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O Material Didático

Caro(a) Aluno(a):

Você está recebendo este material didático por meio do qual vai realizar a maior 
parte de seus estudos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Na Educação 
a Distância, o material didático é a mais importante ferramenta de estudo. Ele é o 
principal mediador entre você e os conhecimentos historicamente acumulados que 
foram escolhidos para compor cada aula que agora está em suas mãos.

O material didático na EaD é, ainda, substituto do professor no momento em 
que você o utiliza. Nesses textos, o professor se faz presente através da linguagem 
dialogada, das estratégias de mobilização dos conteúdos, das atividades, enfim, de 
tudo o que compõe esse material. É importante que você tenha clareza de que a 
sua aprendizagem depende, sobretudo, do seu empenho em estudá-lo, dedicando 
bastante atenção aos conteúdos de cada aula. Realizar cada uma das atividades, 
comunicar-se com seu tutor e/ou professor através das várias formas de interação 
e sanar as dúvidas que, porventura, venham surgir durante o processo de utilização 
desse material, constituem-se elementos primordiais para o seu aprendizado.

Esse material foi concebido, escrito e finalizado com muita dedicação com um 
objetivo principal: a sua aprendizagem. Cada imagem, ícone ou atividade passou 
por um refinado processo de análise com o objetivo de que, no 
final de cada sessão de estudo, você tenha compreendido bem 
os conceitos, categorias ou postulados essenciais à sua formação 
como tecnólogo em Gestão Ambiental. Desejamos que o itinerário 
iniciado por você seja exitoso e que, ao final do curso, esse material 
tenha contribuído efetivamente para seu crescimento na condição 
de indivíduo, cidadão e profissional.

Bons estudos.

Diretoria de Produção de Material Didático
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As seções

Com o objetivo de facilitar a sua aprendizagem, as aulas foram estruturadas 
didaticamente em seções que facilitam o seu itinerário de estudos. Essas seções 
cumprem, cada uma, um objetivo específico e estão articuladas entre si, de modo que, 
ao final de cada aula, você tenha compreendido o conteúdo e apreendido os conceitos 
principais. Vamos ver quais são essas seções e quais as suas funções nas aulas.

Apresentando a aula
Apresentação do conteúdo da aula e chamada para a 
importância dos temas que serão tratados nela.

Definindo objetivos
Apresentação dos objetivos de aprendizagem da aula.

Desenvolvendo o conteúdo 
Desenvolve a temática da aula através da apresentação dos 
conteúdos propriamente ditos.

Atividade

Apresenta as atividades de fixação/percurso relativas aos 
conhecimentos estudados no bloco de conteúdo.

Lembre-se! 

Apresenta informações complementares importantes 
para o aluno como biografemas ou mesmo Glossário.

Resumindo

Resumo da aula que você estudou.



8

Tecnologo em Gestão Ambiental

Leituras complementares

Indicação de leituras complementares.

Avaliando seus conhecimentos

Espaço em que o professor sugere algumas maneiras de 
você se autoavaliar em relação ao seu aprendizado.

Conhecendo as referências

Apresenta as referências bibliográficas que foram 
utilizadas pelo professor para a elaboração da aula.
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CONSTRUINDO A CIDADANIA

APRESENTANDO A AULA

Estamos iniciando o nosso primeiro encontro do 

componente curricular Cidadania, Ética e Meio Ambiente. Nesta 

aula, iremos refletir sobre em que consiste a cidadania e como 

podemos construí-la. Será uma discussão de grande relevância 

para compreendermos a nossa relação não só como sujeitos que 

sobrevivem em função do meio ambiente, mas que também fazem 

parte dele. Daí a necessidade de pensarmos mais amplamente 

sobre o mundo que nos cerca e onde estamos inseridos. 

DEFININDO OBJETIVOS

Com base nas discussões propostas nesta aula, esperamos que 

você seja capaz de: 

•	 definir cidadania e ação cidadã;

•	 compreender o conceito de cidadania como uma construção 

histórica;

•	 perceber-se como um sujeito ativo na luta em prol de uma 

sociedade com menos injustiça social.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

O que é cidadania?
O emprego do termo cidadania é constante na atualidade. Essa palavra está 

presente não só em conversas informais, mas também nos eventos acadêmicos, nos 

livros, nas escolas, nos programas dos partidos políticos, nos movimentos sociais, 

dentre outras manifestações que ocorrem no mundo contemporâneo. Apesar disso, 

nem todas as pessoas que fazem uso desse termo têm uma definição clara e ampla 

do que ele significa.

Em função disso, comecemos pelas suas origens. Etimologicamente, cidadão 

deriva da palavra civita, “cidade”, em latim, a qual se relaciona com a palavra politikos, 

do grego, “aquele que habita na cidade” (pólis), daí política. Geralmente, quando 

falamos em cidadania somos levados à Antiguidade Clássica e ao sentido que os 

atenienses atribuíam a esse termo. Na Grécia, em Atenas, cidadania era o direito 

das pessoas participarem das decisões relacionadas ao destino daquela cidade-

estado. Isso ocorria nas reuniões na 

praça da Ágora, onde todos os 

cidadãos tinham direito ao voto. Em 

função disso, Atenas passou a ser 

considerada o berço da democracia 

– demokratia, de demos, “povo”; 

kratia, “força, poder”.

Ora, isso quer dizer que em 

Atenas todos participavam da 

política? A primeira impressão que 

temos é que sim. Entretanto, a democracia ateniense era bem diferente do que 

compreendemos hoje por esse sistema político. Por isso, alguns estudiosos do assunto 

chegaram a dizer que ela era “falha”, visto que ficavam de fora dessa participação as 

mulheres, os plebeus, os escravos e os estrangeiros.

Isso mostra que as palavras e os seus significados mudam de acordo com o 

contexto histórico. Portanto, fica evidente que as palavras cidadania e democracia 

Fig. 01 – Democracia ateniense.
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não têm o mesmo sentido desde quando foram criadas há muitos séculos antes de 

Cristo. São, assim, produzidas historicamente, como, aliás, o são todos os demais 

conceitos. 

Ao refletir sobre isso, Pinsky (2003, p. 9-10), assinala que: 

É muito diferente ser cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Bra-
sil (para não falar dos países em que a palavra é tabu), não apenas pelas 
regras que definem quem é ou não titular da cidadania (por direito territo-
rial ou de sangue), mas também pelos direitos e deveres distintos que car-
acterizam o cidadão em cada um dos Estados-nacionais contemporâneos. 
Mesmo dentro de cada Estado-nacional o conceito e a prática da cidada-
nia vêm se alterando ao longo dos últimos duzentos ou trezentos anos. 
Isso ocorre tanto em relação a uma abertura maior ou menor do estatuto 
de cidadão para sua população (por exemplo, pela maior ou menor incor-
poração dos imigrantes à cidadania), ao grau de participação política de 
diferentes grupos (o voto da mulher, do analfabeto), quanto aos direitos 
sociais, à proteção social oferecida pelos Estados aos que dela necessitam 
(2003, p. 9-10).

Mas, apesar de todas essas nuances, o que é ser cidadão hoje? 

Para Pinky (2003, p. 9), “ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, 

à igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no 

destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos”. Entretanto, alerta esse 

autor: “os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, 

aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à 

educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila [sic]”. 

Dessa forma, estamos exercendo a cidadania não apenas quando votamos, 

como muitos pensam. Apesar disso ser relevante, ser cidadão está além de eleger 

nossos representantes. A isso devemos somar a luta pela manutenção e ampliação 

desse direito e da garantia de outros. É nesse sentido que Covre (1993) conceitua 

cidadania. Segundo a autora,

Para muita gente, ser cidadão confunde-se com o direito de votar. Mas 
quem já teve alguma experiência política – no bairro, igreja, escola, sin-
dicato etc. – sabe que o ato de votar não garante nenhuma cidadania, se 
não vier acompanhado de determinadas condições de nível econômico, 
político, social e cultural (COVRE, 1993, p. 8-9).
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As bases da democracia 

moderna e dos direitos de cidadania 

têm suas origens no século XVIII 

com a filosofia Iluminista e a 

divulgação dos princípios liberais, 

influenciando diretamente na 

Declaração de Independência dos 

Estados Unidos e na elaboração 

da Constituição Americana, mas 

também na Revolução Francesa. 

É importante destacar que esses fatos repercutiram aqui no Brasil por meio dos 

movimentos pela nossa independência, tais como: as Conjurações Mineira e Baiana, 

a Revolução Pernambucana de 1817, dentre outros. 

No século XX, após a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), por meio da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, as Nações 

Unidas apresentaram os direitos inerentes a 

todos a humanidade, independentemente 

de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 

religião ou qualquer outra condição. Os 

direitos humanos incluem, dentre outros, 

o direito à vida e à liberdade, à liberdade 

de opinião e de expressão, o direito ao 

trabalho e à educação. Todos merecemos 

esses direitos, sem discriminação. O Direito 

Internacional dos Direitos Humanos 

estabelece as obrigações dos governos 

de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de 

promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos.

Fig. 02 – Declaração de Independência 
dos EUA.
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Fig. 03 - “A Liberdade guiando 
o povo”, quadro de Eugène 

Delacroix (1830).
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É relevante lembrarmos que ser cidadão também não se limita ao conhecimento 

dos nossos direitos e à luta pela sua conquista, mas também cumprirmos com 

os nossos deveres perante a sociedade. Sermos cidadãos é não apenas sermos 

soberanos, mas também súditos. Vejamos o que diz Covre (1993, p. 9) a esse respeito:

Ele [o cidadão] também deve ter deveres: ser o próprio fomentador da 
existência dos direitos a todos, ter responsabilidade em conjunto pela 
coletividade, cumprir as normas e propostas elaboradas e decididas co-
letivamente, fazer parte do governo, direta ou indiretamente, ao votar, ao 
pressionar através dos movimentos sociais, ao participar de assembleias – 
no bairro, sindicato, partido ou escola.

 Claro que isso não é simples, visto que os detentores do poder, muitas vezes, 

usam-no para atender aos seus próprios interesses e não aos da coletividade ou de 

quem os colocou onde estão. Entretanto, numa democracia temos uma lei maior: 

a Constituição. Por meio dela, podemos agir no sentido de garantir propostas mais 

voltadas para o bem comum. Para isso, é necessário conhecermos a nossa Carta 

Magna para termos forças num enfrentamento político.

 Para Covre (1993), a concretização da cidadania depende da prática da 

reivindicação, da apropriação de espaços, da luta para fazer valer os direitos do cidadão. 

Dessa maneira, a prática da cidadania pode ser a estratégia para a construção de uma 

sociedade melhor. Assim, a ação cidadã está relacionada ao dever que temos de agir 

“Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta 

da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor 

do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que 

decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma 

liberdade mais ampla,… a Assembleia Geral proclama a presente Declaração 

Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos 

os povos e todas as nações…” 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948)
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para a realização dos nossos direitos. Em vez de sermos simples receptores, somos, 

acima de tudo, sujeitos daquilo que podemos conquistar. Tomemos como exemplo 

situações do dia a dia como um problema no nosso bairro, na nossa rua ou na nossa 

escola. Devemos esperar que a solução venha espontaneamente ou seria melhor nos 

organizarmos e buscarmos uma saída junto à gestão municipal ou escolar?

Mas nem sempre falar em 

reivindicações foi uma coisa 

comum como atualmente. Os 

conflitos de interesses já geraram 

mortes, torturas, guerras violentas. 

Muito sangue foi derramado 

para considerarmos “natural” a 

luta de determinados setores da 

sociedade. Os direitos trabalhistas 

que temos hoje são frutos de 

muitos enfrentamentos. Mas devemos lembrar que nada é natural, mas social e 

historicamente construído.

Ao fazer um relato sobre a história da cidadania, Pinky (2003, p. 10) afirma que, 

nos últimos séculos, a aceleração do tempo histórico e a rapidez das mudanças fizeram 

com que aquilo que num momento podia ser considerado subversão perigosa da 

ordem, noutro, passasse a ser visto como algo corriqueiro, “natural”. Exemplificando: 

por mais “natural” que achemos o voto feminino, as mulheres só conquistaram esse 

direito, no Brasil, há menos de um século. Também consideramos “natural” que um 

negro ou um índio tenha acesso a uma educação escolar ou a ser candidato numa 

eleição, mas não faz muito tempo que isso era algo inimaginável. 

Contudo, muito ainda temos que conquistar. Apesar dos avanços, a ideia de que 

o poder público deve garantir um mínimo de renda a todos os cidadãos e o acesso 

a bens coletivos como saúde, educação e previdência causa ainda temor entre os 

grupos socioeconômicos que dominam a política e detêm a maior parte das riquezas. 

Por isso, os movimentos sociais devem se fortalecer e adotar outras questões que 

os tempos atuais exigem, a exemplo das lutas por uma sociedade mais justa e um 

mundo ambientalmente saudável.  

Fig. 04 - O que nós podemos fazer para 
mudar o mundo?
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HAITI

Caetano Veloso

Quando você for convidado pra subir no adro

Da fundação casa de Jorge Amado

Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos

Dando porrada na nuca de malandros pretos

De ladrões mulatos e outros quase brancos

Tratados como pretos

Só pra mostrar aos outros quase pretos

(E são quase todos pretos)

E aos quase brancos pobres como pretos

Como é que pretos, pobres e mulatos

E quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados

E não importa se os olhos do mundo inteiro

Possam estar por um momento voltados para o largo

Onde os escravos eram castigados

E hoje um batuque um batuque

Com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária

Em dia de parada

E a grandeza épica de um povo em formação

Nos atrai, nos deslumbra e estimula

Não importa nada:

Nem o traço do sobrado

Nem a lente do fantástico,

Nem o disco de Paul Simon

Ninguém, ninguém é cidadão

Se você for a festa do pelô, e se você não for
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Pense no Haiti, reze pelo Haiti

O Haiti é aqui

O Haiti não é aqui

E na TV se você vir um deputado em pânico mal dissimulado

Diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer

Plano de educação que pareça fácil

Que pareça fácil e rápido

E vá representar uma ameaça de democratização

Do ensino do primeiro grau

E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital

E o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto

E nenhum no marginal

E se, ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual

Notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco

Brilhante de lixo do Leblon

E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo

Diante da chacina

111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos

Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de tão pobres

E pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos

E quando você for dar uma volta no Caribe

E quando for trepar sem camisinha

E apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba

Pense no Haiti, reze pelo Haiti

O Haiti é aqui

O Haiti não é aqui
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RESUMINDO

 Embora o conceito de cidadania tenha sido alterado ao 

longo da história, hoje, compreendemos por ele, a conquista 

dos direitos civis, sociais e políticos. É dever dos cidadãos 

lutar pela efetivação dos seus direitos, presentes nas leis, e 

a conquista de outros, de forma que possamos viver numa 

sociedade menos injusta e ambientalmente saudável.

    

LEITURAS COMPLEMENTARES

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Cidadania e democracia. 

Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 33, p. 

5-16, ago. 1994. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.

php?pid=S0102-64451994000200002&script=sci_arttext>. 

Acesso em 04 out. 2012. 

CENTRO DE INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: UNICRIO, 

2000. Disponível em: <http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_

HumanosVersoInternet.pdf>. Acesso em: 06 out. 2012. 

SUGESTÃO DE FILME

O DIA que durou 21 anos. Direção de Camilo Tavares. Intérpretes: 

Flávio Tavares. São Paulo: Pequi Filmes, 2012. (77 min.). 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=fO8-

p6dO5iU>. Acesso em: 04 out. 2012.
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. O Título II da nossa Constituição trata dos direitos 

e garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Procure 

conhecer quais são os nossos direitos e deveres individuais 

e coletivos. O que há em comum entre a Constituição 

do Brasil e a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, elaborado pela ONU, em 1948? Apresente uma 

síntese comparando esses dois documentos.

  2.  Ainda com relação aos dois documentos da questão 

1, faça um comentário com, no máximo, duas laudas, 

refletindo de que forma a realidade expressa na composição 

Haiti, de Caetano Veloso, no Box 2, diverge das garantias 

sociais presentes na nossa constituição e no documento da 

ONU.
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REFLETINDO SOBRE ÉTICA

APRESENTANDO A AULA

Estamos iniciando a nossa segunda aula do componente 

curricular Cidadania, Ética e Meio Ambiente do nosso curso 

de Tecnologia em Gestão Ambiental. Na aula passada, 

nós discutimos o conceito de cidadania e a ação cidadã. 

Nesta, que ora iniciamos, daremos continuidade às nossas 

reflexões, dessa vez debatendo outro tema muito conhecido 

na atualidade, mas que, nem por isso, é de fácil definição. 

Trataremos, portanto, de ética, uma palavra que usamos 

constantemente nos nossos discursos e quando avaliamos as 

nossas ações e as de outrem. 

