente dos alunos que estavam dispostos 

em participar, pesquisar e executar essas ações. Teve a abordagem de um 

assunto real, que está posto na comunidade, na mídia, no rádio, na 

televisão, na internet. Então, essa foi uma forma pra gente, se estruturar, 

modificar, nossa forma de planejamento. (TECNICO DO EIXO TURISMO, 

2015). Destaques nossos. 

 

Conforme Malagodi (2013) são muitas as possibilidades para a abordagem do 

tema conflitos socioambientais, haja vista, ser um acontecimento social e histórico. 

Nessa perspectiva quando assumimos uma postura de investigação e debate, em 

processos coletivos, partindo das provocações que um caso concreto de conflito pode 

nos trazer, haverá um estimulo à atitude de pesquisa e envolvimento dos participantes. 

Por ter esse caráter público de ampla divulgação na modalidade de denúncia, em 

diferentes meios de comunicação, a condução do processo de codificação, que consiste 

na criação de situações para análise da problemática pelos alunos nos moldes Freireano, 

é ampliada, tendo uma gama de diferentes recursos à disposição (textos jornalísticos, 

fotografias, vídeos documentários, entre outro), permitindo, desse modo, uma análise 

mais consistente da complexidade social envolvida (SAITO, FIGUEIREDO,VARGAS, 

2014). 

 

Considerações finais 

As dificuldades relacionadas a uma abordagem teórico-prática da educação 

ambiental numa perspectiva dialógico-problematizadora, tanto no que se refere ao 

planejamento integrado entre os Eixos do Programa de Capacitação do Ecomuseu da 

Amazônia, quanto no desenvolvimento da educação ambiental no contexto curricular da 

Casa-Escola da Pesca, reflete a necessidade de adoção de uma proposta teórico-

metodológica capaz de nortear concepções e práticas, quer seja para aplicação em 

espaços formais, quanto informais. 

Reconhecemos o desafio imposto nesta investigação-ação ao adotar a 

pedagogia dialógico-problematizadora de Paulo Freire como referencial para o 
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planejamento e condução das ações, tendo em vista o número de pesquisas que não 

compreendem e não conseguem explorar consistentemente os pressupostos freireanos, 

sofrendo posteriormente diversas críticas por suas abordagens superficiais (TORRES, 

FERRARI, MAESTRELLI, 2014).    

No entanto, pelos resultados alcançados, temos que, com a adoção, e, 

sobretudo, compreensão dos pressupostos freireanos pela equipe, avançamos da 

concepção conservadora de EA, outrora adotada, para uma perspectiva dialógico 

problematizadora, alicerçando dessa forma o planejamento das ações no âmbito do 

“Programa Capacitação dos Atores do Desenvolvimento Local” e apresentando novos  

caminhos para uma abordagem teórico-prática da Educação ambiental na Casa-Escola 

da Pesca. Estes avanços foram observados tendo como principais indicadores as 

ferramentas gráficas construídas pelos técnicos e as reflexões apresentadas, assim como 

o envolvimento e atuação dos alunos ao longo de todas as atividades desenvolvidas.   
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CAPITULO 6 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DIALÓGICO-PROBLEMATIZADORA: 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE EMPOWERMENT DOS ALUNOS DA CASA-

ESCOLA DA PESCA  
 

Resumo 

Neste artigo, apresentamos os resultados da avaliação sobre o processo de empowerment 

promovido junto a alunos da Casa-Escola da Pesca (CEPE) por meio de ações de 

educação ambiental dialógico-problematizadora, estruturadas a partir de conflitos 

socioambientais relacionados à pesca artesanal. A avaliação foi proferida em dois 

momentos, com base em indicadores individuais e coletivos. No primeiro momento, a 

avaliação foi feita a partir da análise, por semiótica discursiva, de entrevista realizada 

com a Coordenadora pedagógica da CEPE, que acompanhou ao longo do semestre todas 

as ações. Na entrevista, a coordenadora abordou se houve por parte dos alunos: 

aprendizagem de conhecimentos técnico-científicos, desenvolvimento de autonomia, 

liderança e outros elementos que na concepção dela caracterizassem mudanças 

positivas. No segundo momento, a avaliação foi realizada pela comunidade escolar 

durante a socialização dos resultados da investigação-ação na III Mostra de Saberes, 

Fazeres e Sabores do Pescado da CEPE. Esta se deu por meio de um instrumento 

aplicado, no qual os participantes atribuíram uma posição no ranking para cada variável 

de empowerment, conforme a escala apresentada. A análise das respostas foi realizada 

por meio de estatística descritiva, sendo os valores percentuais interpretados e a 

discussão enriquecida com análise dos registros audiovisuais das exposições dos alunos. 

Os resultados alcançados indicaram que empowerment ocorreu no campo da abordagem 

proposta por Paulo Freire, havendo fortes indícios da conscientização e 

desenvolvimento de uma faculdade crítica entre os alunos.  

Palavras-Chave- Paulo Freire. Investigação-ação. Conflitos socioambientais. Pesca 

artesanal. Empowerment. 

 

Abstract 

In this article we present the results of the evaluation of the empowerment process 

promoted with students of the Home-School of Fisheries (HSF) through dialogical 

problem-posing environmental education activities, structured from environmental 

conflicts related to artisanal fisheries. The assessment was made in two stages, based on 

individual and collective indicators. At first, the assessment was made from the analysis 

on discursive semiotics of the interview with the pedagogical coordinator of HSF, who 

accompanied all actions throughout the semester. In the interview, the coordinator 

commented if there were by the students: learning of technical and scientific 

knowledge, autonomy development, leadership and other elements that characterize the 

design of it positive changes. In the second phase, the evaluation was performed by the 

school community during the socialization of action-research results in the III Show of 

Fish Knowledge, Doings and Flavors of HSF. This was done through an score sheet, in 

which participants should evaluate each empowerment variable in the displayed range. 

Analysis of the responses was performed by using descriptive statistics, and results 

percentages was discussed enriched with analysis of audiovisual recordings of the 

students presentations. The results achieved indicated that empowerment occurred 

according to Paulo Freire’s approach, with the presence of strong indicators of 

awareness and development of a critical faculty among students. 

Keyword: Paulo Freire. Action-research, Socio-environmental conflicts. Artisanal 

fisheries. Empowerment. 
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Introdução  

Compreendendo a educação ambiental como um processo voltado para formação 

integral do ser humano de modo que este seja capaz de desempenhar com plenitude sua 

cidadania, desenvolvemos por meio de investigação-ação em colaboração com o 

Programa Ecomuseu da Amazônia (PEA) e Casa Escola da Pesca (CEPE) atividades de 

EA partindo da problematização de conflitos socioambientais relacionados à pesca 

artesanal.  

Este artigo faz parte da tese de doutorado na qual buscamos responder a seguinte 

questão: será possível avançar no processo empowerment de atores locais a partir da 

proposta educação ambiental desenvolvida por meio de investigação-ação em torno de 

conflitos socioambientais? 

Para responder a questão apresentada, desenvolvemos uma proposta de EA de 

forma dialógica e problematizadora, por meio de investigação-ação em torno de 

conflitos socioambientais relacionados à pesca artesanal, partindo do reconhecimento da 

própria realidade e instrumentalização técnico-científica dos alunos da CEPE. 

Nesse artigo o objetivo consistiu em avaliar indicadores do processo de 

empowerment (empoderamento) dos alunos da CEPE, demonstrando capacidades 

desenvolvidas pelos mesmos para atuação em ações que sejam efetivas para redução a 

curto, médio ou longo prazo dos efeitos dos conflitos socioambientais sobre a prática da 

pesca artesanal.  

 

Empowerment (empoderamento) 

 O conceito de empowerment (empoderamento) começou a ser estruturado e 

difundido na sociedade civil em meados da década de 60 dentro de uma abordagem de 

desenvolvimento alternativo criada em contraposição ao modelo de desenvolvimento 

enquanto crescimento e progresso econômico (FRIEDMANN, 1992; ANTUNES, 2003; 

OAKLEY, CLAYTON, 2000). 

 

O desenvolvimento alternativo tem como objetivo procurar uma mudança nas 

estratégias nacionais existentes através de uma política de democracia 

participativa, de crescimento econômico apropriado, de igualdade de gêneros 

e de sustentabilidade ou equidade entre gerações (ANTUNES, 2003, p.93).  

 

Segundo Antunes (2003) o desenvolvimento alternativo foi concebido como 

modelo voltado para defesa dos direitos humanos universais e particulares dos cidadãos, 
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tendo um olhar especial para os direitos dos “sem voz”, pobres sem poder, que 

constituem a maioria da população.  

Nesse contexto, o desenvolvimento alternativo surge para combater a pobreza, 

interpretada como sendo um estado de “disempowerment” (desempoderamento) por 

meio do empowerment ou acréscimo de poder (FRIEDMANN, 1992). Assim, o poder 

pode ser compreendido como a essência, a base da riqueza, enquanto que o 

desempoderamento, base da pobreza (OAKLEY, CLAYTON, 2000). 

Na literatura sobre empowerment a ideia de poder adotada nas propostas de 

desenvolvimento não é uniforme, apresentando pontos de vistas antagônicos 

(OAKLEY, CLAYTON, 2000). Quanto a isso, os autores apontam duas interpretações: 

 

Poder no sentido de transformação radical e confrontação entre os que têm e 

os que não têm poder, como a dinâmica crucial das mudanças sociais.  

Poder no sentido usado por Paulo Freire, como um aumento da 

conscientização e desenvolvimento de uma faculdade crítica entre os 

marginalizados e oprimidos. Este é o poder de fazer e de ser capaz, bem 

como de sentir-se com mais capacidade e no controle das situações (2000, 

p.10). 

 

Para Soler et al., (2014) o conceito de empowerment também apresenta 

diferentes orientações, sendo os discursos elaborados e adotados conforme as 

perspectivas de análise (pedagógica, psicológica, sociológica, econômica, entre outras). 

Os autores distinguem dois grandes enfoques nas abordagens relacionadas ao processo, 

são eles o de questionamento ou não das estruturas de poder existentes.  

No primeiro enfoque Soler et al., (2014), situam uma visão vinculada a corrente 

pedagógica de educação popular e as propostas de Paulo Freire, que partindo da tomada 

de consciência, convida grupos oprimidos a analisar as estruturas de poder e lutar contra 

o sistema estabelecido (FREIRE, 1987, 1988; FREIRE, SHOR, 1986). 

 

Refere-se ao reconhecimento das capacidades de tais grupos para agir e 

desempenhar um papel ativo nas iniciativas de desenvolvimento. Implica em 

superar décadas de aceitação passiva e fortalecer as habilidades de grupos 

marginalizados para que se envolvam como atores legítimos no 

desenvolvimento. (OAKLEY, CLAYTON, 2000, p.10).   