DEFININDO OBJETIVOS

Com base nos conteúdos que estudaremos nesta aula, 

esperamos que após as leituras dos textos básicos e 

complementares, você seja capaz de:

•	 compreender o conceito de ética;

•	 reconhecer os princípios que norteiam a ética e saber 

como aplicá-los na sociedade;

•	 reconhecer o estudo da ética como uma necessidade 

urgente para o convívio social no mundo contemporâneo.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

O que é ética?
Etimologicamente, a palavra ética tem a sua origem na Grécia, ethos, e diz 

respeito aos costumes, aos hábitos humanos. Mais tarde, ela foi incorporada ao latim, 

‘mos’ ou ‘mores’ (no plural), originando a palavra moral. Pode-se dizer que, quando 

falamos em ética, estamos tratando de uma reflexão sobre o valor das ações humanas 

consideradas tanto no âmbito coletivo quanto individual.

Desde a Antiguidade, muitos pensadores, filósofos, poetas, tentaram definir o 

que é ética. Mereceram destaque os filósofos gregos Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles 

se preocuparam em compreender o que poderia ser visto como valores universais ao 

Homem na sua tentativa de se tornar correto e virtuoso. É importante destacar que 

esses filósofos estavam inseridos em uma Grécia voltada para a preocupação com a 

pólis, com a política.

A nossa dificuldade em elaborar um conceito único e preciso do que seja ética 

levou Valls (1994, p. 7) a afirmar que: “A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe 

o que são, mas que não são fáceis de explicar, quando alguém pergunta”.

Em seguida, na mesma página, esse autor explica o que vem a ser ética:

Fig. 01 – Platão e Aristóteles.
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Tradicionalmente ela é entendida como um estudo ou uma reflexão, 
científica ou filosófica, e eventualmente até teológica, sobre os costumes 
ou sobre as ações humanas. Mas também chamamos de ética a própria 
vida, quando conforme aos costumes considerados corretos. A ética pode 
ser o estudo das ações ou dos costumes, e pode ser a própria realização de 
um tipo de comportamento (VALLS, 1994, p. 7).

Japiassu e Marcondes (2008, p. 97) não só definem ética, mas também a 

distinguem de moral. Para eles, a primeira é:

Parte da filosofia prática que tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre 
os problemas fundamentais da moral (finalidade e sentido da vida humana, 
os fundamentos da obrigação e do dever, natureza do bem e do mal, o valor 
da consciência moral etc.). [...] Diferentemente da moral, a ética está mais 
preocupada em detectar os princípios de uma vida conforme à sabedoria 
filosófica, em elaborar uma reflexão sobre as razões de se desejar a justiça e 
a harmonia e sobre os meios de alcançá-las. A moral está mais preocupada 
na construção de um conjunto de prescrições destinadas a assegurar uma 
vida em comum justa e harmoniosa.

Marilena Chauí, uma das mais respeitadas filósofas brasileiras, faz importantes 

considerações quanto à existência ética. Para isso, ela se apoia numa discussão sobre 

senso moral e consciência moral. 

Fig. 02 – Marilena Chauí.
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Chauí, assim, resume o seu raciocínio: 

[...] o senso moral e a consciência moral referem-se a valores (justiça, 
honradez, espírito de sacrifício, integridade, generosidade), a sentimentos 
provocados pelos valores (admiração, vergonha, culpa, remorso, 
contentamento, cólera, amor, dúvida, medo) e a decisões que conduzem 
a ações com consequências para nós e para os outros. Embora os 
conteúdos dos valores variem, podemos notar que estão referidos a um 
valor mais profundo, mesmo que apenas subentendido: o bom ou o bem. 
Os sentimentos e as ações, nascidos de uma opção entre o bom e o mau 
ou entre o bem e o mal, também estão referidos a algo mais profundo e 
subentendido: nosso desejo de afastar a dor e o sofrimento e de alcançar 
a felicidade, seja por ficarmos contentes conosco mesmos, seja por 
recebermos a aprovação dos outros (CHAUÍ, 2010, p. 381).

Pode-se afirmar, portanto, que ética tem a ver com a moral, com as nossas 

atitudes e com os valores que damos às coisas e aos fatos. Daí o porquê de atribuirmos 

constantemente juízos de valor sobre as nossas ações e as de outrem. Conforme 

Chauí (2010, p. 381), “juízos de valor avaliam coisas, pessoas, ações, experiências, 

acontecimentos, sentimentos, estados de espírito, intenções e decisões como bons 

ou maus, desejáveis ou indesejáveis”.

Por isso, nossas ações 

podem ser vistas como corretas 

e justificáveis para nós mesmos, 

caso pensemos egoisticamente, 

mas reprováveis pela sociedade. 

Nossa maneira de agir pode 

colaborar para o bem comum 

ou, ao contrário, para o nosso 

benefício próprio. Isso explica 

o porquê do uso corriqueiro 

da palavra ética quando são 

avaliados o comportamento dos nossos representantes políticos e de alguns 

profissionais, por exemplo. 

Fig. 03 - O bem comum ou os interesses 
particulares? 
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Pode-se perceber, portanto, que a ética visa refletir sobre a ação moral, ou seja, 

sobre o que torna uma ação boa ou má. Por essa razão, muitos chamam a ética de 

Filosofia Moral, portanto, um pensamento reflexivo sobre os valores e as normas 

que regem as condutas humanas.

 Entretanto, as justificativas para o que seja uma prática boa ou má variam de 

acordo com o contexto histórico e social. Na aula anterior, vimos que a ação cidadã 

está relacionada à importância de lutarmos e defendermos os direitos humanos e a 

democracia. Entretanto, em Atenas, na Grécia, a cidade-estado considerada o berço 

da democracia, havia milhares de escravos. Uma das justificativas para isso era que 

os homens livres – cidadãos – teriam tempo disponível para pensar, filosofar, adquirir 

conhecimentos e participar da política, atividades estas de suma importância para 

aquela sociedade. Agora, imaginemos: o que aconteceria se fôssemos, hoje, defender 

esse mesmo argumento para o uso da mão-de-obra escrava?

Pensando sobre ética

“A ética poderia ser definida como o conjunto de valores que levam o 

homem a se comportar de modo construtivo e harmonioso. Certo numero 

de valores são intimamente relacionados com a ética. São os valores que 

determinam as opiniões, atitudes e comportamentos de uma pessoa. Quando 

esses valores são de natureza ética, a pessoa se comportará de modo ético; o 

contrário também é verdadeiro. Esses valores influenciam a qualidade de vida, 

o desenvolvimento cultural e mesmo a preservação da própria cultura. Por 

isso mesmo, é importante termos clareza quanto aos valores que constituem 

ou condicionam o comportamento ético”.

WEIL (1989)
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A superação dos impasses acerca de como são avaliadas as nossas atitudes e as 

dos outros (se são boas ou más, se são adequadas ou não) deve estar no fato de que 

devemos agir sempre no sentido de valorizar a vida, o cuidado com o planeta – a casa 

em que moramos – e o respeito ao ser humano, independente do seu gênero, etnia 

e cultura.

  

Uma educação voltada para a Ética 

É quase desnecessário dizermos que o Homem é um ser social. Nossa espécie não 

teria sobrevivido caso nossos antepassados não tivessem se unido para se adaptar ao 

meio natural ou para alterá-lo de acordo com as suas conveniências. Durante milhares 

de anos, o Homem luta por sua liberdade, pelo seu direito de escolha, mas ele não 

consegue viver isolado dos seus semelhantes.

Em função disso, urge que paremos para pensar e responder à seguinte pergunta: 

“Como devo agir perante os outros?” Parece uma pergunta banal, mas não é nada 

fácil respondê-la, visto que não há receitas prontas para o nosso comportamento em 

certas situações.

Como já salientamos anteriormente, a moralidade humana deve ser enfocada no 

contexto histórico e social. Por isso, o Ministério da Educação brasileiro elegeu ética 

como um dos temas transversais para a formação escolar das crianças e dos jovens. 

O objetivo do MEC é possibilitar uma reflexão sobre a sociedade contemporânea na 

qual está inserido o sistema escolar. Com isso, é possível conhecer a diversidade de 

valores que existem na sociedade brasileira e refletir sobre os mesmos.

O que são Temas Transversais?

Os temas transversais são constituídos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e compreendem seis áreas: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, 

Diálogo, Solidariedade), Orientação Sexual (Corpo: Matriz da sexualidade, 

relações de gênero, prevenções das doenças sexualmente Transmissíveis), 
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Meio Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente, manejo 

e conservação ambiental), Saúde (autocuidado, vida coletiva), Pluralidade 

Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no Brasil, constituição da 

pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano como agente social e produtor 

de cultura, Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e Consumo (Relações 

de Trabalho; Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo, Meios de 

Comunicação de Massas, Publicidade e Vendas; Direitos Humanos, Cidadania). 

Podemos também trabalhar temas locais como: Trabalho, Orientação para o 

Trânsito etc. 

Os temas transversais expressam conceitos e valores básicos à 

democracia e à cidadania e obedecem a questões importantes e urgentes para 

a sociedade contemporânea. A ética, o meio ambiente, a saúde, o trabalho 

e o consumo, a orientação sexual e a pluralidade cultural não são disciplinas 

autônomas, mas temas que permeiam todas as áreas do conhecimento, e 

estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas 

famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. 

O papel da escola ao trabalhar temas transversais é facilitar, fomentar e 

integrar as ações de modo contextualizado, através da interdisciplinaridade 

e transversalidade, buscando não fragmentar em blocos rígidos os 

conhecimentos, para que a Educação realmente constitua o meio de 

transformação social.

HAMZE, Amélia. Os temas transversais na escola básica. Disponível em:<http://educador.
brasilescola.com/gestao-educacional/os-temas-transversais-na-escola-basica.html>. Acesso em: 12 

out. 2012.
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Ao tratar do tema transversal ética, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o 

MEC deixa claro o dilema que certas situações nos impõem: 

[...] é preciso possuir critérios, valores, e, mais ainda, estabelecer relações 
e hierarquias entre esses valores para nortear as ações em sociedade. 
Situações dilemáticas da vida colocam claramente essa necessidade. Por 
exemplo, é ou não ético roubar um remédio, cujo preço é inacessível, para 
salvar alguém que, sem ele, morreria? Colocado de outra forma: deve-se 
privilegiar o valor “vida” (salvar alguém da morte) ou o valor “propriedade 
privada” no sentido de não roubar?. (BRASIL, doc. on line).

Para refletir sobre ética, o MEC faz referência à nossa Constituição, a Carta Magna 

de 1988, na qual fica claro o princípio da igualdade entre os indivíduos, visto que todo 

ser humano, sem distinção, merece tratamento digno. Partindo desse pressuposto, 

a pergunta de como devemos agir perante os outros recebe uma resposta precisa: 

precisamos agir sempre de modo a respeitar a dignidade humana, sem humilhações 

ou quaisquer tipos de discriminações. 

O pluralismo político e o repúdio ao racismo, também presentes na nossa 

Constituição, direciona-nos a tratar os homens e mulheres como sujeitos que têm 

direito de possuir suas opiniões, de expressá-las e de se organizar em torno delas. 

Por sermos livres, não devemos cercear esse direito ou obrigar setores da sociedade 

a silenciar ou a esconder seus pontos de vista. Quanto ao racismo, este precisa ser 

repudiado para que possamos criar uma sociedade mais justa e humana. 

Portanto, a educação, na sua 

forma mais ampla, envolvendo os 

espaços escolares e não-escolares, 

deve ser a grande formadora 

de sujeitos éticos e solidários. 

Todos nós, independente da 

profissão, devemos assumir esse 

compromisso. 

Fig. 04 - Desigualdades sociais, étnicas e de 
gênero.
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Por fim, vejamos, no Box 3, o que diz o MEC sobre o papel da escola para a 

formação ética dos sujeitos.

As pessoas não nascem boas ou ruins; é a sociedade, quer queira, quer 

não, que educa moral mente seus membros, embora a família, os meios de 

comunicação e o convívio com outras pessoas tenham influência marcante no 

comportamento da criança. E, naturalmente, a escola também tem. É preciso 

deixar claro que ela não deve ser considerada onipotente, única instituição 

social capaz de educar moralmente as novas gerações. Também não se pode 

pensar que a escola garanta total sucesso em seu trabalho de formação. Na 

verdade, seu poder é limitado. Todavia, tal diagnóstico não justifica uma 

deserção. Mesmo com limitações, a escola participa da formação moral de 

seus alunos. Valores e regras são transmitidos pelos professores, pelos livros 

didáticos, pela organização institucional, pelas formas de avaliação, pelos 

comportamentos dos próprios alunos, e assim por diante. Então, ao invés de 

deixá-las ocultas, é melhor que tais questões recebam tratamento explícito. 

Isso significa que essas questões devem ser objeto de reflexão da escola 

como um todo, ao invés de cada professor tomar isoladamente suas decisões. 

Daí a proposta de que se inclua o tema Ética nas preocupações oficiais da 

educação. 

BRASIL ([200-?], p. 51).
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RESUMINDO

Ética é uma palavra usada em muitas e variadas 

situações: discursos políticos, programas partidários, 

reações diante de determinadas situações. O termo tem 

origem na Antiguidade e está relacionado às ações, aos 

comportamentos e aos valores. Na educação do nosso 

país, por recomendação do Ministério da Educação, ética 

deve ser um dos temas transversais, com o objetivo de 

refletir sobre a sociedade contemporânea. Entretanto, a 

preocupação com a ética deve envolver não apenas os 

espaços escolares, mas também os não escolares.

LEITURAS COMPLEMENTARES

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda ; MARTINS, Maria Helena 

Pereira. Filosofando: introdução à Filosofia. 3. ed. São 

Paulo: Moderna, 2003.p. 300-306.

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 14. ed. São Paulo: 

Ática, 2010. p. 379-385.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

 Possivelmente, você conhece a composição “Xote 

Ecológico”, popularizada por Luiz Gonzaga. 

Xote Ecológico
Luiz Gonzaga

Não posso respirar, não posso mais nadar

A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar
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Se plantar não nasce, se nasce não dá

Até pinga da boa é difícil de encontrar.

Cadê a flor que estava ali?

Poluição comeu

E o peixe que é do mar?

Poluição comeu

E o verde onde é que está?

Poluição comeu

Nem o Chico Mendes sobreviveu.

 Após a leitura da composição musical, observe as 

figuras 05 e 06, logo abaixo.

•	 Que relação pode ser estabelecida entre a letra da canção 

“Xote Ecológico”, as imagens acima e o conteúdo desta 

aula?

•	 Quem foi Chico Mendes? Como podem ser avaliadas suas 

ações do ponto de vista da ética?

Fig. 05 - Descarte de resíduos 
sólidos. 

Fig. 06 - Queimada na Amazônia.
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BIOÉTICA: HUMANIZANDO A CIÊNCIA

APRESENTANDO A AULA

A mídia tem nos mostrado diariamente as descobertas e 

invenções no campo da ciência e da tecnologia.  Na atualidade, 

o homem é capaz de criar uma cópia de si mesmo, de produzir 

melancia e outros frutos sem sementes, de curar doenças 

através do implante de células tronco, de produzir animais e 

plantas mais resistentes e mais adaptados a certas situações; 

ou seja, pode manipular a vida de acordo com o seu interesse. 

Assim, a bioética, temática abordada nesta aula, discutirá 

sobre esse assunto, mostrando as possibilidades e os limites 

da manipulação da vida de forma a suscitar questionamentos 

importantes como: sabendo-se que a natureza apresenta, 

por si só, um processo dinâmico de seleção natural das suas 

espécies, quais as consequências ambientais advindas das 

alterações provocadas pelo homem no código genético dos 

seres vivos? Até que ponto pode o homem “brincar” de criar 

seres vivos, inclusive cópias de si mesmo? Como estará o 

equilíbrio da natureza daqui a alguns anos, após significativas 

alterações na genética dos seres vivos?

DEFININDO OBJETIVOS

A partir dos conhecimentos apresentados nesta aula e nos 

textos complementares, esperamos que você seja capaz de:

•	 entender o conceito de bioética;

•	 verificar a importância do estudo da bioética no 

acompanhamento dos trabalhos que envolvem os seres 

vivos;

•	 entender a importância de uma discussão sobre a bioética 
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em um contexto homem versus natureza; 

•	 refletir sobre as práticas da engenharia genética, 

como também sobre as consequências destas para a 

humanidade e para o meio ambiente.

DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

1- Bioética: surgimento e conceito

A bioética surgiu na década de 1970 e vem conquistando espaço no meio 

científico e na sociedade em geral, em função de situações do cotidiano que se 

apresenta, fruto do grande desenvolvimento científico e tecnológico em nossa época.

De acordo com Goldim (2006, p.01), em artigo publicado no periódico alemão 

Kosmos, Fritz Jahr utilizou pela primeira vez a palavra bioética (bio+ ethik). O referido 

autor caracterizou a bioética como sendo o reconhecimento de obrigações éticas, 

para o homem e os demais seres vivos. Posteriormente, foi proposta a inclusão do 

solo e dos diferentes elementos da natureza, ampliando ainda mais a discussão. A 

visão integradora do ser humano com a natureza como um todo, em uma abordagem 

ecológica, foi a perspectiva mais recente. Dessa forma, a bioética não pode ser 

abordada de forma restrita ou simplificada.

Segundo Segre e Cohen (1999), a bioética é o ramo da ética que enfoca questões 

relativas à vida e à morte, aos maus tratos e a experimentos envolvendo seres vivos, 

propondo discussões sobre alguns temas, entre os quais: prolongamento da vida, 

clonagem, transgenia, melhoramento genético dentre outros. 

Os autores Clotet, Santos e Oliveira (2005), na obra Bioética: uma visão 

panorâmica relatam que, na Grécia antiga, Aristóteles descreveu mais de 500 espécies 

de animais e propôs ideias que tiveram consequências científicas e éticas por mais 
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de vinte séculos. Também na Grécia antiga, Erasistratus provavelmente foi o primeiro 

a testar experimentos com animais vivos como nos moldes da atualidade. Esses 

estudos, naquela época, objetivavam essencialmente tentar entender a estrutura 

interna do corpo e a abordagem era anatômica e morfológica: forma, textura, cor 

etc. Posteriormente, Galeno descreve pela primeira vez métodos e instrumentos 

usados em experimentos com animais vivos, 

influenciando a ciência por 13 séculos.

Na obra supracitada, os autores destacam 

que no início do século XVI Andreas Vesalius, o 

fundador da anatomia moderna, fez uso de animais 

vivos para demonstrações. Vesalius é reconhecido 

como o criador da primeira anatomia moderna 

pela introdução da dissecação sistemática de 

corpos, pela observação direta e detalhada que 

realizou e pela ilustração precisa de estruturas 

anatômicas. Galileu Galilei desenvolveu uma 

quantidade de métodos quantitativos que deram a 

irrefutável evidência da circulação sanguínea, sendo 

considerada até hoje a maior contribuição na história da fisiologia.

A aceleração do progresso científico e tecnológico, nesses últimos anos, tem 

direcionado as pessoas a se questionarem sobre antigas questões. Com objetivo de 

dirimir esses questionamentos, nasceu a bioética e, transformando-se em disciplina,  

desenvolveu-se de maneira extremamente rápida. O entendimento majoritário tem 

a bioética como sendo uma nova disciplina que recorreria às ciências biológicas para 

melhorar a qualidade de vida do ser humano, permitindo a participação do homem 

na evolução biológica e preservando a harmonia universal.

Acerca da bioética, descreve Maria Helena Diniz (2002, p. 09)

Seria a ciência que garantiria a sobrevivência na Terra, que está em 
perigo, em virtude de um descontrolado desconhecimento da tecnologia 
industrial, do uso indiscriminado de agrotóxicos, de animais em pesquisas 
ou experiências biológicas e da sempre crescente poluição aquática, 
atmosférica e sonora.

Fig. 01 - Andreas Vesalius, 
fundador da anatomia 

moderna.
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De acordo com Ligiera (2005, p. 03), muito se tem falado a respeito da bioética. 

Ao contrário do que alguns equivocadamente imaginam, o termo “bioética” não 

constitui uma nova nomenclatura para designar a ética biomédica: nem se refere 

exclusivamente aos problemas e implicações morais relacionados às pesquisas 

científicas nas áreas da biologia e da biomedicina. Na realidade, a bioética é muito 

mais do que a ética do biólogo, do médico, do cientista de modo geral; é a ética da 

vida e, consequentemente, a ética de toda a sociedade. Afinal, as discussões relativas à 

vida e à saúde interessam a todos nós: médicos, advogados, psicólogos, engenheiros, 

professores, religiosos, sociólogos etc.

2- O melhoramento genético e os transgênicos

Nas pesquisas envolvendo seres vivos, são utilizados genes do bicho-da-seda 

incorporados aos genes do algodão, produção de insulina a partir de bactérias, 

produção de frutas sem sementes e uma série de outras pesquisas, promovendo uma 

alteração genética nos mesmos. 

Os Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) surgiram em 1973 

quando os cientistas Cohen e Boyer, que coordenavam um grupo de pesquisas 

em Stanford e na Universityof Califórnia, davam o passo inicial para o mundo da 

transgenia. Eles conseguiram transferir um gene de rã para uma bactéria, o primeiro 

experimento ocorrido com sucesso usando a técnica do DNA recombinante. Essa 

Fig. 02 - Símbolo dos 
transgênicos.
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técnica, posteriormente, passou a ser chamada de engenharia genética. De acordo 

com Furtado (2003, apud ALVES, 2004, p. 03), “essa conquista tem sido comparada 

à domesticação do fogo e à descoberta da fissão nuclear, entre outros eventos de 

grande impacto sobre o destino humano”.

Fig. 03 - Milho: um dos alimentos 
mais alterados geneticamente.
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Qual a diferença entre transgênicos e OGMs?

Convencionalmente utilizam-se os termos OGMs e transgênicos como 

sinônimos. Porém, existe uma diferença técnica entre ambos. Os OGMs, 

são organismos que foram modificados com a introdução de um ou mais 

genes provenientes de um ser vivo da mesma espécie do organismo de 

alvo. Um exemplo típico de OGM é o tomate Flavrsavr, que foi modificado 

geneticamente para apresentar um processo de maturação mais lento, de 

modo a permitir que os frutos possam ser colhidos maduros ainda na planta. 

Isso faz com que a qualidade nutricional e de acondicionamento sejam 

melhores. Essa técnica de modificação consiste em isolar uma determinada 

sequência de genes do próprio fruto e depois inseri-la em sentido inverso, no 

próprio fruto. Assim, tem-se um OGM e não um transgênico.

Alves (2004, p. 04)



8

CIDADANIA, ÉTICA E MEIO AMBIENTE

3- Engenharia genética: legalizando a atividade

Anjos (2002, apud KOVÁCS, 2003) aponta a importância de se pensar numa 

bioética para os países em desenvolvimento, na qual a justiça para todos seja uma 

questão importante, uma vocação para se pensar naqueles que são os excluídos, 

os pobres, para quem não se discute a eutanásia voluntária, e sim, a involuntária. 

Nesse contexto, a noção de equidade é significativa, ou seja, é fundamental atender 

um número maior de pessoas nas suas necessidades, tanto na alocação de recursos, 

quanto na qualidade. 

De acordo com Heck (2005), as técnicas de reprodução assistida, bem como as 

técnicas de transplante de órgãos vitais não são possíveis sem intervenção bioética. 

Assim como a redefinição do conceito de morte - com base na morte encefálica 

dos doadores mortos, pressupõe uma mudança bioética do instante de morte - a 

reprodução assistida implica uma alteração do momento de início da vida. A junção 

laboratorial dos gametas masculino e feminino na produção de um embrião requer 

tecnicamente, por um lado, a replicagem e, por outro, o descarte de embriões 

congelados, o que não é possível sem uma modificação bioética do instante de início 

da vida.

Fig. 04 - Reflexão sobre a clonagem humana.
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Em julho de 2005, foi criado no Brasil o Conselho Nacional de Bioética- 

CNBioética, órgão de assessoramento ao Presidente da República sobre questões 

éticas decorrentes da prática em saúde, dos avanços científicos e tecnológicos nos 

campos da biologia, da medicina e da saúde, e das situações que põem em risco a 

vida humana e o equilíbrio do meio ambiente.

De acordo com Projeto de Lei nº 6.032, de 2005 (BRASIL, 2005), o Artigo 2º 

compete ao CNBioética, por iniciativa própria ou quando demandado:

I - elaborar estudos e relatórios acerca de conflitos éticos existentes no 
campo da saúde ou que tenham importância para a preservação da vida 
humana, da relação do ser humano com o meio ambiente e do acesso aos 
progressos e conquistas do conhecimento nas áreas da Saúde, da Biologia 
e da Medicina;
II - emitir pareceres sobre implicações morais e éticas de questões 
emergentes ou persistentes que tenham ou possam vir a ter impacto na 
vida humana, na qualidade de vida, no meio ambiente e na pluralidade 
étnica, religiosa e cultural;
III - emitir parecer sobre questões morais e éticas específicas, suscitadas 
pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia;
IV - emitir pareceres, relatórios e elaborar estudos sobre temas que lhe 
forem submetidos; e
V - promover fóruns para a discussão nacional de questões bioéticas e para 
a divulgação de seus estudos, relatórios e pareceres.

Dessa forma, é importante que a ciência e, principalmente, os pesquisadores 

tenham em mente que a tecnologia pode contribuir em muito para uma melhoria 

Fig. 05 - Cobaia utilizada em experimento.

Fo
nt

e:
 F

on
te

: h
tt

p:
//

w
w

w
.m

es
op

in
io

ns
.c

om
/p

et
iti

on
/a

ni
m

au
x/

st
op

-d
is

se
ct

io
n-

ec
ol

e/
11

13
4



10

CIDADANIA, ÉTICA E MEIO AMBIENTE

da qualidade de vida da população através de melhoria da saúde, aumento da 

longevidade, aumento da produção de alimentos, dentre outros benefícios. Porém, é 

preciso ter limites e regras ao se lidar com seres vivos, e com as alterações produzidas 

nos mesmos para que não haja a perda do controle sobre o que é produzido e, 

principalmente, que o meio ambiente não perca a sua dinâmica.

RESUMINDO

Na aula de hoje, estudamos um pouco sobre a ciência 

e como os cientistas têm se comportado frente aos desafios 

das novas tecnologias, dentro de um enfoque da bioética. O 

homem hoje produz novos seres vivos, altera os alimentos, 

mistura genes de animais com plantas; isso tudo resulta em 

consequências diretas para o meio ambiente. É importante 

destacar que a ciência precisa de regras e limites quando faz 

uso de seres vivos para a produção de novos conhecimentos.
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

O homem, nos últimos tempos, vem fazendo uso 

da tecnologia e, dessa forma, vem provocando muitas 

revoluções no campo da medicina.  Assim, levantamos o 

seguinte questionamento: até onde a ciência pode e deve 

interferir na criação e na alteração da vida humana? 

A ciência tem proporcionado revoluções no campo 

das criações para a indústria, isso vai desde as garrafas 

PET, celulares, silicones industriais, CFCs, dentre outros. Até 

que ponto o homem poderá ter controle sobre o processo 

produtivo e sobre as respostas ambientais a essas produções?

A alteração no código genético dos seres vivos tem 

levado ao surgimento de seres vivos modificados. De que 

forma essas alterações podem provocar mudanças na cadeia 

alimentar?

Escreva um artigo de opnião, de até 20 linhas, expondo 

argumentos que defendem seu ponto de vista.
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APRESENTANDO A AULA

Estamos iniciando mais um encontro do componente 

curricular Cidadania, Ética e Meio Ambiente. Nesta aula, 

iremos refletir sobre meio ambiente e sociedade a partir do 

pensamento complexo. O conteúdo desta aula será de suma 

importância para retomarmos, de forma mais aprofundada, 

as discussões que tivemos nas aulas passadas e as que 

proporemos nas aulas seguintes. Daí a necessidade da máxima 

atenção aos conceitos que apresentaremos no decorrer 

destas páginas, os quais deverão ser ampliados por meio de 

pesquisas e das leituras complementares que sugeriremos no 

final desta aula.

DEFININDO OBJETIVOS

Com base nas discussões propostas nesta aula, esperamos 

que você seja capaz de: 

•	 compreender em que consiste o pensamento complexo;

•	 perceber a necessidade de pensarmos para além dos 

limites impostos pelas disciplinas;

•	 refletir sobre a relação entre as ações humanas e os seus 

efeitos sobre o meio ambiente.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

1. O que é complexidade?

 É muito comum dizermos que algo é complexo quando estamos querendo 

informar que uma  certa situação é complicada. Ou seja, complexidade e 

complicação tornaram-se termos popularmente vistos como sinônimos. Entretanto, 

tal concepção é errônea.

Para um dos maiores estudiosos do pensamento complexo, o pensador francês 

Edgar Morin (2006, p. 38):

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade 
quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo 
(como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o 
mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo 
entre o objeto do conhecimento e o seu contexto, o todo e as partes, as 
partes entre si.

Infelizmente, devido à herança positivista, não fomos educados para perceber 

a realidade a partir do pensamento complexo. Geralmente, deixamos de ver a 

importância do contexto e das partes com relação ao todo. Isso termina por gerar 

Fig. 1 - Edgar Morin.
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preconceitos de uma ciência sobre outras, a arrogância no meio acadêmico, a 

intransigência de muitos pesquisadores e a falta de abertura para pensar diferente 

ou para aceitar as novas ideias.

Ainda com relação à multidimensionalidade do real e do ser humano, Morin 

(2005, p. 176-177, grifo nosso) acrescenta:

O problema da complexidade não é o da completude, mas o da 
incompletude do conhecimento. [...] se tentarmos pensar no fato de 
que somos seres ao mesmo tempo físicos, biológicos, sociais, psíquicos e 
espirituais, é evidente que a complexidade é aquilo que tenta conceber 
a articulação, a identidade e a diferença de todos esses aspectos, 
enquanto o pensamento simplificante separa esses diferentes 
aspectos ou unifica-os por uma redução mutilante. Portanto, nesse 
sentido, é evidente que a ambição da complexidade é prestar contas das 
articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, entre categorias 
cognitivas e entre tipos de conhecimento .

Na citação acima, Morin alerta para outro aspecto que deve ser sempre 

considerado quando estamos estudando um fenômeno: a incompletude do 

conhecimento. Todo conhecimento é apenas uma aproximação, visto que estamos 

todo tempo sob o risco do erro e da ilusão, como afirma esse autor na maior parte 

das suas obras. Dessa forma, assim como a incerteza faz parte da nossa vida, ela 

também está presente em toda forma de apreensão do real.  

Ao longo da sua história, a ciência moderna tem, cada vez mais, se especializado, 

criando áreas que se distinguem uma das outras, e que, por isso mesmo, geralmente 

não se comunicam. É inegável que essa especialização tem proporcionado muitos 

avanços científicos. Entretanto, ela também tem gerado problemas. Um deles é o de 

impedir que tenhamos uma percepção do global, pois essa especialização fragmenta 

o conhecimento em parcelas, fazendo com que nós conheçamos apenas as partes 

sem uma relação com o todo. Da mesma forma, ela nos priva de tratar corretamente 

os problemas particulares, pois estes só podem ser propostos e pensados em seu 

contexto (MORIN, 2006, p. 41).

Ao esfacelarmos os saberes, fragmentando-os, parcelando-os, criamos uma 

inteligência cega, que impede a reflexão e reduz as possibilidades de julgamento 

corretivo e de visão a longo  prazo. Para Morin (2006, p. 43)
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O que é cadeia alimentar?
Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem 

uns dos outros para se alimentar. É a maneira de expressar as relações 

de alimentação entre os organismos de um ecossistema, incluindo os 

produtores, os consumidores e os decompositores. “Produtores são fonte de 

Por isso, quanto mais os problemas se tornam multidimensionais, maior 
é a incapacidade de pensar sua multidimensionalidade; quanto mais 
a crise progride, mais progride a incapacidade de pensar a crise; mais 
os problemas se tornam planetários, mais eles se tornam impensáveis. 
Incapaz de considerar o contexto e o complexo planetário, a inteligência 
cega torna-se inconsciente e irresponsável.

A rapidez com que ocorrem as transformações no mundo contemporâneo 

coloca em xeque os conceitos e concepções sobre a realidade até então considerados 

“legítimos” ou verdadeiros. Exige, portanto, que as problemáticas atuais sejam 

tratadas na sua complexidade, considerando-se os contextos em que ocorrem e as 

relações entre estes e outros contextos. Urge também que a sociedade reflita sobre 

as suas práticas e se envolva nas tomadas de decisões.

2. Pensamento complexo, cidadania e ética ambiental

Já sabemos que complexidade não é o mesmo que complicação. Sabemos 

também que o pensamento complexo busca tecer junto o que está separado e é visto 

de forma isolada. Agora, vamos retomar os estudos que tivemos nas aulas anteriores 

e discutir a relação entre cidadania, ética e meio ambiente.

A princípio, é importante destacar que quando nos referimos ao meio ambiente, 

estamos tratando de um dos temas mais complexos que existe. Isso se explica porque 

não podemos compreender as relações que ocorrem no meio ambiente de forma 

simplista, pois tudo está interligado. Um exemplo, dentre tantos que podemos citar, 

é o da cadeia alimentar.
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alimento para os consumidores primários – organismos herbívoros e que, por 

sua vez, são alimentos (e fonte de energia) para outros consumidores. Esses 

organismos serão consumidos pelos seres detritívoros e/ou decompositores 

– como urubus e bactérias, respectivamente. E, dessa forma, um organismo 

é fonte de matéria e energia a outro organismo, ao servir de alimento a ele”. 