 

Este enfoque de empowerment sugere um incremento de poder relativo ao 

acesso, uso e controle dos recursos materiais e simbólicos, assim como a participação 

em torno da mudança social (SOLER, et al., 2014). Possui um caráter holístico, 

multidimensional que sugere a superação de desigualdades ou deficiências com base 

num processo de superação da opressão (MATON apud SOLER, et al., 2014). 
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O desenvolvimento pessoal dos indivíduos, o aumento de sua autoconfiança, 

e a experiência necessária para que possa expandir seus horizontes e não 

conformar-se com a própria sorte. A base dessa visão encontra-se em Paulo 

Freire e deriva de ideias anteriores sobre a “conscientização” e o 

desenvolvimento da “faculdade ou consciência critica”. (OACLEY, 

CLAYTON, 2003, p.22) 

 

Na segunda abordagem, empowerment significa praticar a liberdade com 

recursos e meios que o sistema disponibiliza ao alcance.  O conceito é apropriado por 

agências de cooperação e desenvolvimento com o objetivo de intervenção junto a 

diferentes grupos vulneráveis, adquirindo matrizes especificas que preveem um 

aumento na capacidade individual, autonomia e autossuficiência. (SOLER et al., 2014). 

Partindo do exposto adotamos a definição de empowerment segundo Friedmann 

(1992) na qual a ênfase no processo de desenvolvimento alternativo de comunidades 

está voltada para a autonomia na tomada de decisão de comunidades territorialmente 

organizadas, na autodependência local (mas não na autarcia), na democracia direta 

(participativa) e na aprendizagem social pela experiência, que permite as comunidades 

organizadas aumentarem a eficácia do seu exercício de cidadania. 

Conforme Saito (2012) nas ideias de empowerment propostas por Friedmann 

(1992) o desenvolvimento deve começar localmente, mas se expandir para outros níveis 

e o Estado, de caráter democrático, tem função primordial como instância reguladora, 

atuando no sentido de reduzir desigualdades sociais e econômicas, assim como 

promover a justiça social por meio de políticas sociais e aplicação de legislação 

protetora. 

 

Procedimentos metodológicos 

As ações de educação ambiental em torno de conflitos socioambientais 

relacionados à pesca artesanal foram planejadas e desenvolvidas, num sistema de 

colaboração entre Ecomuseu da Amazônia e Casa-Escola da Pesca, articulando a 

pedagogia de Paulo Freire, a investigação-ação e empowerment. 

Participaram da investigação-ação um total de 28 alunos das duas turmas do 

ensino médio (modalidade EJA), integrado ao Curso Técnico em Recursos Pesqueiros. 

A faixa etária dos alunos esteve compreendida entre o mínimo de 18 e máximo de 31 

anos.  

As ações, seguindo as etapas descritas na espiral cíclica (Figura 1), foram 

planejadas e conduzidas pelos técnicos do Programa Ecomuseu da Amazônia, composta 
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por Arte Educador (AE), Engenheiro Agrônomo (EGA), Engenheira Florestal (EGF) e 

Turismólogo (TM), Artista plástico (AP-voluntário do ecomuseu), Professor da CEPE 

(Engenheiro de Pesca e voluntário do Ecomuseu-PEP), Coordenadora pedagógica da 

CEPE (CP) e Colaboradora externa (CE- Doutoranda do CIAMB/UFG).  

 

 
 

Figura 1- Espiral cíclica da investigação-ação desenvolvida em colaboração entre Programa Ecomuseu 

da Amazônia e Casa-Escola da Pesca. Fonte: Silva, Saito (2016). 

✓ Desenvolvimento das ações  

As aulas e oficinas foram planejadas e ministradas por eixo temático do 

Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Atores Locais, partindo dos conflitos 

socioambientais relacionados à pesca artesanal. Esses conflitos foram identificados com 

base na percepção dos próprios alunos por meio de entrevista e debate em sala de aula e 
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na análise do material didático de educação ambiental, Probio-EA
19

 (Portfólio 

ilustrativo, Anexo 1). A seguir apresentamos uma síntese das atividades desenvolvidas 

(Quadro 1)  e imagens ilustrativas de algumas  ações realizadas por oficina (Figura 2). 

 

Quadro 1 - Síntese das ações desenvolvidas com os alunos da CEPE. 
 

Eixos 

 

Atividades 

Estratégias de 

codificação-

descodificação 

Material  

Produzido 

 

Ministrantes/ 

Participantes 
CH 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Meio ambiente 

- Aulas temáticas sobre 

conflitos 
socioambientais 

relacionados à pesca 

artesanal. 
 

 

 
 

 

 
 

- Palestra: Gestão de 

resíduos sólidos e 
possiblidades de 

implantação do sistema 

de coleta seletiva na 
região das ilhas. 

 

 
- Oficina: Construção de 

diálogos coletivos para o 

historia em quadrinhos 
“Turma da CEPE e 

Ecomuseu em ação- lixo 

nos rios e na praia, 
não!”. 

- Socialização de pares 

de portfólios (conflito-
ação) por grupos de 

alunos e 

estabelecimento de 
interação dialógica 

envolvendo professor, 

alunos e colaboradora 
externa. 

(Figura 2-A) 

 
- Exibição de slides; 

- Roda de conversa em 

torno do Vídeo: Turma 
da Mônica um plano 

para salvar o planeta;  

(Figura 2-B) 
 

 

- Projeção da história 
ilustrada e 

estabelecimento de 

interação dialógica 
para construção das 

falas dos personagens. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

História em 
quadrinhos 

(Apêndice 4) 

 

PEP, CE/ alunos e 
CP. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

EGA, EGF, 

CE/alunos e CP. 
 

 

 
 

 

 
 

CE, CP, TM/ 

alunos. 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 18h 

 

 
 

 

 
 

 

 
Turismo de 

Base 

Comunitária 

- Oficina: Conflitos 

socioambientais 
relacionados à pesca 

artesanal decorrentes do 

turismo de sol e praia 
 

- Dinâmica: como 

abordar o turista? 
 

 

 
 

 

- Coleta seletiva 

- Exposição e diálogo  

com uso de slides 
 (Figura 2- C) 

 

 
 

-Interação dialógica 

entre os alunos 
apresentando a ilha 

onde residem, falando 

dos atrativos turísticos 
e dos conflitos 

socioambientais. 

 
Corrida ecológica na 

trilha do pescador, 

pertencente à área de 
floresta da CEPE, 

seguida da pesagem e 

separação do lixo com 
abordagem dos 3R’s. 

(Figura 2 -D) 

 

 
 

 

 
 

 

 
História em 

quadrinhos 

  

 

TM, CE/ alunos e 
CP. 

 

 
 

 

 
TM, CE, CP, 

Estagiária/ 

Alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h 

                                                           
19

 Este material didático Probio-EA é um material desenvolvido em 2006 para o Ministério do Meio 

Ambiente e versa sobre conflitos socioambientais e ações positivas para solucionar esses conflitos, em 

todos os biomas brasileiros e voltados para a conservação da biodiversidade. Esse material contém 45 

pares de portifólios com fotos na frente e texto no verso, além de livro do professor e jogo educativo de 

tabulerio, e foi desenvolvido segundo a abordagem freireana de educação dialógico-problematizadora 

(disponível em http://www.ecoa.unb.br/probioea/). 
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Cultura 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

- Oficina de produção de 

biomapa 
 

 

 
 

- Diagnóstico rápido 
participativo (DRP) 

 

 
- Elaboração Símbolos 

temáticos para 

composição do 
biomapa de conflitos 

socioambientais. 

Símbolos 
temáticos 

 

 
Biomapa dos 

conflitos 

Socioambientais  
(Apêndice 5) 

 

 
História em 

quadrinhos 

 

 
 

 

 
AE, CE, AP 

CP/alunos. 

2h 

 

 

 

3h 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cidadania 

 

 

 
 

- Dinâmica: O problema 

é nosso! 
 

 

 
 

 

-Sensibilização de 
turistas, visitantes e 

moradores locais no 

trapiche da ilha de 
Cotijuba; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-Socialização dos 
resultados na III Mostra 

de saberes, Fazeres e 

Sabores do Pescado. 

 

- Elaboração de carta 

denúncia sobre as 
condições precárias de 

saneamento na região 

das ilhas e a geração 
de conflitos em torno 

da pesca artesanal.  

 
- Orientação ao turista, 

visitante e morador 

local no trapiche e 
quiosques de venda da 

ilha de Cotijuba sobre 

conflitos 
socioambientais 

ocasionados pelo 

descarte inadequado 
de lixo nos rios e 

praias da região das 

ilhas. 
 

-Divulgação e 

distribuição do historia 
em quadrinhos. 

(Figura 2 - E) 
- Exposição de 

conflitos 

socioambientais em 
torno da pesca 

artesanal; 

- Divulgação e 
distribuição da história 

em quadrinhos. 

(Figura 2- F) 

 

 

 
 

Carta denúncia 

 
 

 

 
 

 

 
História em 

quadrinhos 

 

 

 

 
 

EGA, EGF, 

CE/alunos e CP 
 

 

 
 

 

TM, CE, CP, 
Estagiários, 

técnica 

administrativa e 
Alunos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PEP, CE, Alunos / 
Comunidade 

escolar e visitante. 

 

 

 

 

3h 

 

 

 

 

 

3h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3h 

Fonte: Elaboração dos autores 
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Figura 2 - Imagens ilustrativas de algumas ações desenvolvidas com os alunos da 

CEPE. 

 
Fonte: Frames das filmagens realizadas. Créditos: Lucicléia Pereira da Silva. 

 

✓ Técnicas e instrumentos aplicados para avaliação do processo de empowerment 

Para avaliação do processo de empowerment, em um primeiro momento, 

analisamos as respostas obtidas em entrevista com a Coordenadora pedagógica da 

CEPE, realizada após finalização das ações. Ressaltamos aqui, a importância dessa 

entrevista para a análise pelo fato da coordenadora fazer um acompanhamento 

permanente na escola do progresso dos alunos e desse modo poder, em termos 

comparativos situar sobre possíveis evoluções no comportamento e aprendizagem dos 

mesmos ao longo das atividades desenvolvidas.  

Nessa entrevista, as questões versaram sobre a avaliação da Coordenadora 

pedagógica quanto: a) a aprendizagem de conhecimentos técnico-científicos por parte 

dos alunos sobre a temática; b) o desenvolvimento de autonomia e liderança; c) 

elementos que exemplificasse mudanças observadas no desempenho dos alunos ao 

longo das ações.  

No segundo momento, procedemos com uma avaliação realizada por 

representantes da comunidade escolar e visitantes durante a socialização das ações 

desenvolvidas ao longo da investigação-ação sobre os “Conflitos socioambientais 

relacionados à pesca artesanal” na III Mostra de Saberes, Fazeres e Sabores do Pescado 

da Casa-Escola da Pesca, realizada no dia 17 de dezembro de 2015 nas dependências da 

própria escola, na ilha de Caratateua, Distrito de Belém. 
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Durante a Mostra na CEPE, os participantes foram convidados a avaliar o 

desempenho individual dos alunos expositores e as contribuições da pesquisa em âmbito 

coletivo. Para isso, receberam um instrumento no qual deveriam atribuir apenas um 

conceito para a lista de variável e seus respectivos indicadores (Quadro 2)  selecionados 

da proposta elaborada por Soler et al., (2014). 

 

Quadro 2- Instrumento aplicado para avaliação de empowerment individual e coletivo. 

Variável Indicadores Dimensões avaliadas  

 

Aprendizagem 

- Conhecimento apreendido e construído sobre o 

tema conflitos socioambientais. - Problematização 

do material didático  

Individual Coletiva 

  

Autonomia - Iniciativa na interação dialógica. 

- Condução da interação dialógica com o público. 

  

 

Autoestima 

- Coragem para o enfrentamento de situações 

adversas ao longo das ações. 

- Superação de timidez durante o diálogo exposição. 

- Segurança (crer no próprio potencial) para agir. 

  

 

Capacidade crítica 

- Capacidade de análise e interpretação da própria 

realidade. 

- Desejo de realizar mudanças na própria vida e na 

comunidade. 

  

 

Capacidade de 

liderança 

-Demonstrar vontade de tomar a frente no 

desenvolvimento de ações em prol de mudanças na 

comunidade.   

  

Identidade 

comunitária 

- Sentimento de pertencimento a comunidade. 

-Conscientização  sobre as problemáticas que afetam 

a comunidade. 

  

Trabalho em 

equipe 

- Capacidade de comunicação dialógica. 

- Contribuir de maneira proativa no trabalho em 

equipe. 

  

Conhecimento 

comunitário  

- Conhecimento geral da comunidade 

- Conhecimento sobre serviços, recursos e 

equipamentos da comunidade. 

  

 Escala: 1.Insatisfatório; 2. Regular; 3.Bom; 4. Excelente.  

 Fonte: Organização dos autores. 
 

 A análise das respostas dadas no instrumento foi realizada por meio de 

estatística descritiva, conforme as duas categorias de avaliadores identificadas (Tabela 

1), sendo gerados gráficos de rede, exibindo os valores percentuais dos conceitos 

obtidos para cada variável.  
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Tabela 1- Categorias de avaliadores da exposição dos alunos durante a III Mostra de Saberes, fazeres e 

sabores do pescado da Casa-Escola da Pesca. 

Categoria 1- Professores da CEPE N Categoria 2 – Outros n 

Artes 1 Aluno de outra instituição 1 

Biologia 2 Coordenadora pedagógica da CEPE 2 

Engenheiro de Pesca 4 Estagiário 2 

Filosofia 1 Gestora da CEPE 1 

Geografia 1 Merendeira da CEPE 1 

Língua Estrangeira 1 Técnico do Ecomuseu 2 

Língua Portuguesa 1 Voluntário do Ecomuseu 1 

Matemática 1 Visitante  3 

Química 1   

Total de professores 13 Total de outros avaliadores 13 

TOTAL GERAL DE AVALIADORES 26 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

A discussão acerca dos resultados em termos estatísticos foi reforçada com base 

na análise dos registros audiovisuais das falas dos alunos ao longo das exposições. 

 

Resultados e discussão  

✓ O processo de empowerment dos alunos na avaliação da Coordenadora pedagógica. 

No que se refere à aprendizagem e construção de conhecimentos técnico-

científicos por parte dos alunos ao longo das ações desenvolvidas durante a 

investigação-ação, a Coordenadora Pedagógica da CEPE considerou, de modo geral, 

esta como sendo significativa, tendo em vista que a abordagem foi para além da simples 

informação, sendo mostrada a importância, a articulação dos conteúdos com o contexto 

social e especialmente o comunitário.  A transcrição a seguir ilustra a avaliação 

proferida. 

 

Essa avaliação que eu faço do aprendizado deles foi assim, significativa. 

Essas ações colaboraram muito nesse processo. É como eu te disse, muito 

desses conteúdos que foram trabalhados dentro desses Eixos, os meninos só 

viam nos livros, ou então, comentado muito basicamente pelo professor.  

Então, quando os técnicos do Ecomuseu apareceram, você apareceu para 

consolidar esses Eixos, os conteúdos científicos explorados ficaram mais 

evidentes pra eles. Foi mostrada a importância deles (conteúdos) para o 

currículo deles, para a aprendizagem deles e para levar para as 

comunidades da qual eles fazem parte. 

Isso é importante, né? Para o futuro deles enquanto profissionais, enquanto 

cidadãos. Isso foi muito bom! (COORDENADORA PEDAGÓGICA DA 

CEPE, 2015). 
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No currículo da CEPE a ênfase do processo educacional está na pesca enquanto 

prática social, econômica, histórica e cultural, sendo abordada conforme Souza (2015) 

de forma multidimensional, possibilitando uma abordagem integrada do conhecimento.  

Conforme Souza (2015), a estrutura do projeto pedagógico da CEPE propicia a 

exploração de conhecimentos para além da abordagem conteudista. 

No entanto, conforme a coordenadora pedagógica entrevistada, alguns conteúdos 

existentes no currículo, trabalhados e discutidos nas aulas e oficinas realizadas durante 

investigação-ação, quando abordados nas disciplinas, foram mais a título de informação, 

sem articulação ou aplicação na comunidade, caracterizando o que Freire (2011) 

denomina de educação bancária. 

O conteúdo programático não pode ser pensado como doação ou imposição que 

se faz do professor ao aluno, não é um conjunto de informes a ser depositado, mas sim a 

devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que 

este lhe entregou de forma desestruturada (FREIRE, 2011). 

Durante as atividades realizadas ao longo da investigação-ação foram discutidos, 

partindo dos conflitos socioambientais os temas artes e apetrechos de pesca com 

diminuição de espécies na região; a pesca e caça predatória e a extinção de espécies do 

bioma Amazônia; políticas públicas para a pesca no Brasil e no Pará, o caso do auxílio 

defeso. Estes temas fazem parte da ementa da disciplina Introdução à pesca e 

aquicultura, ministrada no referido período pelo Professor, engenheiro de pesca e 

voluntário do Ecomuseu, colaborador da investigação.  

Quanto a elementos indicativos de mudanças observadas entre os alunos ao 

longo do desenvolvimento das ações a coordenadora pedagógica apontou evoluções no 

que se refere ao ganho de autonomia e autoestima, destacando, especialmente o 

comportamento de duas alunas. 

 

 

Tem uma aluna, é a Cilene, destaco a Cilene. Logo que ela entrou na escola 

ela era um pouco mais tímida, tinha essa questão da liderança, mas era um 

pouco menor, mais tímida. Eu acho que com o desenvolvimento das 

atividades que ela vivenciou, eu acho que ela ganhou um impulso para 

desenvolver, para falar aquilo que pensa. Né? 

Outra aluna é a Camila. Eu acho que a Camila, naquele dia que a gente foi 

desenvolver a pesquisa com os turistas no trapiche de Cotijuba, eu acho que 

ali ela mostrou o que ela pode fazer. E a gente a deixou bastante livre para 

ela fazer o que ela queria né?  

Ela disse para as meninas - é assim que se faz a abordagem das pessoas. Ela 

simplesmente se soltou. Foi e fez! 
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Eu nem acreditei quando eu vi. Porque ela é uma menina muito tímida, 

chegou na escola, ela falava pouco, ela falava baixo, e nesse dia, eu vi a 

menina transformada! Eu nem acreditei.  

Eu acho que o destaque tá principalmente pra elas duas. Eu acho que elas 

aproveitaram muito essas atividades. Os meninos também! Mas, as meninas 

fizeram esse trabalho, foram para o embate, foram para o corpo a corpo com 

as pessoas, foram dizer, foram falar, foram fazer. (COORDENADORA 

PEDAGÓGICA DA CEPE, 2015). 

 

A autoestima é um indicador de empowerment, que segundo Soler et (2014)  

retrata um progresso de satisfação do individuo consigo mesmo. É expressa pela 

segurança adquirida durante o desenvolvimento das ações, assim como a superação da 

timidez demonstrada pela capacidade, por exemplo, de se apresentar em público 

defendendo suas ideias e interesses.  

Em suas considerações gerais sobre o processo, a coordenadora pedagógica 

sinaliza a ocorrência do empowerment dos alunos por meio das ações realizadas, 

apontando como elementos chaves desse processo o desenvolvimento da autonomia e a 

descoberta do poder por parte dos próprios alunos. 

 

Com o desenvolvimento das atividades deu para perceber essa questão da 

autonomia dos alunos e a descoberta desse poder que eles têm sobre 

determinados assuntos que afetam a vida deles (...), dos conhecimentos 

sobre diferentes ângulos, profissional, estudantil (...). Eles perceberam que 

podem ir além do que aquilo que é repassado na escola. E eles sabem, que 

se eles unirem forças para fazer qualquer coisa eles vão conseguir. 

Eu acho que tá aí um processo de empoderamento. Eles não conhecem com 

esse nome né? Mas, eu acho que faltaria um pouco mais de atividades 

dessas pra que isso se fortalecesse um pouco mais, entendeu? 

(COORDENADORA PEDAGÓGICA DA CEPE, 2015). 

 

No processo de empowerment a autonomia é um dos indicadores mais citados. 

Conforme Diduck (1999) a autonomia pessoal habilita os indivíduos a se tornarem 

agentes de mudança. No entanto, ela por si só não é suficiente para promover as 

transformações sociais necessárias na sociedade (FREIRE, SHOR 1986). Quanto ao 

poder, Friedmann (1992) ressalta que este deve ser desenvolvido em três dimensões: a 

social, a politica e psicológica.  

Na dimensão social, serão trabalhadas informação, conhecimento e técnicas, 

participação social e formas de acesso a recursos financeiros. Na dimensão política, há o 

estimulo e desenvolvimento do poder de voz e ação coletiva por meio da participação 

em associações politicas, movimento social entre outros. Na dimensão psicológica, o 

poder é interpretado por meio da percepção individual de força, sendo manifestada por 

um comportamento de autoconfiança (FRIEDMANN, 1992).   
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Freire em seu diálogo com Shor (1986) nos situa que ninguém é isento de 

poder. Todos os seres humanos possuem em seu íntimo algum tipo de poder, no entanto, 

este precisa, conforme Antunes (2003), ser estimulado. Desse modo, concordamos com 

autora quando afirma que ninguém empodera ninguém, mas que é possível estimular o 

processo de empoderamento individual e coletivo. 

Embora reconheça que houve o empowerment dos alunos, a coordenadora 

pedagógica indica a necessidade de desenvolvimento de mais ações para consolidação e 

fortalecimento do processo. Concordamos com seu julgamento, partindo do pressuposto 

de que o empowerment é um processo continuo e permanente, onde há necessidade de 

ampliação e renovação dos poderes em todas as dimensões social, politico, psicológico, 

econômico, tanto no plano individual como no coletivo (ANTUNES, 2003). 

 

 Avaliação do processo de empowerment realizada por representantes da comunidade 

escolar e visitantes. 

A exposição teve duração de 2h e nesse período o trabalho foi apresentado 12 

vezes, sendo o instrumento avaliativo entregue aleatoriamente a 26 participantes. No 

inicio da apresentação os alunos não haviam elaborado um roteiro mental para conduzir 

as explicações, sendo deste modo mediado pela colaboradora externa (CE), conforme a 

decupagem de um trecho do diálogo da primeira exposição apresentada a seguir 

(Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Decupagem de um trecho da primeira apresentação dos alunos mediada 

pela colaboradora externa. 
APRESENTAÇÃO nº 1 

Colaboradora externa: Marivaldo fale para eles sobre sua experiência enquanto pescador dos conflitos 

que você observa no pesqueiro. 

Marivaldo: Minha experiência como pescador, éh (...). Eu tô com 28 anos, já pesco a um bom tempo. 

Praticamente 28 anos de profissão! [Risos]. 

E a cada ano que passa, cada vez mais, o recurso pesqueiro vem diminuindo. No caso, os grandes 

pesqueiros estão secando devido a grande poluição e a quantidade de lixo que ali vem aumentando. E 

com isso, o pescador vem diminuindo a sua produção. Este é um ponto que está afetando bastante!  