Araguaia ([2012], Doc. on line)

Conforme podemos perceber na imagem acima, cada ser vivo tem o seu papel 

na cadeia ecológica. A superpopulação de um deles ou, o contrário, a sua redução ou 

extinção, provocará consequências incalculáveis para outros seres vivos, chegando 

esses efeitos, obviamente, até o ser humano que, embora também faça parte da 

natureza, geralmente não se percebe como apenas mais um elo de uma cadeia 

infinita. 

Fig. 02 - Cadeia alimentar.
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Podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, que tudo está ligado num tecido 

interdependente, constituindo-se em um universo de relações. Quando tomamos 

consciência desse fato, construímos um novo entendimento sobre o homem, a 

sociedade e o mundo, ao mesmo tempo em que questionamos profundamente os 

resultados da excessiva influência da especialização e do reducionismo científico. 

Também, a ciência passa a ser questionada em suas garantias e certezas, abrindo-nos 

as portas para o diálogo urgente sobre os riscos e as vulnerabilidades, cada vez mais 

presentes em nossas vidas, cuja resolução só será possível por meio de uma postura 

complexa. Por isso, não podemos agir sobre o meio ambiente de forma irresponsável, 

sem planejamento e sem considerarmos a multiplicidade de fatores que geram esses 

riscos.

Para Morin (2006, p. 40-41, grifo nosso):

O enfraquecimento da percepção do global conduz ao enfraquecimento 
da responsabilidade (cada qual tende a ser responsável apenas por sua 
tarefa especializada), assim como ao enfraquecimento da solidariedade 
(cada qual não mais sente os vínculos com seus concidadãos) 

Fig. 3 - Extinção de espécies.
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As considerações do pensador francês, ao tratar dos efeitos trazidos pela 

hiperespecialização, reforçam o debate no tocante às nossas ações (ou a ausência 

delas) com relação ao meio ambiente.

Não é necessário ser um expert na Biologia, na Geografia ou em quaisquer 

outras ciências para se dar conta dos estragos incomensuráveis que o homem causou 

(e continua causando) ao meio natural em que vive juntamente com outros seres 

vivos. Seria muita insensibilidade da nossa parte se não ficássemos consternados e 

indignados com as imagens que costumam ser divulgadas pela mídia: desmatamentos, 

extinções de espécies, emissões de poluentes nas águas, solo e ar...

Dentro da lógica consumista da sociedade moderna, os recursos naturais 

são tratados como se fossem infinitos e estivessem disponíveis para serem usados 

pelo Homem a seu bel-prazer. Isso tem se revelado, hoje, como uma pressuposição 

ilusória, haja vista que a maioria dos recursos está se esgotando, mesmo daqueles 

considerados renováveis. Dessa forma, as questões locais e globais precisam ser 

concebidas em constante situação comunicativa. Pensar global e agir localmente é a 

grande sentença que se impõe, caso queiramos viver num planeta habitável. 

Fig. 4 - Ave vítima de derramamento de óleo no 
mar.
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RESUMINDO

 Usamos corriqueiramente o termo complexidade 

quando estamos nos referindo a algo que é difícil, 

complicado. No entanto, a palavra complexo tem a sua 

origem no latim (complexus) e significa “aquilo que é tecido 

junto”. Pensar de forma complexa significa, então, estar 

aberto ao diálogo com outras áreas do conhecimento, 

já que tudo é relacionado, incerto e incompleto. O 

pensamento complexo permite-nos a possibilidade de agir 

de maneira ética e responsável perante o meio ambiente, 

pois considera que tudo está ligado e interrelacionado.  

LEITURAS COMPLEMENTARES

 Para o aprofundamento das discussões propostas 

nessa aula, recomendamos as seguintes leituras: 

FASSARELLA, Simone Simões. Olhares sobre a 

complexidade ambiental: raízes sociais da venda ilegal de 

animais. Revista Didática Sistêmica, Rio Grande do Sul, v. 

2, p. 97-105, jan.-mar., 2006. Disponível em: <http://www.

seer.furg.br/redsis/article/view/1202/493>. Acesso em: 16 

nov. 2012.

LEFF, Enrique. Complexidade, Racionalidade Ambiental e 

Diálogo de Saberes. Educação & Realidade, Porto Alegre, 

v. 34, n. 03, p. 17-24, set.-dez. 2009. Disponível em: <http://

seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/

view/9515/6720. Acesso em: 16 nov. 2012.
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

 

Leia, com atenção, o documento abaixo: 

"O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar nossa terra. O 

grande chefe assegurou-nos também da sua amizade e benevolência. É uma atitude 

gentil da parte dele, pois sabemos que não necessita da nossa amizade. Vamos pensar 

na oferta. Sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e se apossará 

dela. O grande chefe de Washington pode acreditar no que o chefe Seattle diz com a 

mesma certeza com que nossos irmãos brancos podem confiar na mudança das estações 

do ano. Minha palavra é como as estrelas: não perdem o brilho.

Mas como é possível comprar ou vender o céu, o calor da terra? É uma ideia estranha. 

Não somos donos da pureza do ar e do brilho da água. Como alguém pode então comprá-

los de nós? Decidimos apenas sobre coisas do nosso tempo. Toda esta terra é sagrada 

para o meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada floco de neblina 

nas florestas escuras, cada clareira, todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições 

e na crença do meu povo.

Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, 

um torrão de terra é o mesmo que outro. Porque ele é um estranho, que vem de noite e 

rouba da terra tudo quanto necessita. A terra não é sua irmã, nem sua amiga, e depois de 

esgotá-la ele vai embora. Deixa para trás o túmulo de seu pai sem nenhum sentimento. 

Rouba a terra de seus filhos, nada respeita. Esquece os antepassados e os direitos dos 

filhos. Sua ganância empobrece a terra e deixa atrás de si os desertos. Suas cidades são 

um tormento para os olhos do homem vermelho, mas talvez seja assim porque o homem 

vermelho seria um selvagem que nada compreende.

Não há paz nas cidades do homem branco. Nem lugar onde se possa ouvir o som 

do desabrochar da folhagem na primavera, o zumbir das asas dos insetos. Talvez por ser 

um selvagem que nada entende, o barulho das cidades é terrível para os meus ouvidos. E 
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que espécie de vida é aquela em que o homem não pode ouvir a voz do corvo noturno ou 

a conversa dos sapos no brejo à noite? Um índio prefere o suave sussurro do vento sobre 

o espelho d\\'água e o próprio cheiro do vento, purificado pela chuva do meio-dia e com 

perfume de pinho. O ar é precioso para o homem vermelho, porque todos os seres vivos 

respiram o mesmo ar, animais, árvores, homens. Não parece que o homem branco se 

importe com o ar que respira. Como um moribundo, ele é insensível ao mau cheiro.

Se eu me decidir a aceitar a venda, imporei uma condição: o homem branco deve 

tratar os animais como se fossem seus irmãos. Sou um selvagem e não compreendo que 

possa ser de outra forma. Vi milhares de bisões apodrecendo nas pradarias abandonados 

pelo homem branco que os abatia a tiros. Sou um selvagem e não compreendo como um 

fumegante cavalo de ferro possa ser mais valioso que um bisão, que nós, peles vermelhas 

matamos apenas para sustentar a nossa própria vida. O que é o homem sem os animais? 

Se todos os animais acabassem os homens morreriam de solidão espiritual, porque tudo 

quanto acontece aos animais pode também afetar os homens. Tudo quanto fere a terra, 

fere também os filhos da terra.

Nossos filhos viram os pais humilhados na derrota. Nossos guerreiros vergam sob o 

peso da vergonha. E depois da derrota passam o tempo em ócio e envenenam seu corpo 

com alimentos doces e bebidas ardentes. Não importa muito onde passaremos nossos 

últimos dias. Eles não são muitos. Mais algumas horas ou até mesmo alguns invernos e 

nenhum dos filhos das grandes tribos que viveram nestas terras ou que tem vagueado 

em pequenos bandos pelos bosques, sobrará para chorar, sobre os túmulos, um povo que 

um dia foi tão poderoso e cheio de confiança como o nosso povo.

Sabemos de uma coisa que o homem branco talvez venha um dia a descobrir: nosso 

Deus é o mesmo Deus. Julga, talvez, que pode ser dono Dele da mesma maneira como 

deseja possuir nossa terra. Mas não pode. Ele é Deus de todos. E quer bem da mesma 

maneira do homem vermelho como do branco. A terra é amada por Ele. Causar dano à 

terra é demonstrar desprezo pelo Criador. O homem branco também vai desaparecer, 

talvez mais depressa que as outras raças. Continua sujando sua própria cama e há de 

morrer, uma noite, sufocado nos seus próprios dejetos. Depois de abatido o último bisão 

e domados todos os cavalos selvagens, quando as matas misteriosas federem à gente, 

quando as colinas escarpadas se encherem de fios que falam, onde ficarão então os 



13

COMPLEXIDADE AMBIENTAL

sertões? Terão acabado. E as águias? Terão ido embora. Restará dar adeus à andorinha 

da torre e à caça. É o fim da vida e o começo da sobrevivência.

Talvez compreendêssemos com que sonha o homem branco se soubéssemos que 

esperanças transmitem a seus filhos nas longas noites de inverno, que visões do futuro 

oferece para que possam tomar forma os desejos do dia de amanhã. Mas nós somos 

selvagens. Os sonhos do homem branco são desconhecidos para nós. E por serem 

desconhecidos, temos que escolher nosso próprio caminho. Se concordarmos com a 

venda é para garantir as reservas que foram prometidas. Lá talvez possamos viver nossos 

últimos dias. Depois que o último homem vermelho tiver partido e a sua lembrança não 

passar da sombra de uma nuvem sobre as pradarias, a alma do meu povo continuará a 

viver nestas florestas e praias, porque nós as amamos como um recém-nascido ama o 

bater do coração de sua mãe. Se vendermos nossa terra, ama-a como nós a amávamos. 

Protege-a como nós a protegíamos. Nunca se esqueçam de como era a terra quando 

tomaram posse dela. E com toda a sua força, o seu poder, e todo o seu coração, conserva-a 

para os seus filhos e ama-a como Deus ama a todos nós. Uma coisa sabemos: o nosso 

Deus é o mesmo Deus. Esta terra é querida por Ele. Nem mesmo o homem branco pode 

evitar o nosso destino".

SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL. Carta do Cacique Seattle. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/

sciam/noticias/carta_do_cacique_seattle.html>. Acesso em: 27 ago. 2012.

A carta do cacique Seattle se tornou célebre entre os ambientalistas por 

demonstrar a relação entre a cultura indígena e o ambiente em que vivem esses 

povos. 

Após a leitura, responda às seguintes questões:

•	 Pesquise e faça uma síntese a respeito do  contexto histórico e socioeconômico 

dos Estados Unidos à época da escrita desse documento.

•	 De que forma, nessa carta, podemos perceber uma relação complexa entre o 

homem e o meio natural? Enriqueça o seu texto com trechos retirados do documento.
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DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

APRESENTANDO A AULA

Nas aulas anteriores, aprendemos a importância da 

ética e da ação cidadã, como também a necessidade de 

percebermos o mundo de uma forma interdisciplinar, ou 

seja, fora dos limites impostos pelas ciências. Nesta aula, 

refletiremos sobre a urgência de se construir um novo 

modelo de desenvolvimento mais ético, justo e democrático, 

portanto, totalmente oposto ao padrão atual, voltado para o 

crescimento ilimitado e despreocupado com as consequências 

sociais e ambientais causadas pela sua lógica.

DEFININDO OBJETIVOS

Com base nas discussões propostas nesta aula, 

esperamos que você seja capaz de: 

•	 compreender em que consiste o desenvolvimento 

sustentável;

•	 relacionar os impactos ambientais presentes na atualidade 

que estão em sintonia  com o modelo de desenvolvimento 

econômico global;

•	 perceber a necessidade de criarmos as condições para a 

construção da sustentabilidade social e ambiental.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

1. Desenvolvimento e crescimento econômico ilimitado

 Certas ideias são criadas num determinado contexto histórico e, depois, 

consolidam-se ao ponto de se tornarem, para muitos, verdades inquestionáveis, quase 

dogmas. Uma delas é a defesa do crescimento ilimitado, pautada no pressuposto 

de que o crescimento econômico acelerado e sem limites é necessário, pois define o 

nível de “progresso” de um país. 

As origens históricas dessa ideologia remontam aos séculos XVIII e XIX, quando 

o sistema capitalista, na sua fase industrial, consolidou-se. A industrialização e a 

urbanização passaram a ser vistas como fatores para o progresso. O investimento 

em novas tecnologias passou a ser a grande meta dos países ricos. É importante 

acrescentar que essas tendências eram vistas positivamente não apenas pelos países 

capitalistas, mas pela maioria dos pensadores socialistas. Por meio desse modelo 

de desenvolvimento, os países capitalistas e a sociedade urbano-industrial se 

legitimavam, apresentando esse sistema como o instrumento pelo qual a humanidade 

progrediria. 

A disseminação e a consolidação dessa ideologia fizeram com que, na segunda 

metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, os chefes de governo dos 

países ricos e pobres passassem a investir, sempre mais, nesse modelo de crescimento. 

Os primeiros queriam manter-se crescendo, enquanto que os segundos lutavam 

para se inserir nesse padrão, concebido como promotor do progresso. Por causa 

disso, tomando-se como parâmetro o nível quantitativo da sua produção material 

(a industrialização era um dos indicadores mais importantes); os países passaram 

a ser divididos em três grupos: os “desenvolvidos”, os “subdesenvolvidos” e os “em 

desenvolvimento”.

Fatores importantes como qualidade de vida, distribuição de renda, satisfação 

das necessidades básicas, respeito ao meio ambiente e às culturas tradicionais 

eram desconsiderados nessa avaliação, mesmo porque não faziam parte da lógica 
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agressiva do capitalismo. Muitos políticos de países do então chamado Terceiro 

Mundo acreditavam que a justiça social viria em decorrência desse desenvolvimento 

econômico destituído de limites. Daí aconselharem a população a aceitar 

“temporariamente” as privações que esse modelo impõe (exclusão, concentração 

da renda, desemprego, dentre outras consequências maléficas para a maioria da 

população).

Como a quantidade da produção material valia (e, infelizmente, ainda vale) mais 

do que a qualidade da sua obtenção, foi criado o PNB (Produto Nacional Bruto), um 

índice com a função de registrar apenas a criação positiva da produção econômica, 

não considerando a sua natureza social ou os seus efeitos sobre o ambiente. 

Lago e Pádua (1998, p. 46-47) assim analisam o PNB:

[...] a derrubada comercial de uma floresta, ou a exploração até o 
esgotamento de um poço de petróleo, são contabilizadas no PNB apenas 
como criação positiva de riqueza, sem que se desconte a perda definitiva 
de bens naturais de valor incalculável. É uma situação semelhante à de um 
homem que encontrasse um tesouro e fosse gastando rapidamente o seu 
conteúdo, sentindo-se cada vez mais rico por isso, quando, na verdade, a 
cada dia que passa o tesouro diminui e ele se encontra mais pobre.

Qual a diferença entre PIB e PNB?

Um dos principais indicadores que demonstram a realidade econômica 

de um país ou região é o PIB (Produto Interno Bruto). Tal indicador nada mais 

é do que a mensuração de todos os bens e serviços, ou seja, de toda a riqueza 

produzida. Uma das maiores confusões em relação ao PIB é a diferença entre 

o mesmo e outro importante indicador econômico: o PNB (Produto Nacional 

Bruto).

Embora o conceito de PIB seja preferido na maior parte do mundo, como 

no Brasil e Grã Bretanha, o PNB é utilizado especialmente em determinados 

países, como nos Estados Unidos, por exemplo.

O PIB representa todas as riquezas produzidas dentro das fronteiras 
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de uma região, independentemente do destino dessa renda. O conceito de 

PIB também descarta a entrada de verbas do exterior. O que é levado em 

consideração é simplesmente aquilo que é produzido dentro das fronteiras 

da região ou país.

Já o PNB considera todos os valores que um país, por exemplo, recebe 

do exterior, além das riquezas que foram apropriadas por outras economias, 

ou seja, os valores que saem. É justamente essa a diferença: o PNB considera 

as rendas enviadas e recebidas do exterior, enquanto o PIB, não.

Dessa forma, em países em desenvolvimento, como o Brasil, o PNB 

normalmente é menor que o PIB, uma vez que as transnacionais enviam 

grande parte de seus lucros para seus países de origem. Da mesma forma, em 

países com muitas empresas de atuação global, como nos Estados Unidos, o 

PNB tende a ser maior, já que há uma grande absorção dos lucros gerados 

por suas empresas no exterior.

BRASIL ESCOLA. Qual a diferença entre PIB e PNB?. Disponível em: <http://www.
brasilescola.com/economia/qual-diferenca-entre-pib-pnb.htm>. Acesso em: 16 nov. 2012.