Há algum tempo atrás tinham muitas espécies. Hoje tem espécie que está ficando mais rara.  A gente 

não tinha tanto problema de se deslocar, passar tanto tempo longe. As espécies vinham próximo da 

nossa região. Então, muitos pescadores e a gente que estudou, vêm falando isso aí.  

Colaboradora externa: E em sua opinião o que se pode fazer?  

Marivaldo (A1): Eu vejo assim, cada um tem que ter a consciência de saber destinar seu lixo. Como a 

Regiane acabou de falar sobre os barcos que transportam os turistas. Acho que eles deveriam mesmo, 

éh, utilizar suas lixeiras, né? Porque, tem muitas embarcações que não utilizam, e o lixo é descartado no 

rio.  

Colaboradora externa: Marivaldo, o problema do lixo nos rios é ocasionado somente pelas 

embarcações de turistas? 

Marivaldo (A1): Não! 

Regiane (A2): Não! Pelos próprios moradores das ilhas também, porque não tem coleta de lixo lá. 

Então, pra eles, não tem como (...) eles acabam muitas vezes despejando o lixo nos rios, mesmo. 
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Visitante: É a falta de saneamento básico, né? Não tem saneamento básico. 

Regiane (A2): Exatamente! 

Marivaldo (A1): Agora, muitos moradores fazem a queima do lixo. É uma maneira, que eles adotaram.  

Regiane (A2): Mais que também é ofensiva, porque contamina o solo. 

Colaboradora externa: E na opinião de vocês, o que precisaria ser feito para diminuir esse problema? 

Regiane (A2): Sinceramente? É um custo alto, mas acho que deveria ter um barco mantido pela 

prefeitura, para ter essa coleta de lixo nas ilhas. É um custo alto que a prefeitura, o governo, não vai 

querer investir! 

Colaboradora externa: E o que podemos fazer, enquanto cidadãos, para que a prefeitura, os gestores 

comecem a executar de fato, as ações que cabem à gestão pública? 

Regiane (A2): Cabe a gente, todos nós, moradores das ilhas, se juntarem, e tentar conversar com o 

responsável técnico na prefeitura, com quem está na gestão, procurar um meio de reivindicar, para que 

isso aconteça. 

Colaboradora externa: Pela mobilização social? 

Marivaldo (A1): Inclusive quanto a isso, alguns presidentes das comunidades da região das ilhas se 

reuniram para fazer esse tipo de trabalho. Reuniu duas embarcações para arrecadar o lixo e trazer para 

Belém. Mas, só que não deu muito certo. Primeiro, porque não tem uma união na comunidade. Alguns 

querem. Outros não! 

Regiane (A2): É como falaram para gente naquela palestra – O que faz a força é a união! 

Então, se não tiver um conjunto, se você não se juntar, por um bem maior, não tem como você fazer 

nada. Um sozinho, não pode resolver tudo! 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Nas figuras 3 e 4, a seguir, observamos que a maioria dos avaliadores de ambas 

as categorias, considerou excelente os indicadores relacionados às variáveis: 

autoestima, com percentuais de 53,85% atribuído pela categoria 1 e 75% pela categoria 

2; conhecimento, sendo atribuído o percentual de 69,24% pela categoria 1 e 84,62% 

pela categoria 2; capacidade critica sendo atribuído pela categoria 1 um  percentual de 

53,84% e pela categoria 2,  69,23%.  
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Nessa avaliação, houveram diferenças nos conceitos atribuídos ao indicador 

autonomia, sendo que a maioria dos avaliadores da categoria 1 atribuiu conceito bom, 

com percentual de 53,85%, enquanto que a categoria 2, excelente, com percentual de 

69,23%.  

Os indicadores analisados estão no campo do empowerment individual, e são 

desenvolvidos no nível psicológico. Estão relacionados à capacidade que os indivíduos 

possuem para construção de conhecimentos que implicam no controle de forças 

pessoais necessários a melhoria de vida de cada individuo. (BAQUERO, 2012) 

Para enriquecer a análise da avaliação proferida, identificamos nas 

vídeogravações (com exceção da primeira exposição, que foi mediada por nós), uma 

postura ativa dos alunos, demostrando entusiasmo e segurança nas apresentações do 

trabalho sem recorrer à simples leitura dos textos explicativos constantes nos portfolios 

ou da história em quadrinhos. 

 Nas falas a seguir recortadas de um trecho da filmagem referente à segunda 

apresentação (Quadro 4), identificamos elementos que caracterizaram a apropriação do 

conhecimento sobre os conflitos socioambientais retratados e na sequência 

apresentamos algumas considerações sobre as exposições. 

 

Quadro 4 – Decupagem de um trecho da segunda apresentação dos alunos durante a III 

Mostra de Saberes, Fazeres e Sabores do Pescado da CEPE. 
APRESENTAÇÃO nº2 

1. Marivaldo (A1): 
2. O que vocês estão vendo aqui são tipos de conflitos que ocorrem na nossa região.  

3. Temos aqui [aponta para as fotos ilustradas nos portfolios] um animal cortado e outro já 

desossado. 

4. Então, existem muitos pescadores que não tem a consciência de preservar. 

5. Vocês estão vendo aqui, é um peixe-boi [aponta novamente para a imagem]. 

6. Ele é uma espécie que está ameaçada de extinção. Existem pescadores que pegam e soltam. 

Mas, muitos não! Pegam para comercialização e até mesmo para o consumo. 

7. Muitos nem respeitam o período de reprodução. Não estão nem aí! 

8. Então, eu vejo que cabe a cada pescador preservar. Porque se ele não preservar, no futuro, 

vamos acabar nem vendo mais essa espécie, né?  

9. E aqui, vocês estão vendo uma ação que foi realizada, para tentar esclarecer a população que 

acaba causando este tipo de dano, sobre como é importante preservar.  

10. Porque, como eu já falei, é uma espécie ameaçada de extinção e o homem está destruindo o 

que a natureza nos dá.  

11. Então aqui [aponta para outra imagem], vocês estão vendo uma embarcação com algumas 

pessoas soltando uma espécie. É um filhote. Estão devolvendo ao rio. 

12. Então, você vê né? Se a gente não tiver o devido cuidado com essa espécie, ela vai acabar 

sendo extinta. E essa espécie é bastante, éh, importante para nossa região, principalmente 

para visualização [observação/avistamento], né? Porque ela desperta muita curiosidade nos 

turistas. 

13. Regiane (A2):  

14. Eu acredito que, quando tivermos nossos bisnetos, essa espécie não vai mais existir se não 

parar essa pesca predatória! 

15. E outra, (...) eu não digo que as pessoas não pesquem, mas respeite o limite da natureza. 
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Porque todo mundo, requer um limite. Assim como nós, que temos um limite, a espécie 

também tem! 

16. Olha aqui [passa a mão sobre a imagem ilustrativa], você pode ver que tem uns pescadores 

que foram apreendidos pegando a espécie e nessa outra imagem, estão soltando um filhote 

[aponta para imagem ilustrativa]. Mas, quem garante que esse filhote vai sobreviver?  

17. Ele foi tirado da sua mãe, do seu habitat. A chance dele sobreviver é muito pouca!  

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

No trecho recortado da segunda exposição A1 explora inicialmente as imagens 

que ilustram o conflito envolvendo a espécie Peixe-boi da Amazônia. Na sequência 

discorre sobre os elementos desencadeadores do conflito, destacando a consciência fora 

da esfera da conscientização pretendida e desinteresse do pescador quanto à preservação 

da espécie, apontando como elementos motivadores- o consumo e comercialização da 

carne da espécie.  

A partir do conflito apresentado o aluno reconhece o homem como responsável 

pela degradação da natureza e afirma seguramente que a falta de respeito do pescador 

quanto ao período de reprodução da espécie, poderá levar a espécie em questão a 

extinção. Finaliza sua exposição discorrendo sobre a importância do Peixe-boi para a 

região da Amazônia e apresenta de forma tímida, uma alternativa que pode ser adotada 

explorando a curiosidade do turista relacionada à observação da espécie.  

A alternativa, tímida, apontada pelo aluno vem sendo foco de propostas de 

educação ambiental, por exemplo, em práticas de ecoturismo marinho voltado para 

observação de baleias (FORESTELL, 1993), preservação e conservação de espécies da 

geobiodiversidade de ecossistemas costeiros e marinhos brasileiros (PEDRINI et al., 

2008, 2010). 

Segundo Ryel e Grasse apud (FORESTELL, 1993, p. 270) o ecoturismo pode 

ser definido como uma "viagem com propósito que cria uma compreensão da história 

cultural e natural, enquanto salvaguarda a integridade do ecossistema e benefícios de 

produção econômica que incentivam a conservação". Nessa definição, os autores 

reconhecem que o ecoturismo é uma importante ferramenta cultural para a conservação 

da biodiversidade. Para Forestell (1993) a vivência em uma situação natural, 

acompanhada de um guia experiente leva a um maior aumento no conhecimento do 

turista, contribuindo para a conservação das espécies.  

Na sequência são retratadas inicialmente na fala de A2 as consequências do 

conflito para as futuras gerações, que não terão a oportunidade de conhecer a espécie, 

considerando o grau de destruição da pesca predatória. A aluna defende uma concepção 
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de pesca sustentável, acreditando que o homem pode sobreviver da pesca, desde que 

seja respeitado o tempo de reprodução da espécie, fazendo uma comparação entre o 

limite que a espécie leva para se reproduzir com limite do próprio ser humano.   

Ao explorar as imagens ilustrativas dos portfolios, A2 descreve no primeiro 

conjunto de imagens a apreensão da carga de pescadores e no segundo conjunto de 

imagens referente ao portfolio de ações positivas, levanta um questionamento para o 

público quanto à sobrevivência de um filhote que embora esteja sendo devolvido ao rio, 

não terá muitas chances de chegar à fase adulta.  

No outro trecho apresentado a seguir (Quadro 5), A2 inicia  contextualizando o 

conflito relacionado ao despejo de lixo nos rios, ressaltando que este afeta 

substancialmente as comunidades ribeirinhas por não ter coleta de lixo, fazendo uma 

comparação com a cidade que também possui problemas por conta do sistema precário 

de coleta. Tece uma crítica a uma das alternativas adotadas pelos ribeirinhos, a queima 

do lixo, que também agride o solo. Na sequência amplia a visão sobre o problema, 

falando da redução de algumas espécies de peixe da região, associando outras fontes 

poluidoras. 

 

Quadro 5 - Decupagem de um trecho da quinta apresentação dos alunos durante a III 

Mostra de Saberes, Fazeres e Sabores do Pescado da CEPE. 
APRESENTAÇÃO nº5 

1. Regiane (A2): O principal conflito que a gente abordou está relacionado com o lixo. 

2. Para os ribeirinhos, a situação deles é pior do que a nossa. Por que a gente ainda tem aqui e 

acolá uma coleta de lixo. E eles que não tem!  

3. Se eles queimarem o lixo estarão poluindo o solo. 

4. Hoje em dia a gente não tem mais tantas espécies na nossa região, por causa da grande 

poluição dos rios. A poluição está demais! É de plástico, de vidro, de óleo dessas 

embarcações e de resíduos tóxicos dessas fábricas.  

5. Então, a gente tem que se conscientizar, tem que mobilizar, tem que lutar! Procurar nossos 

direitos e brigar por aquilo que a gente quer. Se a gente quer uma melhoria de vida, temos 

que nos juntar com a comunidade, fazer reunião e procurar fazer a diferença! 

6. Hoje nós estamos nessa situação. Mas, a situação no futuro será pior ainda. Futuramente, se 

as coisas continuarem desse jeito, a gente não vai ter mais água potável para beber, não 

vamos ter um rio para tomar banho, não vai ter muitas das nossas espécies de peixe. Tudo 

vai acabar! 

7. Eu tiro por mim. Logo que eu vim morar pra cá tinha muito siri onde eu moro. Esse ano eu 

não soube o que foi comer um siri, porque pescaram, pescaram, mais pescaram tanto a fêmea, 

o macho, os filhotes. Quer dizer, não tem mais como a espécie se reproduzir. Porque quem 

reproduz é a fêmea. Se você come a fêmea como a espécie vai se reproduzir? Não tem como! 

8. O nosso meio ambiente está muito poluído e muito desgastado. 

9. Olha o pirarucu. Vamos falar um pouco dele. Ele estava ameaçado de extinção. Por quê? 

Porque se pescou demais. Ele é uma espécie que é muito bem aproveitada. É uma espécie 

que rende muito financeiramente. Então a pessoa, só pensou no lucro. Não pensou que a 

espécie pudesse acabar. E hoje em dia a gente tem que pensar nisso! 

10. Hoje em dia a maior parte do nosso pirarucu vive em cativeiro, porque a gente não pensou, 

não cuidou e está aí o nosso meio ambiente desgastado.  

11. Tá na hora da gente parar um pouquinho, desenvolver ações, ir à luta, procurar órgãos 
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públicos. Mobilizar a população, desenvolver ações para que as coisas mudem! 

 

Fonte: Elaboração dos autores 

Segundo Saito (2006 b) os conflitos gerados pela poluição dos recursos hídricos 

são desencadeados pelo uso não consuntivo de rios e lagos, por exemplo, partindo de 

seus usos indevidos para o despejo de lixo, esgoto in natura e resíduos tóxicos para 

além da sua capacidade de suporte. Conforme o autor, estes usos podem subtrair os rios 

das comunidades na forma como elas fazem seu uso, seja para o exercício da pesca de 

subsistência, o lazer, afazeres domésticos, coleta de água para consumo próprio, dentre 

outros.      

Na sequência da referida apresentação, antes de abordar o conflito retratado no 

portfólio referente ao tema Biomas Brasileiro, A2 dá um exemplo de um conflito local 

relacionado à sobrepesca do siri comum (Callinectes spp). A aluna relatou que a captura 

da espécie, na ilha em que reside (Caratateua), está sendo indiscriminada, sem respeito à 

fase de desenvolvimento, especialmente da fêmea e tendo como consequência a 

escassez da espécie.  

Na abordagem do conflito envolvendo a espécie do pirarucu apresentado no 

portfólio, A2 fala sobre o risco de extinção pelo qual a espécie passou e expõe a sua 

preocupação com o consumo desenfreado voltado apenas para obtenção de lucro.  

Destaca que grande parte da espécie, hoje em dia, é criada em cativeiro e que a falta de 

cuidado associada ao modelo de exploração dos recursos naturais está acabando 

(desgastando) com o ambiente. 

Conforme Viana et al., (2007) o pirarucu foi a primeira espécie de peixe 

amazônico a apresentar sinais de sobre exploração. A diminuição significativa da 

captura começou a ser percebida ao longo da década de 1970, quando a espécie tornou-

se comercialmente extinta nas proximidades de grandes cidades, desaparecendo 

completamente de algumas áreas. Na apresentação desse conflito no portfólio, Saito 

(2006a) também associa à intensa exploração as dificuldades relacionadas à fiscalização 

por parte dos órgãos ambientais.  

No contexto dessa mesma apresentação, quando questionada sobre a atuação do 

Instituto Mamirauá retratada no portfolio de ação positiva, A2 não soube explicar de 

forma clara quais foram os outros órgãos envolvidos na parceria e especificar as ações 

de capacitação realizadas junto à comunidade local que resultaram na recuperação e 

conservação da espécie na região. Embora não tem conseguindo explorar com 
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detalhamento o referido portfólio, ressaltamos um aspecto importante nessa 

apresentação de A2, à certeza quanto à necessidade de mudanças no modelo de 

exploração das especies. Para ela está claro que as mudanças são possíveis, mas que é 

necessária a conscientização na qual os sujeitos se reconheçam partícipes de todo o 

processo o que “implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e 

refazem o mundo” (FREIRE, 1979, p.15). 

Ressaltamos aqui que durante as oficinas realizadas e especialmente nas aulas 

sobre os conflitos socioambientais ministradas, as discussões sobre o processo de 

conscientização foram pautadas nos pressupostos freireanos, que fundamentam os 

portfolios do material didático Probio-EA, sendo discutida como uma forma de 

apropriação da própria realidade, na qual os sujeitos desenvolvem um “olhar mais 

crítico possível da realidade, que a “desvela” para conhecê-la e para conhecer os mitos 

que enganam e ajudam a manter a realidade da estrutura dominante” (FREIRE, 1979, 

p.17).  

 A partir da análise das falas apresentadas, percebemos que o envolvimento dos 

alunos ao longo da investigação-ação culminou com a apropriação do conhecimento 

sobre os conflitos socioambientais, demonstrado por meio das capacidades de 

explicação sobre, associação com e reconhecimento de outros conflitos que ocorrem na 

região e que eles vivem.  

Para Mok (1997) a participação e o envolvimento dos alunos em um programa 

de investigação-ação levam ao empowerment, pois os alunos são estimulados a atuar 

ativamente em prol de sua própria aprendizagem, trabalhando e se esforçando mais para 

um melhor desempenho, desenvolvendo ao longo do processo auto-confiança e uma 

imagem positiva de si mesmo. A autora considera a participação como elemento 

indispensável para garantir o êxito dos objetivos propostos na investigação.        

Percebemos que a cada nova exposição, os alunos avançaram na abordagem da 

temática, assim como na interação com o público, respondendo aos questionamentos, 

demonstrando segurança, dialogando com os avaliadores, concordando ou discordando 

de diferentes posicionamentos. O trecho apresentado a seguir (Quadro 6) ilustra essas 

considerações. 
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Quadro 6 - Decupagem de um trecho da segunda apresentação dos alunos durante a III 

Mostra de Saberes, Fazeres e Sabores do Pescado da CEPE. 
APRESENTAÇÃO nº 2 

1. Professora da CEPE (Engenheira de Pesca): E tu achas que isso tem haver só com o lixo, 

ou tem outro fator? 

2. Marivaldo: Professora é como eu estou lhe falando.  Para nós, aqui, eu acho que é isso. 

Porque, como lhe falei, nesse pesqueiro que a gente costumava pescar, a gente lança a rede 

próxima e a quantidade de lixo que vem é extremamente grande!  E antes era um pesqueiro 

que a gente chegava lá, e não tinha esse prejuízo. 

3. Professora da CEPE: Vocês tinham o que pescar né? 

4. Marivaldo: Tinha!  

5. Professora da CEPE: Mas, bom seria fazer uma investigação para saber, né? Comprovar se 

realmente é o lixo ou se tem algum fator maior que tá influenciando na diminuição na 

captura, tendo que aumentar o dia de mar e a distância para conseguir capturar.  

6. Marivaldo: Sim. 

Fonte: Elaboração dos autores. Destaques nosso. 

Destacamos nesse trecho o posicionamento de A1 e a sustentação de seus 

argumentos baseado na sua própria experiência enquanto pescador, denominada como 

Conhecimento Ecológico Local (CEL), que constitui um “sistema” de compreensões e 

saber-fazer construído através do tempo com base em uma variedade de experiências e 

observações individuais e compartilhadas, mediadas pela cultura, considerando fatores 

ambientais, atributos comportamentais e dinâmicas ecológicas (DAVIS, WAGNER 

apud GERHARDINGER et al., 2003).  

No contexto do diálogo analisado, assim como A1 também concordou 

afirmativamente, corroboramos com a indicação da Professora e Engenheira de Pesca da 

CEPE, considerando a necessidade de estudos mais aprofundados para verificar se a 

diminuição dos estoques pesqueiros da região das ilhas não tem haver, por exemplo, 

com a sobrepesca de determinadas espécies, pois estatísticas apontam que a participação 

da pesca artesanal nos desembarques nacionais é hoje equivalente ou até maior que a da 

pesca empresarial/industrial em termos de volume de produção e que na região norte 

esta é a modalidade que possui maior contribuição com a produção nacional 

(VASCONCELLOS, DIEGUES E SALLES, 2007).  

Quanto à avaliação das contribuições da pesquisa ao processo de empowerment 

em termos coletivo, são apresentados os resultados da avaliação proferida pelas duas 

categorias de avaliadores com base nas variáveis constante do instrumento aplicado 

(Figuras 5 e 6).  
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Observamos nas figuras 5 e 6, que a maioria dos avaliadores de ambas as 

categorias considerou excelente os indicadores trabalho em equipe, sendo o percentual 

de 53,85% atribuído pela categoria 1 e 61,54% pela categoria 2;  identidade 

comunitária, com o mesmo percentual de 84,62% para as duas categorias; consciência 

crítica com os  percentuais de 76,92% da categoria 1 e 62,54% da categoria 2 e 

capacidade de liderança com 53,85% atribuído pela categoria 1 e 69, 23% da categoria 

2.  
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Na análise do indicador trabalho em equipe, pressupomos que as explicações 

sobre o desenvolvimento das ações, assim como o envolvimento e participação de todos 

os alunos, ilustrado no “foto mural” constante no final da HQ’s elaborada durante 

investigação-ação, foram relevantes e satisfatórias para os avaliadores de ambas as 

categorias.  

No trecho recortado da quinta apresentação (Quadro 7), A2 resume a forma 

como se deu a participação dos alunos na construção do diálogo da HQ’s, que foi 

elaborado de forma coletiva durante oficina do eixo Meio Ambiente.  

 

Quadro 7 - Decupagem de um trecho da quinta apresentação dos alunos durante a III 

Mostra de Saberes, Fazeres e Sabores do Pescado da CEPE. 
APRESENTAÇÃO nº5 

1. Regiane (A2): Participamos da produção da revistinha ajudando na criação dos diálogos. O 

pessoal do Ecomuseu e a nossa amiga Lucicléia, trouxeram os desenhos prontos e nós fizemos 

os diálogos. E qual era o foco? As crianças. Mas os adultos também, porque os adultos vão 

ler com seus filhos. Tem criança que não sabe ler. Então ele vai ter que ler pro seu filho! 

2. Então, vai ser uma maneira dele educar e estar se educando caso em algum momento tenha 

jogado lixo no rio ou até mesmo na cidade. É uma maneira da pessoa ir se conscientizando e 

aprendendo. 

3. Na nossa região, tínhamos muitas espécies, mas elas estão se acabando com tanta poluição! 
4. Está na hora da gente acabar com isso! Tá na hora da gente se conscientizar e mostrar que a 

gente pode mudar e preservar nossas espécies para os nossos filhos e nossos netos. 
5. Nós temos uma região tão bonita, tão cheia de verde, de lagos e rios para estar sendo poluída 

e degradada por falta de conscientização nossa. 
6. Esse é o meu recado que eu tenho para deixar como pessoa. A gente tem que mudar toda 

essa situação! 
Fonte: Elaboração dos autores. Destaques nosso. 