É verdade que muitos países tiveram um crescimento das suas riquezas nessas 

últimas décadas. Mas também é verdade que se ampliaram as disparidades sociais 

dentro e fora desses países, fazendo com que, mais recentemente, alguns governos 

passem a criar programas de inclusão social. A tecnologia, vista por muitos como 

desencadeadora de progresso, ficou concentrada, sobretudo, nas mãos das nações 

ricas. Se a tão comentada globalização proporcionou, para poucos, o acúmulo de 

riquezas, para a maioria, o que se globalizou foi a pobreza, a exclusão e o desrespeito 

às culturas tradicionais. Isso sem contar os graves impactos socioambientais que essa 

economia tem gerado.
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Fig. 01 - Contraste entre o Morumbi, 
em São Paulo, a uma favela vizinha.

Fig. 02 - Contrastes sociais no 
Rio de Janeiro.

Como podemos explicar essa contradição? Vejamos as observações feitas por 

Lago e Pádua (1998, p. 50):

[...] o modelo de crescimento que estamos criticando, além de ignorar a 
existência de limites ecológicos, não cresce em função das necessidades 
humanas e sim de sua própria dinâmica interna, pois o crescimento é 
para ele um fim e não um meio. Ele tem no crescimento a base do seu 
funcionamento e se utiliza de qualquer artifício para mantê-lo. Como a 
natureza é a fonte de onde se retiram os recursos para alimentar essa fome 
de crescer, não é difícil perceber o impacto ambiental que esse modelo 
acarreta. E surge então a “crise ecológica”.

Todavia, foi em função dessa “crise ecológica”, gerada pelo crescimento ilimitado, 

que tiveram início as primeiras críticas a esse modelo. Como nos ensina Barbieri 

(1997), a preocupação com os problemas ambientais decorrentes do processo de 

desenvolvimento econômico deu-se de maneira lenta e diferenciada entre os diversos 

agentes, indivíduos, governos, organizações internacionais, entidades da sociedade 

civil etc. De acordo com esse autor, foi uma evolução que seguiu três etapas:

1ª – Baseou-se na percepção dos problemas ambientais localizados e atribuídos 

à ignorância e à negligência da população e dos agentes produtores e consumidores 

de bens e serviços;

2ª – A degradação ambiental era vista como um problema generalizado, porém 

confinado nos limites territoriais dos estados nacionais;
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3ª – A degradação ambiental é entendida como um problema planetário que 

atinge a todos e que é efeito do tipo de desenvolvimento praticado pelos países. 

 A partir dessa última fase, começaram a ser questionadas as políticas e 

as metas de desenvolvimento praticadas pelos países, geralmente baseadas em 

critérios puramente econômicos e quantitativos. Foram também criticadas as 

relações internacionais que ocorriam 

entre os poucos países ricos e os 

muitos países pobres. Além disso, 

passaram a incorporar novos critérios 

para avaliar o desenvolvimento. Foi 

nesse contexto que nasceu a ideia 

de Ecodesenvolvimento, proposto 

por Maurice Strong, em 1973, o qual 

percebia a necessidade de inserir as 

dimensões sociais, políticas e culturais 

às políticas de desenvolvimento. Mais 

tarde, essa nova ideia passou a ser 

popularizada pelo terno Desenvolvimento Sustentável.   

Passou-se a se estabelecer uma diferença entre os dois tipos de desenvolvimento: 

	 •	 O	primeiro,	predominante,	depende	do	consumo	crescente	de	energia	

e recursos naturais, visto que as atividades econômicas e a geração de riquezas são 

incentivadas em detrimento do meio ambiente e dos efeitos que elas trazem para a 

sociedade;

	 •	 O	 segundo,	 alternativo,	 procura	 incorporar	 qualidade,	 ao	 invés	 da	

quantidade, ao crescimento econômico implicando em mudanças nos padrões de 

consumo e do nível de conscientização.

2. Desenvolvimento Sustentável

O termo desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez, em 

1983, por ocasião da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

Fig. 03 – Maurice Strong.
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criada pela ONU. Presidida pela então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brudtland, essa comissão propôs que o desenvolvimento econômico  fosse integrado 

à questão ambiental.

Os trabalhos da comissão foram concluídos em 1987, com a apresentação 

de um diagnóstico dos problemas globais ambientais, conhecido como Relatório 

Brundtland ou Nosso Futuro Comum. Nesse documento, o desenvolvimento 

sustentável é definido como “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 

1991, p. 46).

Numa nova conferência da ONU, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, conhecida 

como Eco-92 ou Rio-92, essa nova forma de desenvolvimento foi amplamente 

difundida e aceita. Nessa reunião, foram assinados a Agenda 21 e um conjunto amplo 

de documentos e tratados cobrindo biodiversidade, clima, florestas, desertificação e 

o acesso e uso dos recursos naturais do planeta.

A proposta do desenvolvimento sustentável é usar os recursos naturais com 

respeito ao próximo e ao meio ambiente. É, assim, um modelo de desenvolvimento 

que não esgota os recursos e concilia crescimento econômico e preservação da 

natureza.

Ora, pode-se perceber que o termo “desenvolvimento sustentável” traz em si 

uma forte contradição, pois, se a palavra desenvolvimento estimula o crescimento, 

o termo sustentável remete-nos à ideia daquilo que se pode sustentar, do que é 

estável, equilibrado e durável. 

No entender de Giansanti (1998, p. 13, grifo do autor), a garantia de 

sustentabilidade do patrimônio natural, aliada a um desenvolvimento econômico e 

social pleno, supõe muitos desafios, a saber:

O primeiro, o de abandonar a ilusão de que se deve atingir antes um 
crescimento econômico rápido para depois repartir a riqueza social, 
uma vez que políticas de distribuição de renda e expansão do bem-estar 
condicionam-se, entre outros fatores, ao jogo de forças dos agentes sociais. 
Segundo, implica a negociação de regras universais de uso sustentável dos 
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recursos naturais, além de exigir a adoção de uma posição de força por 
parte dos países pobres nas relações econômicas internacionais. Remete, 
portanto, a um exame crítico da noção de necessidade e dos padrões 
de consumo atuais, revendo as finalidades da produção econômica e os 
valores sociais, predominantes, o que envolve também atitudes individuais

Mesmo com esses grandes desafios, desenvolvimento sustentável tornou-se 

um termo da “moda” nas últimas décadas. É cada vez maior o número de pessoas, 

governos e instituições preocupadas com a questão ambiental ou, pelo menos, 

afirmarem que estão (não são poucos os governos que temem uma “retração” na 

economia, mas que, mesmo assim, falam em sustentabilidade). 

Dentre aqueles que buscam atingir o desenvolvimento sustentável, muitos não 

o tomam sob a ótica da complexidade, a partir da qual se exige uma compreensão 

reflexiva que coloque em pauta a mudança do atual modelo de “crescimento” para um 

modelo de “desenvolvimento” 

com equidade social, respeito    à 

natureza  e às culturas. Portanto, as 

decisões que devem ser tomadas 

em prol da sustentabilidade, 

para serem realmente 

efetivas, precisam considerar a 

identificação das problemáticas 

e procurar soluções tanto em 

termos quantitativos como 

qualitativos. 

Também é importante destacar que o desenvolvimento econômico é vital 

para os países mais pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado 

pelos países industrializados. Isso não seria possível, pois, conforme o WWF Brasil – 

uma ONG brasileira, participante de uma rede internacional e comprometida com 

a conservação da natureza dentro do contexto social e econômico brasileiro – caso 

as sociedades do Hemisfério Sul copiassem os padrões das sociedades do Norte, a 

quantidade de combustíveis fósseis, consumida atualmente aumentaria 10 vezes e a 

Fig. 04 - Uma rede para o alcance da 
sustentabilidade.
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de recursos minerais, 200 vezes. Isso significa que ao invés de aumentar os níveis de 

consumo dos países em desenvolvimento, é preciso reduzir os níveis observados nos 

países industrializados, um dos desafios quase impossíveis se considerarmos a lógica 

do consumo numa sociedade capitalista.

RESUMINDO

Durante séculos, acreditou-se que o modelo ideal de 

desenvolvimento seria aquele baseado num crescimento 

econômico ilimitado. Diante da crise ambiental, gerada pelas 

consequências trazidas por tal padrão de desenvolvimento, 

afirmou-se, na década de 1980, a concepção de um tipo 

de desenvolvimento alternativo ao predominante, o 

desenvolvimento sustentável, cuja definição mais aceita é 

que ele é capaz de suprir as necessidades da geração atual, 

sem comprometer a capacidade de atender as necessidades 

das futuras gerações. 

LEITURAS COMPLEMENTARES

BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente. 

2. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. (Capítulo I – p. 23-45)

BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 

Petrópolis: Vozes, 2012. (Capítulo I – p. 13-29)
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

 Vimos nesta aula que, para alcançarmos a 

sustentabilidade, precisamos perceber a problemática 

ambiental de forma complexa, ou seja, considerando uma 

variedade de fatores que estão interligados. 

Assim, com base no que já foi discutido nesta aula e nas 

anteriores, redija uma síntese sobre o que se faz necessário 

para alcançarmos o desenvolvimento sustentável. 
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APRESENTANDO A AULA

Na aula anterior, estudamos as origens do termo 

desenvolvimento sustentável, como um modelo alternativo 

de desenvolvimento ao padrão que temos atualmente como 

predominante. Nesta aula, discutiremos sobre a Agenda 21 

e a importância desse documento para que alcancemos a 

sustentabilidade. Veremos, no decorrer da disciplina, que 

os temas das suas aulas estão diretamente relacionados às 

discussões presentes na Agenda 21.

DEFININDO OBJETIVOS

Com base nas discussões propostas nesta aula, esperamos 

que você seja capaz de: 

•	 compreender os objetivos da Agenda 21;

•	 perceber a Agenda 21 como um caminho para a 

sustentabilidade;

•	 refletir sobre a importância da criação da Agenda 21 local. 
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

1. A Rio-92 e a Agenda 21
De acordo com o que estudamos na aula passada, existem, hoje, duas 

formas de pensar o desenvolvimento: uma delas considera que, para crescermos e 

produzirmos riquezas, não devemos considerar certos limites. Por outro lado, a partir 

das últimas décadas do século XX, vem se ampliando a concepção de outro tipo 

de desenvolvimento, alternativo ao predominante, que tem como meta satisfazer 

as necessidades do presente, sem colocar em risco as necessidades das gerações 

futuras. É o chamado desenvolvimento sustentável, termo que se popularizou com 

a publicação do Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum), em 1987 (COMISSÃO 

MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991), fruto de uma comissão 

presidida pela então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brudtland.

Essa nova forma de pensar o 

desenvolvimento foi amplamente 

difundida e aceita na Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro, em 1992, conhecida como Eco-92, 

Rio-92 e, também, como Cúpula da Terra. 

Nessa reunião, estiveram presentes 178 

países, incluindo cerca de 100 chefes de 

estados. Foram assinados a Agenda 21, 

além de um conjunto de documentos e tratados cobrindo biodiversidade, clima, 

florestas, desertificação e o acesso e uso dos recursos naturais do planeta. São eles, 

além da Agenda 21:

•	 Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento;

•	 Convenção sobre Mudanças Climáticas;

•	 Declaração de Princípios sobre Florestas;

•	 Convenção sobre a Biodiversidade.

Fig. 01- Gro Harlem Brundtland. 
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Pode-se dizer que a Rio-92 deu origem a um novo ciclo de muitas outras 

conferências sobre o desenvolvimento e meio ambiente no âmbito da ONU, dentre 

as quais as chamadas Rio + 10, em Johanesburgo, na África do Sul, em 2002, e a Rio 

+ 20, novamente no Rio de Janeiro, em 2012.

A Agenda 21 foi um dos resultados mais importantes da Rio-92. Ela reforçou 

a urgência de cada país refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual estão 

tratando os efeitos do desenvolvimento. Salientou a necessidade de os seus governos, 

empresas, organizações não-governamentais e todos os setores da sociedade 

estudarem soluções para os problemas socioambientais advindos do modelo de 

desenvolvimento com crescimento econômico ilimitado. 

Transformada em Programa 21 pela ONU, a Agenda 21 é um plano de ações para 

alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Dessa forma, ela consolida 

os diversos relatórios, tratados, protocolos e outros documentos elaborados durante 

décadas pela ONU, bem como propôs a criação de muitos outros documentos como, 

Fig. 02 - Líderes de países posam para 
foto oficial da Eco 92.

Fig. 03 - Mapa e programação da Rio 
+ 20.
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por exemplo, a Nossa Própria Agenda, criada pela Comissão de Desenvolvimento 

e Meio Ambiente da América Latina e Caribe, em 1989, cujo objetivo era estabelecer 

metas para a superação dos problemas socioambientais na esfera da América Latina 

e Caribe.  

Portanto, com a Agenda 21, tornou-se possível repensar o planejamento, pois 

se abriu o caminho capaz de ajudar a construir politicamente as bases de um plano 

de ação e de um planejamento participativo em âmbito global, nacional e local, de 

forma gradual e negociada, tendo como meta um novo paradigma econômico e 

civilizatório.

Cada país passou a desenvolver a sua Agenda 21 e, dentro destes, as agendas 

21 locais. No Brasil, as discussões são coordenadas pela Comissão de Políticas 

de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional (CPDS), criada pelo 

Decreto Presidencial de 03 de fevereiro de 2004, no governo do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva. Essa Comissão reúne representantes da sociedade civil organizada e 

ministérios afetos às questões de desenvolvimento e de meio ambiente. A presidência 

e a secretaria executiva da Comissão são exercidas pelo Ministério do Meio Ambiente. 

A Agenda 21 Brasileira é um documento que resultou de uma vasta consulta 

à população brasileira, sendo construída a partir das diretrizes da Agenda 21 Global. 

É um instrumento fundamental para a construção da democracia participativa e 

da cidadania ativa no País, pois, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a 

construção da Agenda 21 Brasileira, entre 1996 a 2002, teve o envolvimento de cerca 

de 40 mil pessoas de todo o Brasil. 

A partir de 2003, a Agenda 21 Brasileira não somente entrou na fase de 

implementação assistida pela CPDS, como também foi elevada à condição de 

Programa do Plano Plurianual, adquirindo, pois, mais força política e institucional. 

Passou a ser instrumento fundamental para a construção do Brasil Sustentável, estando 

coadunada com as diretrizes da política ambiental do Governo, transversalidade, 

desenvolvimento sustentável, fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA) e participação social, adotando referenciais importantes como a Carta da 

Terra (BRASIL, [200-?]a, Doc. on line)

As ações prioritárias da Agenda 21 Brasileira são os programas de inclusão 
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social (com o acesso de toda a população à educação, saúde e distribuição de renda), 

a sustentabilidade urbana e rural, a preservação dos recursos naturais e minerais e a 

ética política para o planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável. Mas, o mais 

importante ponto dessas ações prioritárias, segundo este estudo, é o planejamento 

de sistemas de produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício. 

2. A Agenda 21 Local: ética e ação cidadã 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente:

A Agenda 21 Local é um instrumento de planejamento de políticas públi-
cas que envolve tanto a sociedade civil e o governo em um processo am-
plo e participativo de consulta sobre os problemas ambientais, sociais e 
econômicos locais e o debate sobre soluções para esses problemas através 
da identificação e implementação de ações concretas que visem o desen-
volvimento sustentável local (BRASIL, [200-?]b, Doc. on line)

Por reconhecer que muitos problemas e soluções, apresentados no seu texto, 

têm suas raízes nas atividades locais e, por isso, dependem da participação e da 

cooperação das autoridades locais, a Agenda 21 sugere, em seu capítulo 28 que: 

Cada autoridade local deve iniciar um diálogo com seus cidadãos, orga-
nizações locais e empresas privadas e aprovar uma ‘Agenda 21 local’. Por 
meio de consultas e da promoção de consenso, as autoridades locais ou-
virão os cidadãos e as organizações cívicas, comunitárias, empresariais e 
industriais locais, obtendo assim as informações necessárias para formular 
as melhores estratégias. O processo de consultas aumentará a consciência 
das famílias em relação às questões do desenvolvimento sustentável. Os 
programas, as políticas, as leis e os regulamentos das autoridades locais 
destinados a cumprir os objetivos da Agenda 21 serão avaliados e modi-
ficados com base nos programas locais adotados. Podem-se utilizar tam-
bém estratégias para apoiar propostas de financiamento local, nacional, 
regional e internacional  (AGENDA 21, 2003, p. 473-474, grifo nosso).

Como destacamos no texto acima, a Agenda 21 Local deve ter a participação 

de vários setores da população, permitindo, assim, um planejamento participativo 

no qual os diversos setores da sociedade têm a oportunidade de opinar, colaborar e 

construir um conjunto de objetivos voltadospara a realidade local, sem se esquecer, 

logicamente, das questões maiores, em níveis nacional e internacional. Propõe, assim, 
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uma reflexão sobre ética e cidadania, além de romper com uma visão simplificadora 

da realidade. 