Ao apresentar a HQ’s A2 discorreu sobre os conflitos gerados pelo descarte de 

lixo nos rios da região das ilhas, explicando em seguida o caráter educativo do material, 

que para ela apresenta uma teia de diálogos baseados em três relações: familiar, escolar 

e comunitária. Ressaltou no material, a importância do diálogo entre pai e filho durante 

um dia de pesca, as contribuições das ações de capacitação para compreensão dos 

conflitos relacionados à pesca artesanal e a importante interação com comunidade a 

partir da ação de sensibilização da ilha de Cotijuba. 

Observamos no trecho apresentado (Quadro 7) a ênfase que a aluna deu sobre o 

público para a qual a HQ’s foi destinada, assim como as contribuições do material  para 

a aprendizagem e possível mudança de comportamento. Outro aspecto interessante na 

fala da aluna é o fato da mesma se assumir enquanto sujeito que, além de reconhecer 

que contribui para o processo de poluição do ambiente, acredita ser capaz de agir para  

mudança da situação exposta por meio de um processo de conscientização. 
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No trecho a seguir (Quadro 8) podemos identificar elementos que caracterizam a 

consciência crítica sobre a própria realidade comunitária e as ideias de liderança, 

ressaltando a importância da troca de conhecimentos e perspectivas para o 

desenvolvimento de um trabalho coletivo e cooperativo futuro, tendo em vista o 

desenvolvimento de projetos que contribuam para a melhoria de vida nas comunidades 

ribeirinhas. 

 

Quadro 8 - Decupagem de um trecho da oitava apresentação dos alunos durante a III 

Mostra de Saberes, Fazeres e Sabores do Pescado da CEPE. 
APRESENTAÇÃO nº8 

1. Professora da CEPE (Biologia): No caso, assim, dos ribeirinhos, vocês acham que deveria éh, 

qual seria a saída? Como vocês falaram, eles não têm coleta de lixo. Vocês acham que deveria 

ter uma intervenção? 

2. Regiane (A2): Professora, eu acho que deveria ser implantado um barco coletor. As pessoas só 

se preocupam com a cidade, enquanto os ribeirinhos ficam todo tempo de lado. E não é só em 

coleta de lixo, é em estudo, é em tudo professora! 

3. Tudo é precário para eles. É precário para eles trabalharem, para estudar, na falta de 

saneamento básico, na alimentação, até a água para eles beberem. Então, tá faltando uma 

pessoa para olhar por essas pessoas, para fazer mais por eles. 

4. E o que a gente pode estar fazendo? Éh, se mobilizando, fazendo ações, procurando os órgãos 

públicos, todo mundo junto para fazer a diferença na vida deles e até mesmo na nossa. Porque 

eles moram lá, mas a gente também vai lá visitar, a gente também vai aproveitar do que eles 

têm. 

5. Marivaldo (A1): Inclusive Regiane, a maior parte do pescado que vem para cidade é da nossa 

região das ilhas. O camarão também.  

6. Realmente, eu vejo que a questão das ilhas, se encontra numa situação assim, éh, abandonada. 

Porque como ela falou aí: é na questão do estudo, até mesmo trabalho. Por exemplo, alguns 

trabalhos que existem nas ilhas, é preciso ir alguém da cidade para exercer. Sendo que nas 

ilhas, deveriam abrir as portas para quem é de lá. Ribeirinho, né? 

7. Professora da CEPE (biologia): E tu achas que tá faltando o quê? 

8. Marivaldo: Cursos para capacitar as pessoas de lá, para elas exercerem as atividades, né? 

9. Professora da CEPE (biologia): Na verdade, só para qualificar, né? Porque conhecimento 

vocês tem de sobra! 

10. Regiane: Na verdade professora, um pedaço de papel faz toda uma diferença. 

11. Colaboradora externa: E o que vocês pretendem fazer quando retornarem para a comunidade 

em que vocês moram? 

12. Marivaldo: Eu estou pensando em montar uma cooperativa para desenvolver uns projetos lá. 

Levar um pouco do meu conhecimento que eu tenho e estou tendo aqui, para mostrar a 

realidade para eles. Não é porque a gente mora na região ribeirinha, que a gente não tem o 

direito de ter o que se tem aqui, né? 

13. Inclusive, eu bato nessa tecla lá com a minha mãe, que, não é porque (...) às vezes ela fica até 

aborrecida comigo (...), não é porque a gente mora aqui, que a gente vai ser, éh, uma das 

classes piores. Isso não!  

14. Eu acho que qualquer um consegue fazer a diferença, né? 

               Se a pessoa quiser, qualquer um pode!    

Fonte: Elaboração dos autores. Destaques nosso. 

No diálogo apresentado entre os alunos, professora e colaboradora externa ficou 

evidente o desvelamento da realidade de exclusão social vivida pelos ribeirinhos quando 

A2 elenca não só a falta de saneamento básico, que apresenta intrínseca relação com o 
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conflito socioambiental em discussão, mas a falta de equipamentos sociais como 

escolas, postos de trabalho, acesso e direito a uma alimentação de qualidade. 

 A condição de exclusão exposta é reafirmada por A1, que reivindica em sua 

fala, especialmente, o direito do ribeirinho em ocupar as vagas de trabalho dentro das 

comunidades. É como afirma Freire “Somente quando os oprimidos descobrem, 

nitidamente, o opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a 

crer em si mesmos, superando assim sua “convivência” com o regime opressor” (2011, 

p.72).   

 Nesse diálogo, são desveladas, também, as relações de dependência entre cidade 

e a região das ilhas, expressa pelo sistema de troca de serviços ambientais e 

fornecimento de bens de consumo.  Para Souza (2015) a submissão involuntária às 

condições de pobreza e isolamento social no território ribeirinho infere a negação da 

escolarização e de outros direitos sociais, tornando-se modalidades opressivas. 

 Assim como em outros trechos apresentados, os alunos demonstraram a 

capacidade de analisar criticamente a realidade de exclusão social das comunidades 

ribeirinhas de forma individual e coletiva. Conforme Musitu e Buelga (2004) o 

conhecimento crítico sobre a realidade, surge como um potencializador do processo de 

empowerment, pois este: 

  

(...) alude a la capacidad de analizar y comprender las situaciones políticas y 

sociales en términos de poder social, de relaciones de poder entre los grupos, 

de influencia y estrategias para lograr el cambio social. Un conocimiento 

crítico incluye también el conocimiento acerca de cuándo crear un conflicto y 

cuándo evitarlo, sabiendo identificar y valorar los factores que influyen en la 

toma de decisiones. (MUSITU; BUELGA, 2004, p.177) 

 

Outro elemento presente no dialogo que denota a percepção dos alunos sobre o 

empowerment no sentido coletivo é a ideia de mobilização social, na qual os mesmos 

demonstram interesse em lutar por direitos coletivos de uma população oprimida.  

Nessa apresentação A1 assume sua identidade ribeirinha, socializando durante 

sua exposição um diálogo que ocorreu em nível familiar, demonstrando para os 

participantes, que conhecimento é poder, e que por meio deste ele tem a capacidade de 

exercer liderança na comunidade em que reside a partir da criação de uma cooperativa, 

de modo que seja possível dialogar com seus pares sobre a realidade, por meio da 
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integração entre conhecimento local e científico-tecnológico, desenvolvidos no contexto 

de vida e no espaço escolar.  

Essa análise nos revela um processo de empowerment emergente que favoreceu 

o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas dos alunos, com vistas a uma 

transformação social futura em nível comunitário, na qual:  

(...) as pessoas e coletivos sejam apoiados no processo de reflexão sobre os 

problemas postos pela vida em sociedade, procurando contribuir para a 

tomada de decisões, o desenvolvimento da consciência crítica e o aumento da 

capacidade de intervenção sobre a realidade (CARVALHO, 2004, p. 1092) 

. 

 Ressaltamos desse modo, que a presente investigação-ação, conduzida de forma 

participativa e democrática (PARK, 1990; CARR, KEMMIS, 1986; BRYDON-

MILLER 2003), articulada aos pressupostos de Paulo Freire, no que se refere à 

dialogicidade e conscientização (FREIRE, 1979, 2011) e empowerment no plano 

individual e coletivo (FRIEDMANN, 1992, ANTUNES, 2003), mediados por 

conhecimentos cientifico-tecnológicos de diferentes áreas de conhecimento, produziu 

em termos da nossa tese de doutorado, conhecimentos novos no campo da educação 

ambiental dialógico-problematizadora. 

 

Considerações finais 

Partindo da experiência apresentada, reconhecemos o desafio enfrentado na 

presente investigação-ação quando nos propusemos, em colaboração com o Ecomuseu 

da Amazônia e Casa-Escola da Pesca, a contribuir para o empowerment dos alunos da 

CEPE, tendo em vista complexidade envolvida no processo.  

O tema conflitos socioambientais relacionados à pesca artesanal possibilitou o 

reconhecimento por parte dos alunos do quadro de injustiças ambientais ao qual estão 

sujeitos e sua abordagem na perspectiva dialógico-problematizadora promoveu a 

integração entre conhecimento cientifico e conhecimento ecológico local, fortalecendo a 

proposta do Projeto político pedagógico da Casa-escola da Pesca, com ênfase na 

dimensão socioambiental.   

 Afirmamos que a articulação entre investigação-ação, pedagogia freireana e 

empowerment nas ações de educação ambiental baseadas na problematização de 

conflitos socioambientais é um caminho profícuo e promissor para formação crítica e 

emancipatória de atores locais, devendo ser adotada em propostas voltadas para 

interlocução de conhecimentos entre comunidade, escola, programas e universidades. 
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Embora os resultados alcançados tenham tido um excelente reflexo para os 

alunos, técnicos do ecomuseu, professores da CEPE, destacando a avaliação feita pela 

comunidade escolar durante a Mostra realizada, ao refletirmos sobre nossa própria 

prática enquanto mediadora no processo de investigação-ação, não podemos deixar de 

apontar as dificuldades enfrentadas quanto ao desenvolvimento de ações com maior 

enfoque na elevação do poder politico. 

Dessa forma, concluímos a presente investigação reconhecendo que as ações 

desenvolvidas constituem somente o inicio de um trabalho de libertação e 

conscientização de uma pequena parcela representativa de comunidades vulneráveis e 

oprimidas da grandiosa região Amazônica. 
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SÍNTESE GERAL 
 

No escopo do programa de capacitação do PEA as ações junto aos atores locais 

são desenvolvidas por meio de quatro Eixos temáticos: cultura, meio ambiente, turismo 

de base comunitária e cidadania. Partindo de um pré-diagnóstico que fundamentou a 

elaboração de nosso problema de pesquisa, objetivos e hipótese, nos propusemos a 

desenvolver fundamentos teórico-metodológicos de educação ambiental que fossem 

capazes de promover maior integração entre os Eixos temáticos, assim como fortalecer 

o processo de empowerment (empoderamento).  

Inicialmente, atendendo ao primeiro objetivo especifico da tese, identificamos a 

concepção norteadora das práticas de educação ambiental desenvolvidas pelo PEA e 

analisamos se a mesma estava em consonância com o discurso de empowerment 

proposto pelo Programa. Os resultados apresentados no primeiro artigo (Capitulo 3) 

apontaram que a concepção de educação ambiental estava balizada em uma vertente 

conservadora, que priorizava a mudança de comportamento em detrimento da 

conscientização e empowerment dos envolvidos. 

Refletindo com a equipe sobre as limitações da abordagem conservadora no que 

se refere ao processo de conscientização e empowerment, apresentamos para os técnicos 

a proposta de Educação ambiental dialógico-problematizadora por meio do material 

didático Probio-EA. 

No entanto, como nosso propósito não era somente que a equipe elaborasse um 

novo planejamento com base no referencial teórico e material discutido, mas colocasse 

em ação, avaliando os resultados, conforme as etapas da espiral lewiniana da 

investigação-ação. Para isso, estabelecemos uma parceria com a Casa-Escola da Pesca, 

lócus definido para a aplicação da proposta. Desse modo, partimos para a 

problematização da realidade dos alunos, representantes de uma população tradicional, 

os ribeirinhos, adotando como situação limite-existencial os conflitos socioambientais 

relacionados à pesca artesanal.  

Contemplando o segundo objetivo específico da tese, foram identificados a partir 

das percepções e idéias prévias dos alunos da CEPE a ocorrência de conflitos 

socioambientais. Estes disseram respeito ao despejo de lixo nos rios, ao vazamento de 

rejeitos de mineradora, de óleo de embarcações e despejo de efluentes de curtume que 

causam a poluição dos recursos hídricos. Todos estes fatos comprometiam a qualidade 

ambiental dos rios da região, com implicações negativas para a economia local como a 
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redução de peixes, desencadeamento de problemas saúde na população, restrição do 

acesso ao lazer dos ribeirinhos, entre outros.  

Pela análise dos resultados apresentados no quarto artigo (Capítulo 4), 

evidenciamos que os conflitos socioambientais que afetam a pesca artesanal, em sua 

maioria, provém de impactos ambientais provocados pelas classes dominantes, que 

exploram e usam de forma desmedida os recursos naturais da região, desencadeando 

conflitos diversos pelo uso não consultivo dos bens difusos, o que paulatinamente vem 

subtraindo dos ribeirinhos, uma das principais fontes de subsistência dessa população.  

Enfatizamos que por terem restrito poder social, político e econômico, os 

ribeirinhos, assim como outras minorias, estão sujeitos aos riscos ambientais 

decorrentes tanto da exploração dos recursos naturais, quanto da disposição de resíduos 

provenientes do setor urbano e industrial, assim como a precariedade de serviços 

ambientais de responsabilidade da gestão pública. 

O terceiro objetivo específico da tese foi atendido com a elaboração de uma 

ferramenta gráfica criada com base em alguns conceitos freireanos (situação existencial-

limite, tema gerador, conhecimentos-prévios, atos-limite) para mediar o processo de 

planejamento das ações pelos técnicos de cada eixo temático. Posteriormente, as ações 

foram aplicadas com os alunos na CEPE, atendendo uma parte do quarto objetivo 

específico da tese.  

Com a adoção da ferramenta gráfica o planejamento foi iniciado de forma 

individual, passando para modalidade coletiva quando estes foram questionados sobre 

como e em que momento haveria a interação entre os Eixos. Durante a socialização das 

ferramentas preenchidas não identificamos de imediato, assuntos em comum que seriam 

abordados pelos Eixos temáticos. No entanto, percebemos que no conjunto das 

atividades apresentadas por todos os Eixos havia um encadeamento entre os assuntos 

abordados, de modo que a atividade desenvolvida por um dava o gancho ou 

fundamentava a atividade apresentada em outro.  

Por exemplo, nas atividades do eixo meio ambiente a elaboração do roteiro e 

ilustração de uma história em quadrinhos para oficina “Diálogos coletivos” que tinha a 

finalidade de contextualizar e abordar de forma ilustrada “as vozes dos alunos 

ribeirinhos”, foi construída coletivamente. Dessa forma, destacamos que a interação 

entre os técnicos na produção da história em quadrinhos elaborada, permitiu a 

integração  entre conhecimentos da área da pesca e cultura local.  
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Como exemplos dessa integração, citamos o tipo e uso adequado de apetrecho, 

aspectos relacionados a saberes tradicionais representados no diálogo entre pai e filho 

quanto ao respeito ao período de reprodução das espécies, a fartura de peixe existente 

no passado em locais denominado pesqueiro e identificados pelo pescador com base no 

seu conhecimento e experiência de vida, o comportamento de turistas e visitantes e a 

participação destes na geração do conflito, os problemas com descarte de lixo vividos 

pelos ribeirinhos, aspectos da legislação ambiental, cultura local e exercício da 

cidadania.  

Da mesma forma, tivemos a integração entre o eixo turismo, meio ambiente e 

cidadania na atividade planejada pelo eixo turismo intitulada “Gincana ecológica” 

direcionada para coleta seletiva de lixo na trilha do pescador (trilha existente na área da 

escola). Esta oficina teve contribuições relacionadas aos conceitos explorados na 

palestra sobre a gestão de resíduos sólidos, nas discussões em torno do filme “Turma da 

Mônica um plano para Salvar o planeta”, da reportagem exibida no fantástico intitulada 

Sopa Plástica: o Lixão do Oceano Pacífico (Fantástico - Globo), do vídeo-

documentário: Limpeza urbana: um exemplo em Minas Gerais, que culminou com a 

elaboração de uma carta denúncia pelos alunos baseada na proposta apresentada na 

revista em quadrinhos a “Saga de pistolinha” (ação positiva apresentada nos portfolios 

do material Probio-EA). 

A única atividade em que houve limitação quanto à interação entre os técnicos 

foi a do eixo cultura. Embora tenham ocorrido algumas discussões sendo apontadas por 

nós durante o planejamento, possibilidades para integração com o eixo turismo e meio 

ambiente na oficina de “Biomapeamento de conflitos socioambientais”, o técnico 

conduziu sozinho a atividade não considerando as sugestões. 

É importante apresentar aqui algumas considerações sobre a falta de maior 

interação do técnico do eixo cultura com a equipe ao longo do planejamento e execução 

das atividades. Como exposto no capítulo 2 da tese em decorrência de questões políticas 

(mudança na gestão da Funbosque) o Programa passou por alguns cortes, redução do 

quadro técnico e limitação de recursos no ano de 2014, seguido do afastamento da 

coordenadora durante o período de um ano (com inicio em março de 2015) por motivos 

de saúde. Nesse contexto, o técnico do eixo cultura assumiu a função de coordenador 

pro-tempore. 

Na função de coordenador temporário, as atividades administrativas como 

reuniões, planejamento de eventos e curadoria de exposições, sobressaíram as suas 
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atividades no contexto do Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Atores 

Locais. E embora nossas reuniões estivessem marcadas previamente, na maioria das 

vezes o técnico precisava se ausentar. Desse modo, os diálogos referentes ao 

planejamento coletivo com a equipe foram mais restritos, havendo até mesmo a não 

realização da oficina de biomapas com a turma da segunda totalidade.  

No entanto, ressaltamos que a adoção da ferramenta gráfica elaborada com base 

na abordagem freireana para condução do planejamento, possibilitou a articulação da 

referida atividade com as dos outros Eixos, culminando com a confecção de um 

biomapa, que foi produzido pelo artista-plástico, voluntário do ecomuseu. O biomapa 

foi elaborado com base em imagem de satélite da região, nas informações fornecidas 

pelos alunos e símbolos temáticos desenhados também pelos alunos durante a oficina de 

diagnóstico rápido participativo ministrada pelo arte-educador do eixo cultura. 

A abordagem de assuntos em comum sob a ótica de cada eixo temático ficou 

mais evidente entre os Eixos turismo e meio ambiente, configurando uma maior 

integração entre os dois. Foram explorados os seguintes assuntos em comum: definição 

de impactos ambientais e geração de conflitos; definição e classificação do lixo; coleta 

seletiva; saneamento básico; aspectos da economia local; pesca artesanal; ecoturismo e 

sensibilização da comunidade.  

Atendendo a outra parte do quarto objetivo especifico da tese, foi realizada 

avaliação pela equipe técnica e coordenadora pedagógica da CEPE sobre a efetividade 

do mecanismo criado para promoção da integração entre os Eixos temáticos.  

Os resultados foram apresentados e discutidos no quinto artigo (Capitulo 5). 

Cinco categorias emergentes da avaliação proferida (Inovadora, Caminho acadêmico, 

Prática, Positiva/efetiva e Estruturadora/transformadora) apontaram que abordagem 

freireana trouxe avanços para a integração entre os Eixos temáticos do programa de 

capacitação. 

Os resultados apresentados no sexto artigo (Capítulo 6) atendem ao quinto e 

último objetivo específico da tese, onde foram analisadas em dois momentos variáveis e 

indicadores do processo de empowerment dos alunos. Na avaliação da coordenadora 

pedagógica ocorreu o empowerment dos alunos, destacando aspectos caracterizadores 

da evolução ao longo das ações, dando uma atenção especial para o desempenho destes 

na ação de sensibilização realizada no trapiche da ilha de Cotijuba.   

De fato, na ação de sensibilização promovida junto a visitantes, turistas e 

moradores locais no trapiche da Ilha de Cotijuba, com a divulgação e distribuição da 
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história em quadrinhos, foi possível observar aspectos caracterizadores do 

empowerment dos alunos, pois nesse momento eles estabeleceram um diálogo aberto 

com a comunidade sobre os conflitos que afetam a atividade da pesca artesanal.  

Durante a ação, várias alunas questionaram sobre a possibilidade de expansão do 

trabalho para outras escolas que existem nas ilhas. 

Destacamos a motivação, entusiasmo, autonomia, autoconfiança, 

reconhecimento da identidade ribeirinha e felicidade dos alunos em falar sobre o que 

aprenderam e fizeram durante as oficinas, na esperança de contribuir para mudanças 

quanto aos problemas que afetam a vida deles. 

Do mesmo modo, a avaliação feita pela comunidade escolar e visitantes durante 

a III Mostra na CEPE, revelou um processo de empowerment emergente que favoreceu 

o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas dos alunos, com vistas a uma 

transformação social futura em nível comunitário.   

É interessante abrir um espaço aqui, também, para falar sobre o desempenho dos 

alunos na exposição da Mostra na CEPE, pois durante o evento eles não expuseram 

somente os conhecimentos construídos sobre o tema conflitos socioambientais, eles se 

posicionaram com indignação, e como forma de denúncia para os participantes, 

relataram e discutiram sobre as precárias condições de saneamento, saúde, trabalho, 

educação, alimentação, habitação em que vivem os ribeirinhos.  