Como assinala o Ministério do Meio Ambiente, para o governo brasileiro, a 

elaboração da Agenda 21 Local vem ao encontro  da necessidade de se construir 

instrumentos de gestão e planejamento para o desenvolvimento sustentável. O 

processo de construção desse documento pode ter início pela iniciativa do poder 

público ou por meio da sociedade civil. É importante que a Agenda 21 Local seja 

um documento de referência para Planos Diretores e orçamento municipais, como 

também deve estar presente em setores relevantes da sociedade, como escolas e 

empresas.

Entretanto, elaborar um documento desse porte não se dá de forma rápida nem 

sem muitos e exaustivos debates. O Ministério do Meio Ambiente apresenta alguns 

desafios que enfrenta a essa construção: 

Os principais desafios da Agenda 21 Local consistem no planejamento 
voltado para a ação compartilhada, na construção de propostas pactua-
das, voltadas para a elaboração de uma visão de futuro entre os diferentes 
atores envolvidos; condução de um processo contínuo e sustentável; de-
scentralização e controle social e incorporação de uma visão multidisci-
plinar em todas as etapas do processo. Dessa forma, governo e sociedade 
estão utilizando este poderoso instrumento de planejamento estratégico 
participativo para a construção de cenários consensuados, em regime de 

Fig. 04 - Planejamento participativo.
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co-responsabilidade, que devem servir de subsídios à elaboração de políti-
cas públicas sustentáveis, orientadas para harmonizar desenvolvimento 
econômico, justiça social e equilíbrio ambiental (BRASIL, [200-?]b, Doc. on 
line).

Diante desse cenário, o Ministério do Meio Ambiente propõe um “Passo a passo 

da Agenda 21 Local” (BRASIL, [200-?]b, Doc. on line), que consiste em um conjunto 

de medidas e iniciativas que devem ser tomadas durante a elaboração desse tão 

importante documento. 

O ideal é lembrarmos que, para o alcance dos objetivos da Agenda 21 Local, 

é necessário um amplo processo que depende da sensibilização e do estágio de 

amadurecimento de cada comunidade na discussão dos temas públicos de forma 

participativa.

O papel de cada um
Alcançar as mudanças necessárias para o sucesso da Agenda 21 Local 

demanda a ação dos grupos e indivíduos: lares, organizações comunitárias, 

movimentos sociais, ONGs, produtores e empresas de pequeno a médio 

portes, governos e organizações governamentais locais e regionais, 

instituições de pesquisa e ensino.

Cada membro, cada setor tem o seu papel. Para exemplificar, no plano 

governamental existe um papel específico para cada uma das esferas de 

governo na definição de políticas publicas. O plano federal define as políticas 

gerais e estruturantes do País, elaborando diretrizes e princípios. Aos estados 

e municípios cabe, em seu espaço territorial, exercício semelhante de 

formulação de políticas públicas, em atendimento ao principio federativo.

A sociedade civil tem papel fundamental no monitoramento da 

Agenda 21 Local, mantendo uma atuação ativa e crítica, mas isso só pode 

ocorrer se os governos exercerem as leis de forma transparente, requerendo 

que as informações estejam disponíveis para análise. Ainda, a sociedade civil 
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pode se aproximar da comunidade de forma que esta seja mais efetiva na 

cobrança pela implementação das ações identificadas pela Agenda Local e 

na realização de campanhas de conscientização.

Contando com a participação ativa dos parceiros, a Agenda 21 Local 

tratará, portanto, de assuntos específicos de cada territorialidade ,abordando 

temas cujas decisões estão em sua esfera de atuação. Dessa forma, cria-

se harmonia entre as competências e o apoio mútuo na formulação e 

implementação de ações para o desenvolvimento sustentável.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente.  Agenda 21 Local. [200-?]b. Disponível em:<http://
www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-local> Acesso em: 18 

nov. 2012.

Para concluir, podemos dizer que a questão ambiental traz consigo a exigência 

de uma profunda reflexão sobre os rumos da sociedade. Os atuais dilemas 

socioambientais colocam em questionamento as verdades absolutas, e, com base 

numa percepção complexa, evidenciam as relações sociais e humanas e a relação 

natureza-cultura. Portanto, a Agenda 21 surge como uma oportunidade para os 

atores sociais articularem ações, em todos os campos, em torno do princípio da 

sustentabilidade, bem como desenvolver práticas efetivamente democráticas e 

solidárias.
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RESUMINDO

A Agenda 21 se constitui num poderoso instrumento de 

reconversão da sociedade urbana-industrial rumo a um novo 

modelo de desenvolvimento, que exige a reinterpretação do 

conceito de progresso, contemplando maior harmonia entre 

o todo e as partes, promovendo a qualidade e não apenas a 

quantidade do crescimento. Ela oportuniza os atores sociais 

na articulação de ações em prol da sustentabilidade, além de 

a sociedade desenvolver práticas efetivamente democráticas 

e solidárias.
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

 Como vimos nesta aula, a Agenda 21 é um dos 

documentos mais importantes da atualidade, no que tange 

ao destino da sociedade e do meio ambiente. Com base 

nesse pressuposto, pesquise sobre a Agenda 21 do seu 

município (caso ele não tenha, considere a do seu estado). 

Nessa pesquisa, procure responder aos seguintes 

questionamentos:

•	 Como se deu a elaboração desse documento? Teve 

a participação popular? De que forma?

•	 As propostas do documento, no seu ponto de vista, 

expressam a realidade do seu município ou estado? 

Justifique.

•	 Que desafios existem para que os objetivos dessa 

Agenda 21 Local sejam cumpridos?
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APRESENTANDO A AULA

Neste novo encontro, discutiremos a relação entre a 

educação e a construção da sustentabilidade. Para isso, será 

importante a retomada de temas que já vimos em aulas 

anteriores, a saber: ação cidadã, ética e desenvolvimento 

sustentável. Veremos que a educação está, a todo o tempo, 

presente em nossa vida e, por causa disso, precisamos usá-

la como um meio para alcançarmos uma sociedade mais 

equânime e um ambiente mais saudável. Nesta aula, limitar-

nos-emos a discutir o que vem a ser Educação Ambiental e 

como essa ideia teve origem e se fez presente nos discursos 

de variados grupos sociais e políticos interessados em 

apresentar soluções para o quadro de insustentabilidade que 

marca o mundo atual.

DEFININDO OBJETIVOS

Com base nos conteúdos desta aula, nas leituras dos textos 

complementares, esperamos que você seja capaz de:

•	 perceber a educação, a ética e a ação cidadã como 

princípios que caminham juntos e que podem contribuir 

para a construção de um novo modelo de sociedade;

•	 conhecer as origens da Educação Ambiental em níveis 

internacional e nacional;

•	 refletir sobre a importância da educação para a construção 

de um futuro sustentável.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Educação Ambiental é um dos temas mais discutidos na atualidade. Isso 

atesta a existência de uma preocupação com o meio ambiente por parte de alguns 

setores da sociedade que reconhecem as limitações dos recursos naturais diante do 

elevado grau de destruição que estes vêm sofrendo, nos últimos séculos, em função 

da predominância de um modelo de desenvolvimento baseado no crescimento 

ilimitado.

Mas, antes de discutirmos o que vem a ser a Educação Ambiental, seria 

interessante esclarecermos, de uma forma mais abrangente, o que é educação. Para 

isso, comecemos com uma reflexão feita por Brandão (2007, p. 7).

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de 
um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: 
para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, 
para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. 
Com uma ou com várias: educação? Educações. 
 

 Com base nas palavras de Brandão (2007), podemos compreender que a 

educação não existe apenas na escola, como costumamos pensar. Ao contrário 

disso, os processos de ensinar e aprender estão presentes em todos os momentos e 

espaços. Numa aldeia indígena, quando as crianças aprendem, com os mais velhos, 

as práticas necessárias à convivência no seu grupo; nas associações comunitárias, 

quando se discute o que a comunidade precisa e as reivindicações que deverão ser 

feitas à gestão municipal; e, também, na escola, quando se discutem os conteúdos 

das disciplinas. Por isso, tem razão o autor supracitado quando afirma que ninguém 

escapa da educação e das influências que ela tem para as decisões que devemos 

tomar para a nossa vida privada ou para a sociedade em que vivemos.

 Educação, ética e cidadania devem caminhar juntas. Isso porque, se a educação 

está presente em todos os momentos das nossas vidas, significa dizer que nós temos 

um compromisso ético e cidadão em construir um planeta melhor para a nossa 

sobrevivência e para os nossos descendentes. Quando assumimos esse compromisso, 
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estamos construindo um novo modelo de sociedade em que o homem ocupa o 

papel de principal agente das mudanças necessárias para um mundo ambiental e 

socialmente melhor.

É aos homens e mulheres que compõem a sociedade humana que devemos 

nos voltar para que estes repensem as suas ações. É a estes que devemos nos 

dirigir e “reeducar” ambientalmente em todos os espaços formativos (escola, 

igreja, associações, partidos políticos, 

sindicatos, dentre outros), para que se 

estabeleça uma nova relação com o 

meio ambiente. Essa nova relação se 

inicia com uma mudança de postura e 

uma reflexão sobre as nossas práticas 

socioambientais e o atual padrão 

de desenvolvimento, muitas vezes, 

apresentado como o melhor, visto que 

se baseia em dados estatísticos cada 

vez mais ascendentes. 

Para que isso ocorra, é relevante a divulgação e o debate que tenham os 

problemas ambientais como temas, mas também e, sobretudo, apresentar alternativas 

social e ambientalmente adequadas para o processo produtivo epara atendimento 

das necessidades humanas. É importante enfatizar a preocupação com o bem-estar 

da população, na busca do equilíbrio entre a utilização, conservação e preservação 

dos recursos naturais, pois, ao contrário do que muitos pensam, há experiências de 

geração de emprego e renda com respeito às culturas tradicionais e ao meio natural. 

São muitos os exemplos, entre os quais, podemos citar dois: as práticas de economia 

solidária e a produção de alimentos orgânicos. Ambas têm se unido e dado mais 

dignidade a homens e mulheres que viviam à margem da sociedade em função de 

uma globalização que busca unificar as culturas e produzir de forma padronizada. 

Fig. 01 - De mãos dadas pelo meio 
ambiente.
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O termo Educação Ambiental também vem sofrendo avaliações, críticas e 

mudanças. É o que podemos perceber na leitura da obra Identidades da educação 

ambiental brasileira, organizada por Layrargues (2004). Conforme esse autor, como 

fruto dos intensos debates que ocorrem em nosso país, o termo Educação Ambiental 

tem sido substituído por outras denominações como Alfabetização Ecológica, 

Ecopedagogia, Educação Ambiental Crítica, Transformadora ou Emancipatória, 

Educação no Processo de Gestão Ambiental. Com relação a essas mudanças de 

nomenclatura, Layrargues (2004, p. 8, grifos do autor), considera que:

Renomear completamente o vocábulo composto pelo substantivo Educação 
e adjetivo Ambiental (como por exemplo, com a Ecopedagogia) ou designar 
uma outra qualidade nele, mesmo que para enfatizar uma característica já 
presente, embora ainda pouco expressiva entre os educadores ambientais 
(como por exemplo, a Educação Ambiental Crítica, que evidencia os 
vínculos existentes entre a Teoria Crítica e a Educação Ambiental), pode 
significar dois movimentos simultâneos, mas distintos: um refinamento 
conceitual fruto do amadurecimento teórico do campo, mas também 
o estabelecimento de fronteiras identitárias internas distinguindo e 
segmentando diversas vertentes (cujas fronteiras não necessariamente 
sejam bem demarcadas), não mais exclusivamente externas ao campo da 
Educação que não é ambiental.

As propostas de mudanças no termo Educação Ambiental explicam a sua 

popularização, haja vista que vem sendo usado por distintos grupos sociais e 

Fig. 02 - Produção orgânica de hortaliças.
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políticos, de variadas formas e intenções. Por isso, muitos não veem mais sentido em 

empregar esse vocábulo, dado o seu esvaziamento teórico e ideológico. As palavras 

de Layrargues (2004, p. 7) são elucidativas em relação a isso: 

[...] atualmente parece não ser mais possível afirmar simplesmente que se 
faz ‘Educação Ambiental’. Dizer que se trabalha com educação ambiental, 
apesar do vocábulo conter em si os atributos mínimos cujos sentidos 
diferenciadores da Educação (que não é ambiental) são diferenciadores 
conhecidos, parece não fazer mais plenamente sentido.

Mas, apesar das polêmicas que hoje ocorrem no mundo acadêmico, é importante 

sabermos como nasceu e se expandiu a ideia de Educação Ambiental. Isso contribuirá 

para entendermos o porquê dessas discussões.

Mesmo que não sejam recentes os debates que têm o meio ambiente como 

centro, como demonstra Dias (2004), a concepção de que devemos nos educar 

ambientalmente toma proporções maiores a partir da realização da “Conferência 

da ONU sobre o Meio Ambiente”, em junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia. A 

Recomendação nº 96 da Conferência reconhecia o desenvolvimento da Educação 

Ambiental como o elemento crítico para o combate à crise ambiental.

Após a Conferência de Estocolmo, vários outros eventos de proporções 

internacionais ocorreram com o intuito de reforçar a necessidade de se conscientizar 

a população sobre a importância da Educação Ambiental para a construção do 

desenvolvimento sustentável. Em uma de suas obras, Dias (2004) cita esses eventos e 

faz uma ampla discussão sobre os mesmos. São eles:

•	 A Conferência de Belgrado (Iugoslávia, 1975);

•	 A Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental 

(Tbilisi, Geórgia, na ex-URSS, 1977);

•	 O Seminário sobre Educação Ambiental (Costa Rica, 1979);

•	 O Congresso Internacional sobre Educação Ambiental e Formação Ambientais 

(Moscou, 1987);

•	 O Seminário Latino-Americano de Educação Ambiental (Argentina, 1988);

•	 Os Encontros Brasileiros de Educação Ambiental (encontros regionais entre 

1991 e 1992, e a Rio 92);
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•	 A “Estratégia para o Futuro da Vida” promovida pela União Internacional para 

a Conservação da Natureza (UICN), o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), em 

1991, por meio da publicação do documento “Cuidando do planeta Terra”;

•	 O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, em 1992;

•	 A Conferência de Tessalônica (Grécia, 1998).

Além desses eventos, outros, mais recentes, tiveram a Educação Ambiental 

como tema central ou que o inseriram na pauta de discussões. Podemos dar como 

exemplos a Rio + 10 e a Rio + 20.

No nosso país, de acordo com Loureiro (2008), o debate ambiental se inicia 

em 1973, muito mais por força de pressões internacionais do que por movimentos 

sociais de cunho ambiental consolidados. Segundo esse autor, até a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, a política ambiental brasileira foi gerida de forma 

centralizada, tecnocrática, sem a participação popular na definição de suas diretrizes 

e estratégias, à luz da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a 

Política Nacional do Meio Ambiente.

Na época, um viés conservacionista, influenciado por valores da classe média 

europeia, influenciava a organização dos “movimentos”. Além disso, conforme 

Loureiro (2008, p. 4), “falar em ambiente era pensar em relações ecológicas descoladas 

da totalidade social, em um assunto técnico voltado para a resolução dos problemas 

ambientais ou, para os que eram refratários, em algo que impedia o desenvolvimento 

do país”.

Diante do conservadorismo do regime militar, a Educação Ambiental foi 

inserida nos setores governamentais e científicos vinculados à conservação dos 

bens naturais, com forte sentido comportamentalista e tecnicista, e voltada para o 

ensino de Ecologia. Não tinha, assim, uma preocupação em questionar o modelo 

de desenvolvimento assumido pelo governo brasileiro, nem de propor um debate 

interdisciplinar nas escolas, um princípio essencial da Educação Ambiental, 

conforme orientam os documentos internacionais.

Mais tarde, em função da abertura política no Brasil e da ampliação dos eventos 
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internacionais e nacionais sobre o meio ambiente, acirra-se também uma distinção 

entre as posturas dos educadores ambientais. Para uns, a Educação Ambiental deveria 

ter um caráter transformador da sociedade e de emancipação humana. Para outros, 

ela passa a ser percebida de forma conservadora restringindo-se apenas a algumas 

mudanças comportamentais.

O quadro 1 é apresentado por Loureiro (2008, p. 6) para sintetizar o embate 

entre visões de mundo na Educação Ambiental. Ele estabelece posicionamentos 

distintos e se estrutura em quatro eixos que se desdobram em vários pressupostos.

QUADRO 1: SÍNTESE DOS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E IDEOLÓGICOS DO 
MOVIMENTO AMBIENTALISTA NO BRASIL

EIXOS VISÃO EMANCIPATÓRIA VISÃO CONSERVADORA OU 
COMPORTAMENTALISTA

Quanto à condição 
de ser natureza.

Certeza de que somos 
seres naturais e de que nos 
realizamos e redefinimos 
culturalmente o modo 
de existir na natureza 
pela própria dinâmica 
societária.