Consideramos que dos cinco objetivos específicos da tese, apenas o quarto não 

foi alcançado integralmente, em decorrência das limitações relacionadas ao 

envolvimento do técnico do eixo cultura.  No entanto, é possível pelo conjunto dos 

resultados alcançados confirmar a tese: 

“O planejamento de ações de educação ambiental na vertente dialógico-

problematizadora é capaz de promover a integração entre Eixos temáticos do programa 

de capacitação do Ecomuseu da Amazônia, na medida em que, são abordados de forma 

interdisciplinar, conhecimentos científico-tecnológicos necessários para mediação/busca 

de soluções para conflitos socioambientais (situações-limite), que interferem na 

dinâmica de vida dos envolvidos no processo de investigação-ação. Por conseguinte, 

fortalece o processo de empowerment, haja vista que as ações estão voltadas para o 

desenvolvimento da capacidade crítica e autonomia dos sujeitos de modo individual e 

coletivo”. 
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 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Tecemos as considerações finais, refletindo sobre as contribuições da pesquisa 

para a área das Ciências Ambientais, tendo como base os resultados alcançados  

conforme os objetivos propostos na tese. Na sequência, apresentamos algumas 

recomendações na intenção de dar continuidade ao processo de investigação-ação 

desenvolvido em parceria com o Programa Ecomuseu da Amazônia e Casa-Escola da 

Pesca, que a nosso ver não se esgotou com o fechamento desse texto, o qual apresenta 

apenas os resultados de uma fase da espiral lewiniana. 

 

 A tese apresenta como contribuição inovadora para o Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais a elaboração de uma proposta de educação 

ambiental (EA) voltada para a prática da liberdade, alicerçada na integração 

entre as concepções de investigação-ação emancipatória, pedagogia dialógico-

problematizadora e empowerment.  

 

 A integração entre os três referenciais fundamentou uma concepção teóric- 

metodológica de EA que explorou a realidade concreta dos alunos da Casa-

Escola da Pesca, valorizando as concepções e ideias prévias dos mesmos, de 

modo que estes passaram a reconhecer, atuar e refletir sobre os conflitos 

socioambientais que afetam a pesca artesanal em diferentes esferas (local, 

regional e nacional), construindo conhecimentos sobre o tema de forma 

dialógica e participativa.  

 

 A pesquisa contribuiu para a construção e desenvolvimento de uma prática 

pedagógica de EA por parte dos técnicos do Programa Ecomuseu da Amazônia 

fundamentada teórico e metodologicamente em pressupostos freireanos (tema 

gerador, situações limite-existenciais, problematização, codificação, 

decodificação, atos limites) possibilitando a ruptura com a concepção de EA 

conservadora. 

 

 Ressaltamos que a referida proposta de EA pode ser adotada e readaptada para 

outros contextos, sejam formais ou não formais, em que se almejem processos 
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formativos com a valorização da participação, reflexão e emancipação dos 

envolvidos.  

 

De forma mais pontual apresentamos como principais conclusões: 

 

 O desenvolvimento da abordagem dialógico-problematizadora alicerçou o 

planejamento das ações de educação ambiental entre os Eixos que constituem o 

Programa de “Capacitação dos Atores do Desenvolvimento Local”.  

 

 Foi observada maior integração entre os Eixos meio ambiente e turismo, 

havendo um maior envolvimento e participação dos técnicos nas atividades de 

planejamento. 

 

 A falta de um técnico específico para condução do planejamento do eixo 

cidadania não comprometeu o desenvolvimento das ações que foram realizadas 

pela integração entre as atividades dos Eixos turismo e meio ambiente.   

 

 A problematização da realidade em propostas de educação ambiental partindo de 

conflitos socioambientais reais transforma o aluno em protagonista do seu 

processo de ensino-aprendizagem, possibilitando que o mesmo desvele e atue 

sobre a realidade opressora em que vive. 

 

 O material didático Probio-EA contribuiu substancialmente para a compreensão 

da proposta dialógico-problematizadora pela equipe. 

 

 O planejamento das ações de educação ambiental em colaboração com 

representantes de diferentes segmentos da sociedade (escola, ecomuseu e 

universidade) apontou um caminho para o PEA e a CEPE explorar a experiência 

e conhecimento ecológico local dos atores sociais com os quais atuam. 

 

 A triangulação entre as avaliações proferidas pelos diferentes atores envolvidos 

na pesquisa, assim como pela comunidade externa, deu consistência para os 

resultados alcançados, corroborando para o status da investigação-ação, 
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enquanto abordagem qualitativa de pesquisa que produz conhecimentos a partir 

da busca de soluções para problemas oriundos de práticas sociais. 

 

 Consideramos que a semiótica discursiva permitiu captar as mudanças ocorridas 

nos participantes ao longo das ações, tornando-se um instrumento válido de 

avaliação do processo de tomada da consciência. 

 

 Embora os resultados alcançados tenham tido um excelente reflexo para os 

alunos, técnicos do ecomuseu, professores da CEPE, ressaltamos há necessidade 

de elevação, por meio de outras ações, do poder político no processo de 

empowerment, que a nosso ver foi incipiente, tendo maior destaque a elevação 

do poder social e psicológico dos alunos. 

 

Recomendamos que: 

 

 A ferramenta gráfica elaborada seja uma alternativa para equipe técnica do 

ecomuseu conduzir o planejamento integrado entre os Eixos temáticos em novas 

ações de educação ambiental. E que a mesma seja aplicada no contexto do 

planejamento pedagógico docente da Casa-Escola da Pesca, abrindo uma nova 

perspectiva de investigação. 

 

 Seja fortalecida a interação entre CEPE, PEA com outras instituições dos 

diferentes segmentos sociais que já fazem parte da rede de relações, e que 

articulados com a gestão estadual e municipal por meio das secretarias de 

educação, meio ambiente, saúde, promovam de fato uma educação ambiental 

que seja transformadora e voltada para justiça social.  

 

 Que a Casa-Escola da Pesca repense sobre a sua proposta de educação ambiental 

enquanto disciplina e adote a investigação-ação, articulada a pedagogia freireana 

e empowerment para trabalhar de forma interdisciplinar os componentes 

curriculares. Para isso, nos colocamos a disposição na intenção de continuidade 

da investigação-ação, agora em colaboração com os professores da CEPE. 
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Apêndice 1- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o Desenvolvimento da 

Pesquisa com o Ecomuseu da Amazônia 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Responsáveis pela Pesquisa: Profª. Msc. Lucicléia Pereira da Silva (Universidade do Estado do Pará 

(UEPA) Departamento de Ciências Naturais, CCSE; Programa de pós-graduação em ciências ambientais- 

CIAMB/UFG). 

Telefone: 91 981080961, Endereço eletrônico: lucicleia09@gmail.com  

 

Orientador: Profº.  Dr. Carlos Hiroo Saito (Universidade de Brasília (UnB) ECOA- Laboratório de 

Ecologia Aplicada).  

 

Tendo em vista o trabalho que o Programa Ecomuseu da Amazônia desenvolve junto a comunidades 

locais da região das ilhas de Belém ações voltadas para preservação e recuperação dos patrimônios 

naturais e culturais na Amazônia, visando à emancipação, auto-sustentação e a melhoria da qualidade de 

vida dos indivíduos e comunidades envolvidas, a partir da gestão participativa e da valorização da 

memória coletiva, convidamos o programa em vosso nome, enquanto coordenadora para participar da 

nossa pesquisa de doutorado intitulada Conflitos socioambientais: uma proposta de investigação-ação 

à luz da educação ambiental dialógico-problematizadora. 

 

Nesse sentindo, é importante que entenda os objetivos da pesquisa, descritos a seguir, para decidir se é 

possível estabelecermos uma parceria. Você deve perguntar e esclarecer qualquer dúvida que tenha. A 

participação da equipe é voluntária e qualquer um pode deixar de participar, sem qualquer prejuízo para o 

programa, a qualquer momento que queira. 

 

Geral 

 Desenvolver fundamentos teórico-metodológicos de educação ambiental que integrem os Eixos 

temáticos do programa de capacitação entre si, articulando ao conceito de empowerment 

enquanto estratégia de fortalecimento individual e coletivo de atores locais. 

 

Breve descrição da metodologia: Por meio de investigação-ação, que envolve um processo de 

planejamento, ação, reflexão e avaliação, atuaremos junto com a equipe técnica do programa, como 

colaboradora externa, no sentido de desenvolver fundamentos teóricos e metodológicos de educação 

ambiental, partindo de conflitos socioambientais que interferem na vida dos atores locais. O detalhamento 

maior será apresentado em reunião com a equipe.  

Ao longo do processo serão realizados levantamentos e registro de informações, por meio de entrevistas, 

vídeogravações, aplicação de questionários e outros que se façam necessários. Ressaltamos que todo 

material só será produzido e utilizado em análises posteriores com o consentimento de todos os 

envolvidos.  

  

Você concorda com o exposto e aceita participar da nossa pesquisa. Caso positivo, por favor, assine 

abaixo. 

  

Data: ___/__/__ Local:__________________  

 

 

Assinatura:_________________________________________ 

(participante) 
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Apêndice 2- Termo de consentimento para o desenvolvimento da pesquisa na Casa -

Escola da pesca. 
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Apêndice 3- Modelo do Termo de consentimento para entrevista com os alunos. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Responsáveis pela Pesquisa: Profª.Msc. Lucicléia Pereira da Silva (Universidade do Estado do Pará 

(UEPA) Departamento de Ciências Naturais, CCSE; Programa de pós-graduação em ciências ambientais- 

CIAMB/UFG). 

Telefone: 91 88388491, 91 81080961, Endereço eletrônico: lucicleia09@gmail.com  

Orientador: Profº.  Dr. Carlos Hiroo Saito (Universidade de Brasília (UnB) ECOA- Laboratório de 

Ecologia Aplicada).  

Prezado aluno, você está sendo convidado para participar da pesquisa de doutorado intitulado 

“CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO À LUZ 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DIALÓGICO-PROBLEMATIZADORA”. Esta pesquisa está sendo 

desenvolvida em parceria com o Ecomuseu da Amazônia e a Casa-Escola da Pesca. É importante que 

você entenda os objetivos da pesquisa para decidir se você deseja ou não participar.  Você deve perguntar 

e esclarecer qualquer dúvida que tenha. A sua participação no projeto é voluntária e você pode deixar de 

participar, sem qualquer prejuízo, a qualquer momento que queira. 

 

Objetivo dessa fase da pesquisa: Realizar o levantamento e análise de conflitos socioambientais 

relacionados à pesca artesanal nas ilhas de Belém e Barcarena/PA. 

 

Procedimentos: Neste momento realizaremos entrevista com alguns alunos pescadores da Casa-Escola da 

Pesca ou filhos pescadores. Será preciso identificar o (a) respondente (a) em nosso registro, para posterior 

esclarecimento de dúvidas, quando for o caso. No entanto, será preservado o anonimato nas publicações, 

caso não seja autorizado o nome próprio do entrevistado. Caso necessite, retornaremos com o (a) 

respondente (a) para conferência e confirmação do conteúdo das respostas.  

Caso queiram apresentar sugestões para o desenvolvimento da pesquisa, ou candidatar-se a ter um maior 

envolvimento e protagonismo na pesquisa, estaremos abertos para isso. 

   

Você concorda/autoriza participar da pesquisa? Caso positivo, por favor, assine abaixo. 

 

 

 

Data: ___/__/__ Local:__________________  

 

 

 

Assinatura:_________________________________________ 

(participante) 
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Apêndice 4- História em Quadrinhos elaborada durante as oficinas  
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Apêndice 5- Biomapa elaborado pelo artista plástico (voluntário do Ecomuseu) com 

base nos conflitos e símbolos temáticos desenhados pelos alunos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1- Portfólio do Material didático Probio-EA  
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Anexo 2- Folder da III Mostra de saberes, fazeres e sabores do Pescado da CEPE. 
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