Convicção de que houve um 
afastamento de nossa espécie de 
relações adequadas, idealmente 
concebidas como inerentes aos 
sistemas ditos naturais, sendo 
necessário o retorno a essa 
condição natural pela cópia das 
relações ecológicas.

Quanto à condição 
existencial.

Entendimento que 
somos constituídos 
por mediações 
múltiplas – sujeito 
social cuja liberdade 
e individualidade se 
definem na existência 
coletiva.

Sujeito definido numa 
individualidade abstrata, 
numa racionalidade livre de 
condicionantes sociais, cuja 
capacidade de mudança se 
centra na dimensão “interior”.

Quanto ao 
entendimento do 

que é educar.

Educação como práxis 
e processo dialógico, 
crítico, problematizador 
e transformador das 
condições objetivas e 
subjetivas que formam a 
realidade.

Educação como 
processo instrumental, 
comportamentalista, de 
adequação dos sujeitos a uma 
natureza vista como harmônica 
e como processo facilitador da 
inserção funcional destes na 
sociedade.
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Quanto à 
finalidade do 

processo educativo 
ambiental.

Busca por transformação 
social, o que engloba 
indivíduos, grupos e classes 
sociais, culturas e estruturas, 
como base para a construção 
democrática de “sociedades 
sustentáveis” e novos modos 
de se viver na natureza.

Busca por mudança cultural 
e individual como suficiente 
para gerar desdobramentos 
sobre a sociedade e como 
forma de aprimorar as 
relações sociais, tendo como 
parâmetro as relações vistas 
como naturais, adotando 
geralmente uma abordagem 
funcionalista de sociedade e 
organicista de ser humano.

Fig. 03 – Atividade de Educação Ambiental na escola.

Estabelece-se, hoje, uma visão crítica da Educação Ambiental. Ela depende 

de um conjunto de mudanças que vão desde a construção de uma nova postura 

ética e comportamental perante os recursos naturais a uma revisão nas orientações 

curriculares, de modo que, nas escolas, o meio ambiente não seja visto como um 

conteúdo específico da Biologia ou da Geografia, mas de todas as disciplinas por 

meio de um projeto que as integre. O objetivo é tornar a Educação Ambiental parte 

de nossas vidas e das nossas tarefas diárias em sala de aula e em todos os espaços 

formativos. 

Fonte: Loureiro (2008, p. 6) 
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RESUMINDO

A Educação Ambiental surge como uma resposta à 

preocupação da sociedade com o futuro da vida no planeta. 

Sua preocupação essencial é a de propiciar o surgimento de 

uma cultura de ligação entre o ambiente e a sociedade. O 

meio ambiente é percebido como um espaço de relações; 

e isso deve ser considerado nos projetos de Educação 

Ambiental em todos os espaços que se preocupem em 

formar um sujeito consciente de sua realidade e, portanto, 

eticamente responsável pelas suas ações. 
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

 Forme um grupo com, no máximo três alunos, e visite 

uma escola, de preferência, na sua cidade, que desenvolva 

ou que tenha desenvolvido um projeto de Educação 

Ambiental. Converse com professores e alunos envolvidos 

nesse projeto com o intuito de conhecer como nasceu a 

ideia e como foi posta em prática. Também é importante 

saber se o projeto foi interdisciplinar e se ele tinha ou 

tem um compromisso maior que a simples mudanças de 

comportamento, mas a própria construção da cidadania 

ambiental. 
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APRESENTANDO A AULA

Nesta aula, abordaremos um tema relacionado à 

conquista da cidadania e ao respeito às culturas tradicionais. 

Trataremos da Economia Solidária, um termo desconhecido 

para um grande número de pessoas, mas que faz a diferença 

numa sociedade marcada pela injustiça e por várias formas de 

preconceito. Nesse tipo de economia, a produção, o consumo 

e a distribuição de riqueza estão centradas na valorização do 

ser humano e não do capital, como geralmente ocorre na 

sociedade capitalista. 

DEFININDO OBJETIVOS

Com base nas discussões propostas nesta aula e enriquecida 

com as leituras complementares sugeridas, esperamos que 

você seja capaz de: 

•	 compreender o que caracteriza a Economia Solidária;

•	 conhecer o funcionamento da Economia Solidária;

•	 perceber a importância da Economia Solidária para 

a conquista da cidadania e do respeito às culturas 

tradicionais;

•	 distinguir a Economia Solidária das formas de produção 

e de consumo atualmente predominantes no mundo 

globalizado.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

 Estamos na segunda década do século XXI e, ao que nos parece, estamos 

vivendo o auge da mundialização da economia cujo processo teve início há vários 

séculos quando a próspera burguesia de alguns poucos países europeus ultrapassou 

os limites do velho mundo e passou a manter contatos comerciais com outros 

continentes que ainda não conheciam ou que ainda eram pouco explorados. 

 Hoje, com base em propostas de dinamização e modernização econômica 

e social dos diversos países do planeta, o capitalismo segue na sua tentativa de 

globalizar a produção e o consumo e a uniformizar as culturas. Em função disso, 

sobretudo nos países mais pobres, os valores e a produção tradicional sofrem 

alterações, cada vez mais intensas, pautadas nos discursos da superação do atraso 

e da chegada do progresso trazido pelas novas tecnologias que, nem sempre, são 

limpas e adequadas às regiões onde se instalam. Com efeito, os sistemas produtivos 

tradicionais, existentes há milhares de anos, tendem a se extinguir. Sem condições de 

sobreviver às mudanças que lhes são impostas, essa população migra para os centros 

urbanos, ampliando ali os problemas socioambientais existentes.

 Entretanto, se há uma globalização que predomina em escala planetária, e que 

tenta chegar aos recônditos mais distantes, há também uma reação a esse processo 

que, mesmo ainda sendo tímida diante do poder da economia mundializada, busca 

se equilibrar com o apoio de governos e Organizações Não Governamentais, as ONGs. 

É uma economia adjetivada como 

Solidária e que, muitas vezes, 

passa despercebida por boa parte 

da sociedade, mas gera renda 

para 2,3 milhões de pessoas no 

país e movimenta, em média, R$ 

12,5 bilhões por ano (EcoD, 2012).

Fig. 01 – Cooperativa de Catadores 
Autônomos de Materiais Recicláveis da Vila 

Esperança (Avemare).
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O que é Economia Solidária?

O governo brasileiro, por meio do Ministério do Trabalho e do Emprego, assim 

define a Economia Solidária:

é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso 
para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir 
o ambiente; cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no 
bem de todos e no próprio bem (BRASIL, Doc. on line).

Segundo o referido Ministério, a Economia Solidária é uma alternativa 

inovadora de geração de trabalho e renda e um mecanismo a favor da inclusão social. 

Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a 

forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, 

redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, 

prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário.

Assim, a Economia Solidária é compreendida como o conjunto de atividades 

econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas 

sob a forma de autogestão. Portanto, baseado nessa concepção, o Ministério do 

Trabalho e do Emprego, do Governo Federal Brasileiro (BRASIL, online), apresenta 

como características dessa economia:

•	 Cooperação: existência de interesses e objetivos comuns, a união dos esforços 

e capacidades, a propriedade coletiva de bens, a partilha dos resultados e a 

responsabilidade solidária. Envolve diversos tipos de organização coletiva: 

empresas autogestionárias ou recuperadas (assumida por trabalhadores); 

associações comunitárias de produção; redes de produção, comercialização e 

consumo; grupos informais produtivos de segmentos específicos (mulheres, 

jovens etc.); clubes de trocas etc. Na maioria dos casos, essas organizações 

coletivas agregam um conjunto grande de atividades individuais e familiares.

•	 Autogestão: os/as participantes das organizações exercitam as práticas 

participativas de autogestão dos processos de trabalho, das definições 

estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, da direção e coordenação 
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das ações nos seus diversos graus e interesses etc. Os apoios externos, de 

assistência técnica e gerencial, de capacitação e assessoria, não devem 

substituir nem impedir o protagonismo dos verdadeiros sujeitos da ação.

•	 Dimensão Econômica: é uma das bases de motivação da agregação de 

esforços e recursos pessoais e de outras organizações para produção, 

beneficiamento, crédito, comercialização e consumo. Envolve o conjunto de 

elementos de viabilidade econômica, permeados por critérios de eficácia e 

efetividade, ao lado dos aspectos culturais, ambientais e sociais.

•	 Solidariedade: o caráter de solidariedade nos empreendimentos é expresso 

em diferentes dimensões: na justa distribuição dos resultados alcançados; 

nas oportunidades que levam ao desenvolvimento de capacidades e da 

melhoria das condições de vida dos participantes; no compromisso com um 

meio ambiente saudável; nas relações que se estabelecem com a comunidade 

local; na participação ativa nos 

processos de desenvolvimento 

sustentável de base territorial, 

regional e nacional; nas relações 

com os outros movimentos 

sociais e populares de caráter 

emancipatório; na preocupação 

com o bem-estar dos trabalhadores 

e consumidores; e no respeito 

aos direitos dos trabalhadores e 

trabalhadoras.

Dessa maneira, a Economia Solidária aponta para uma nova lógica de 

desenvolvimento sustentável com geração de trabalho e distribuição de renda, 

mediante um crescimento econômico com proteção dos ecossistemas. Seus 

resultados econômicos, políticos e culturais são compartilhados pelos participantes, 

sem distinção de gênero, idade e etnia. Implica na reversão da lógica capitalista ao se 

opor à exploração do trabalho e dos recursos naturais, considerando o ser humano 

na sua integralidade como sujeito e finalidade da atividade econômica.

Fig. 02 - Características da 
Economia Solidária.
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Singer (2008, p. 289) considera a Economia Solidária como “um modo de 

produção que se caracteriza pela igualdade”. Para esse autor, a Economia Solidária 

demonstra que a alienação no trabalho, que é típica da empresa capitalista, não é 

indispensável, pois:

Trabalhadores educados no capitalismo têm cada vez mais oportunidade 
de passar à economia solidária – isso está acontecendo, por exemplo, 
com empreendimentos que falham, entram em crise e os trabalhadores 
coletivamente os assumem organizados em cooperativas. Esse tipo 
de mudança representa a passagem da absoluta irresponsabilidade e 
ignorância em relação ao que ocorria na antiga empresa a uma nova 
situação, em que eles têm a responsabilidade coletiva pela nova empresa: 
se ela por algum motivo não ganha, eles também não ganham (SINGER, 
2008, p. 290).

A Economia Solidária é praticada por milhões de pessoas de todos os extratos 

sociais que se organizam de forma coletiva gerindo seu próprio trabalho, lutando 

pela sua emancipação e buscando garantir a reprodução ampliada da vida nos 

setores populares. Como vimos anteriormente, são iniciativas baseadas numa 

diversidade muito grande de projetos produtivos coletivos: cooperativas variadas (de 

agricultores familiares, de produtores de produtos agroecológicos, de coletores de 

materiais recicláveis e de prestadores de serviços, por exemplo), redes de produção, 

comercialização e consumo, instituições financeiras voltadas para empreendimentos 

populares solidários, dentre outras atividades que cumprem o papel de fortalecer as 

economias locais, de garantir trabalho digno e renda às famílias envolvidas, como 

Fig. 03 - Características do Desenvolvimento Sustentável.
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também de promover a preservação ambiental. Podemos acrescentar ainda que a 

Economia Solidária também tem se preocupado com a conscientização no que tange 

ao consumo responsável, possibilitando uma reflexão crítica dos consumidores sobre 

qualidade de vida, de alimentação e de interesse sobre os rumos do desenvolvimento.

No site do Ministério do Trabalho e do Emprego, podemos encontrar uma 

classificação dos Empreendimentos Econômicos Solidários, concebidos como 

aquelas organizações:

•	 coletivas e suprafamiliares (associações, cooperativas, empresas 

autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas etc.), cujos 

participantes são trabalhadores dos meios urbano e rural que exercem a 

autogestão das atividades e da alocação dos seus resultados.

•	 permanentes (não são práticas eventuais). Além dos empreendimentos 

que já se encontram implantados, em operação, devem-se incluir aqueles 

em processo de implantação quando o grupo de participantes já estiver 

constituído definido sua atividade econômica.

•	 que podem dispor ou não de registro legal, prevalecendo a existência real 

ou a vida regular da organização.

•	 que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de 

serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos 

populares), de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos 

e serviços) e de consumo solidário. As atividades econômicas devem ser 

permanentes ou principais, ou seja, a razão de ser da organização.

•	 são singulares ou complexas. Ou seja, deverão ser consideradas as 

organizações de diferentes graus ou níveis, desde que cumpridas as 

características acima identificadas. As organizações econômicas complexas 

são as centrais de associação ou de cooperativas, complexos cooperativos, 

redes de empreendimentos e similares.

Mas, diante de um quadro de expansão da economia globalizada e da pretensão 

desta em uniformizar as culturas, a produção e o consumo, como a Economia Solidária 

tem conseguido se fortalecer e se expandir?
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Conforme ainda o Ministério do Trabalho e do Emprego, a Economia Solidária 

surgiu no final do século XX como uma resposta dos trabalhadores às novas formas de 

exclusão e exploração no mundo do trabalho. A Economia Solidária passou, portanto, 

a representar uma alternativa de geração de renda para milhares de famílias vítimas 

da exclusão gerada pelo avanço do capital. 

Como afirma Pereira (2011), a Economia Solidária é um movimento que condensa 

as demandas dos segmentos que pertencem aos estratos mais desestruturados 

do mercado de trabalho brasileiro. Ela é dependente de recursos externos vindos, 

principalmente, de políticas públicas elaboradas pelo Estado, mas também de frações 

progressistas da sociedade civil, interessadas em manter as suas características e 

capazes de prover sua reprodução. A referida autora cita como exemplos alguns 

programas criados pelo Governo Federal: o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), o Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ), entre outros. Para ela:

Pouco adianta prover as iniciativas solidárias de instrumentos bastante 
democráticos e aperfeiçoados em relação às experiências em curso sem 
casá-las com as necessidades sociais. É preciso vincular as cooperativas 
têxteis com a provisão de uniforme escolar, a urbanização de favelas com 
cooperativas de trabalhadores da construção civil, a agricultura periurbana 
com os planos diretores etc (PEREIRA, 2011, Doc. on line).

 Por isso, no Brasil, a Economia Solidária tem conseguido se expandir a partir 

de instituições e entidades que apoiavam iniciativas associativas comunitárias e 

pela constituição e articulação de cooperativas populares, redes de produção e 

comercialização, feiras de cooperativismo e economia solidária, etc. Atualmente, a 

Economia Solidária tem se articulado em vários fóruns locais e regionais, resultando 

na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Hoje, além do Fórum Brasileiro, 

existem os fóruns estaduais com milhares de participantes (empreendimentos, 

entidades de apoio e rede de gestores públicos de Economia Solidária) em todo 

o território brasileiro. Foram fortalecidas ligas e uniões de empreendimentos 

econômicos solidários e criadas novas organizações de abrangência nacional (BRASIL, 

Doc. on line).
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Além do Governo Federal, que criou, em 2003, a Secretaria Nacional de 

Economia Solidária, esse novo modelo de economia também vem recebendo, nos 

últimos anos, crescente apoio de governos municipais e estaduais. Assim, o número 

de programas de Economia Solidária tem aumentado, com destaque para os bancos 

do povo, empreendedorismo popular solidário, capacitação, centros populares de 

comercialização etc. 

Foi, certamente, em função desses apoios que, o Atlas da Economia Solidária 

no Brasil identificou, em 2005, 14.954 Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) 

em 2.274 municípios do Brasil (o que correspondia, à época, a 41% dos municípios 

brasileiros). Considerando a distribuição territorial, há uma maior concentração dos 

EES na região Nordeste, com 44%. Os restantes 56% estão distribuídos nas demais 

regiões: 13% na região Norte, 14% na região Sudeste, 12% na região Centro-oeste e 

17% na região Sul.

Economia Solidária gera renda para 2,3 milhões de brasileiros*
As cooperativas de trabalhadores tornaram-se, nos últimos anos, uma boa 

alternativa para milhares de brasileiros que encontram dificuldades de entrar no 

mercado de trabalho. A Economia Solidária, que passa praticamente despercebida 

por boa parte da sociedade, gera renda para 2,3 milhões de pessoas no país e 

movimenta, em média, R$ 12,5 bilhões por ano.

Segundo levantamento da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), 

existem no país 30.829 empreendimentos econômicos solidários e o faturamento 

Fig. 04 - Feiras de Economia 
Solidária.
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deles chegou a 0,33% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2010 (R$ 3,7 

trilhões).

Um bom exemplo de Economia Solidária é a Cooperativa de Catadores 

Autônomos de Materiais Recicláveis da Vila Esperança (Avemare), criada há 

seis anos por 40 pessoas, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, após 

a prefeitura fechar o lixão da cidade. Hoje, a Avemare tem 90 cooperados, que 

conseguem uma renda média mensal de R$ 1,5 mil.

De acordo com Iraci Alves, de 57 anos, que deixou a Bahia há 19 anos com 

seus três filhos, a situação dela e dos cooperados melhorou muito após a criação 

da Avemare. “Vim buscando uma condição de vida melhor, mas acabei indo 

trabalhar no lixão de Santana de Parnaíba. Conseguíamos tirar nosso sustento, 

mas era uma situação muito perigosa para a nossa saúde”, lembrou. A história 

de Iraci é muito parecida com a da maioria dos associados.

A cooperativa começou reciclando 60 toneladas de materiais e, hoje, 

alcança uma média de 375 toneladas por mês, mas já teve pico de 500 toneladas, 

de acordo com Iraci. “Com 60 toneladas não dá nem para rodar uma esteira”, 

relembrou. Agora, a cooperativa conta com duas esteiras, além de empilhadeiras 

e prensadeiras, totalizando R$ 1 milhão em equipamentos. “A verba veio de 

parceiros, da prefeitura, mas também de investimentos próprios”, explicou. A 

cooperativa é responsável pela reciclagem de 12,5% das três mil toneladas de 

resíduos produzidos na cidade.

“No início, a principal dificuldade foi trabalhar em grupo, porque antes, 

no lixão, era cada um por si”, relatou. As dificuldades encontradas no começo, 

no entanto, fazem com que a cooperada valorize ainda mais as conquistas 

alcançadas por meio da organização dos colegas catadores. Assim como Iraci, a 

maioria dos cooperados é formada por pessoas vindas de outros Estados e com 

baixo nível de escolaridade.

“Agora trabalhamos com itens de segurança, fazemos as refeições na 

cooperativa, temos uma creche municipal pertinho, temos horário fixo de 

trabalho e podemos sair para ir ao médico, se precisarmos, por exemplo”, 

pontuou Iraci. Contribuição para Previdência Social e licença maternidade 
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foram outros benefícios trabalhistas assegurados. “No lixão, as mulheres voltavam 

ao trabalho apenas um mês depois de dar a luz, porque precisavam do dinheiro para 

sustentar a família”.

Iracilda Alves, de 28 anos, é filha de Iraci e começou a trabalhar no lixão aos nove 

anos de idade, junto com a mãe e os irmãos. Ela conta que na cooperativa, mais do 

que conseguir seu sustento, se sente valorizada como profissional. “Aqui aprendi a 

usar computador e conquistei a casa própria. Jamais pensaria em voltar para o lixão. 

Por outro lado, não penso em sair da Avemare”, destacou.

Nova realidade

Hoje, Iracilda é responsável pelo setor administrativo da cooperativa. Com o 

crescimento profissional, ela pensa em retomar os estudos, que foram abandonados 

na 8ª série do ensino fundamental, e se capacitar na área administrativa. Agora, ela 

pode ver as filhas Eduarda, de sete anos, e Isabela, de dois, crescerem sem enfrentar 

as dificuldades pelas quais passou. “Elas vão ter uma infância completa e ter 

oportunidades de crescer com os estudos”, comemorou.

Atualmente, a cooperativa conta com uma lista de espera de cerca de 200 

pessoas interessadas em trabalhar lá. Um dos recém-chegados é Jonas dos Santos, de 

35 anos, que chegou há apenas três semanas e comemora a vaga conquistada. “Antes 

recebia mais ou menos R$ 500 como borracheiro e agora espero ganhar mais. Além 

disso, você ajuda a natureza, porque a cidade avança e acaba com tudo”, observou o 

cooperado.

De acordo com a Senaes, houve um acréscimo de 88% de pessoas inseridas na 

Economia Solidária entre 2005 e 2011. O Ministério do Trabalho define a Economia 

Solidária como uma forma “diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é 

preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir 

o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos 

e no próprio bem.”

* Publicado originalmente na Agência Brasil.

Fonte: Eco Desenvolvimento (2012, Doc. on line).
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RESUMINDO

Economia Solidária é uma forma de produção, consumo 

e distribuição de riqueza que tem como centro a valorização 

do ser humano e não do capital. Baseada no associativismo, 

no cooperativismo e na autogestão, ela visa à reprodução 

ampliada da vida. Compreende o trabalho como um meio de 

libertação humana dentro de um processo de democratização 

econômica e tem a sustentabilidade como princípio, haja vista 

que possui uma finalidade multidimensional, pois envolve a 

dimensão social, econômica, política, ecológica e cultural. 

LEITURAS COMPLEMENTARES

FORUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. Disponível 

em: http://www.fbes.org.br/.

MAIA, Daniel Henrique dos Santos; CATIN, Nayana Ferreira; 

BRAGA FILHO, Hélio. As alternativas propostas pela 

economia solidária, para o desenvolvimento econômico 

e social, com sustentabilidade e geração de renda. 

Disponível em: <http://www.socioeco.org/bdf/_docs/

alternativas_economia_solid_ria.pdf> Acesso em: 18 dez. 

2012.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

•	 Com base nas leituras do conteúdo desta aula e dos 

textos complementares, discuta as diferenças entre 

o atual modelo de desenvolvimento, pautado na 

globalização da economia, e a Economia Solidária.

•	 Como vimos nesta aula, as políticas públicas têm 

sido indutoras da organização de um novo modelo 
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de economia. Pesquise se no seu município 

ou em municípios vizinhos há estratégias de 

Economia Solidária promovidas por governos, 

associações, bancos etc. Comente sobre as 

mesmas. 
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AS VULNERABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS

APRESENTANDO A AULA

O conceito de vulnerabilidade é entendido como 

algo dinâmico, transdisciplinar e qualitativo; é amplamente 

utilizado em diferentes áreas do conhecimento. Esse conceito 

compreende os diferentes níveis de complexidade, podendo 

favorecer abordagens integradas e contribuir para ampliar o 

diálogo entre os diferentes profissionais.

Para entendermos o termo vulnerabilidade nas 

diversas abordagens científicas, é necessário levarmos em 

consideração o conceito de risco. Isso se deve ao fato de a 

vulnerabilidade aparecer no contexto dos estudos sobre 

riscos em suas dimensões socioeconômica e ambiental. 

Nesses contextos, faz-se necessário a implementação de 

ações e atividades que proporcionem uma melhoria na 

qualidade de vida, resultando em uma redução significativa 

na vulnerabilidade e nos riscos aos quais está exposta a 

população de uma determinada área.

Assim, nesta aula, iremos refletir sobre as 

vulnerabilidades, seus conceitos, as suas relações com o risco 

e com o perigo. A partir daí, poderemos compreender como 

a degradação ambiental pode contribuir para o aumento da 

vulnerabilidade de uma área. 

DEFININDO OBJETIVOS

Com base nos conteúdos dessa aula, esperamos que o aluno 

seja capaz de:

•	 estabelecer uma distinção entre vulnerabilidade, risco e 

perigo;

•	 conhecer os principais indicadores de sustentabilidade 

socioambiental.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Sobre vulnerabilidade e risco 

O uso demasiado e irracional dos recursos naturais tem provocado a diminuição 

e/ou a eliminação completa dos mesmos e levando a diferentes níveis de degradação 

da terra que ocorre em trechos do semiárido brasileiro, considerado o mais populoso 

do mundo.

Para Nobre (2008), a análise da vulnerabilidade dos sistemas funciona como um 

indicador da capacidade de suporte ambiental de uma área, pois tem como elemento 

básico o conhecimento das características do ambiente natural e da sua dinâmica. 

Dessa forma, torna-se importante mensurar, mediante métodos específicos, a 

vulnerabilidade que esses ambientes apresentam às intervenções (antrópicas ou 

naturais). O conhecimento da vulnerabilidade analisa e classifica os ambientes em 

função de seus diferentes graus de suscetibilidade (níveis de vulnerabilidade). A 

partir dessa informação, podem-se indicar áreas onde a vulnerabilidade é mais alta 

ou mais baixa, determinando, assim, as intervenções antrópicas à capacidade de 

suporte ambiental da área. 

A vulnerabilidade geralmente é definida como uma situação em que estão 

presentes três elementos (ou componentes): exposição ao risco; incapacidade de 

reação; e dificuldade de adaptação diante da materialização do risco (ALVES, 2006). 

Há uma intrínseca relação entre o gerenciamento dos riscos a desastres 

ambientais e o desenvolvimento sustentável em uma determinada área. Um dano 

causado por um fenômeno ambiental pode trazer sérios problemas à sobrevivência e 

à sustentabilidade de toda a população de uma área ou região. Dessa forma, ressalta-

se não apenas a necessidade de fortalecimento socioeconômico, mas, a manutenção 

dos elementos naturais como garantia da redução dos efeitos dos desastres junto à 

população. 

Para Marandola e Hogan (2004, apud MEZZOMO, 2009), a vulnerabilidade é 

entendida, como a maior ou menor suscetibilidade que uma população apresenta, 
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mediante um problema potencial provocado por algum tipo de atividade antrópica 

ou natural. 

De acordo com Feitosa 

et al (2010), o crescimento 

desordenado e não-planejado 

do uso e ocupação do solo, tem 

caracterizado os riscos a desastres 

tanto nas áreas urbanas quanto 

nas áreas rurais, a exemplo das 

grandes enchentes que inundam 

as cidades, os deslizamentos 

de terras, as queimadas e 

desmatamentos que aceleram os 

processos de erosão e de assoreamento dos rios e reservatórios; a poluição das águas 

e do ar levam ao aumento do risco e da vulnerabilidade humana. 

Um dos indicadores da capacidade de suporte ambiental de uma área  é a 

análise da vulnerabilidade da região. Para tanto, é necessário fazer um estudo da 

mesma, destacando os principais aspectos do ambiente natural, das suas relações 

com a população e do processo dinâmico dos componentes da área em estudo. 

Toda atividade humana produz algum tipo de risco. Risco sempre existirá; 

vulnerabilidade, nem sempre. O risco é a possibilidade de que um evento possa 

ocorrer sem que tenhamos condições de detê-lo, e a vulnerabilidade nos informa em 

que grau estamos preparados ou despreparados para enfrentar o evento, reduzindo 

os impactos que ele pode provocar. 

A noção de vulnerabilidade geralmente se configura através da presença de três 

componentes: a) Existência de /ou exposição ao risco; b) Ineficiência para responder 

a ameaça; c) Dificuldade de adaptação diante da materialização do risco. Dessa 

forma, o conceito de vulnerabilidade  traz em si, a exposição aos riscos, associado à 

capacidade das pessoas e dos lugares de lidarem com  esses riscos e se adaptarem às 

novas circunstâncias que se impõem. Nisso, reside a importância e a inseparabilidade 

das dimensões social e espacial da vulnerabilidade (CEPAL, 2002).

Fig. 01 - O Semiárido brasileiro apresenta 
elevada vulnerabilidade aos efeitos da 

seca.
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Para Torres (2000), a ideia de risco é algo que está associado a qualquer análise 

que busque compreender como as atividades antrópicas provocam alterações no 

meio e de modo geral, podem comprometer a saúde da população, as atividades 

econômicas preexistentes, as condições sanitárias e as condições paisagísticas e 

estéticas das diversas áreas.

Com relação à vulnerabilidade, Trigueiro, Oliveira e Bezerra (2009) sugerem um 

quadro-síntese, sobre os estudos da dinâmica ambiental, observando as interferências 

nos processos morfogenéticos do estado de evolução das unidades geoambientais. 

Para esse modelo de classificação, é utilizada a seguinte tipologia:

•	 Ambientes estáveis: são aqueles que apresentam estabilidade estrutural 

antiga em função da fraca atividade do potencial erosivo. Possuem um 

balanço favorável à pedogênese (termo que se refere à formação do solo). 

Há ocorrência de pouca alteração vegetal pelas ações antrópicas, ou existe 

franca regeneração da cobertura secundária, existindo ainda um equilíbrio 

entre os fatores do potencial ecológico e os de exploração biológica.

•	 Ambientes de transição: neles a dinâmica atual do ambiente é marcada 

pelo predomínio de processos morfogenéticos ou processos pedogenéticos, 

levando a um favorecimento de uma ou outra condição, onde predomina a 

pedogênese e a morfogênese, favorecendo aos meios instáveis.

•	 Ambientes fortemente instáveis: apresentam uma intensa atividade do 

potencial erosivo, evidenciado pela deterioração ambiental e da capacidade 

produtiva dos recursos naturais, podendo comprometer as reservas 

paisagísticas. 

 Fig. 02 -  População sujeita à vulnerabilidade 
socioambiental. 
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Para Figueiredo et al (2007), 

a vulnerabilidade ou fragilidade 

ambiental está relacionada à 

suscetibilidade de uma área em 

sofrer danos quando submetida 

a uma determinada ação. 

Quanto maior a vulnerabilidade, 

menor a chance de recuperação 

do ambiente. Conhecer a 

vulnerabilidade de uma área a 

determinados fatores de pressão ambiental auxilia na priorização de investimentos 

públicos, normalmente escassos, em diferentes regiões.

 De acordo com as considerações de Hewitt (1997, apud MARANDOLA JÚNIOR; 

HOGAN, 2005) as formas  e fontes de vulnerabilidade têm uma presença geográfica. 

Desse modo, os riscos e perigos variam em acordo com o contexto espacial, onde o 

bairro expressa unidades dentro da cidade. 

O risco, enquanto produto do perigo, é algo intrínseco, da natureza do 

fenômeno; e a vulnerabilidade, que é algo extrínseco, devido a exposição ao perigo. 

Contextualizando, se existe um prédio em ruínas em um bairro, trata-se de um 

perigo. Mas só se pode falar de risco se alguém se expor àquele perigo, tornando-se 

vulnerável. 

Para Costa Filho (2007), a vulnerabilidade está ligada à condição humana, 

uma característica da estrutura social e um produto de processos sociais históricos. 

Implica uma combinação de fatores que determinam o grau até o qual a vida e a 

sobrevivência de alguém ficam em risco por um evento distinto e identificável da 

natureza ou da sociedade.

Conforme o PNUD (2001), pobreza e vulnerabilidade, algumas vezes, são 

tratadas como elementos únicos, iguais. Estes são relativamente semelhantes, 

porém, diferentes.  Muitas são as teorias e debates acerca dos assuntos. O Relatório 

do PNUD considera que os pobres são mais do que aquelas pessoas que não possuem 

condições de uma boa alimentação, de se vestir, receber atendimento médico ou 

Fig. 03 -  Habitação com elevado grau de 
vulnerabilidade.
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educacional. Os pobres são também os mais vulneráveis a fenômenos naturais, e os 

que têm mais dificuldades de encontrar voz ativa dentro da sociedade.

RESUMINDO

A vulnerabilidade de uma área ou região 

está associada a diversos fatores como: economia, 

escolaridade, acesso às tecnologias, degradação 

ambiental dentre outros. Dessa forma, uma população 

pode apresentar uma vulnerabilidade baixa, moderada, 

alta e muito alta, determinando assim, a qualidade de 

vida de uma população e do meio onde vive.
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

A vulnerabilidade de uma área ou região reflete 

sobre o grau de preparação que a mesma apresenta para 

reagir positivamente a determinados eventos capazes 

de promover uma alteração. Vimos que muitos são os 

fatores que aumentam ou diminuem a vulnerabilidade 

de uma região ou cidade. Dessa forma, aponte cinco 

fatores responsáveis pelo aumento da vulnerabilidade 

em sua cidade. Elenque as principais potencialidades 

capazes de promover uma possível redução da 

vulnerabilidade na mesma. 
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APRESENTANDO A AULA

O interesse da sociedade e da comunidade científica 

pelas questões ambientais não é tão recente. A importância 

dessa temática está intimamente ligada à perda de qualidade 

de vida dos seres humanos devido ao caráter predatório do 

meio ambiente relacionado a uma apropriação desregrada da 

natureza, levando ao esgotamento e a poluição de elementos 

vitais a vida de qualquer ser vivo.

De acordo com Berry (1991), as preocupações com a 

degradação ambiental tornam urgente a compreensão da 

temática ambiental. O índice de consumo e a consequente 

industrialização esgotam ao longo do tempo os recursos 

da Terra, que levaram milhões de anos para se compor. É 

importante haver um processo participativo e sustentável, 

cada um fazendo a sua parte e respeitando o ciclo de cada 

ser existente no planeta. 

A desertificação é um dos mais graves problemas 

socioambientais que acometem o Nordeste brasileiro, 

uma vez que leva a redução e perda da biodiversidade 

comprometendo a qualidade do solo e, consequentemente, a 

produção agrícola. Dessa forma, esse problema proporciona a 

redução da qualidade de vida resultando em um aumento da 

vulnerabilidade da população.  Assim,  pode suscitar alguns 

questionamentos que viabilizarão a compreensão acerca da 

temática: o que vem a ser desertificação? Desertificação tem 

alguma relação com desertos?
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DEFININDO OBJETIVOS

Fundamentado nas discussões propostas nessa aula, 

esperamos que o aluno seja capaz de: 

•	 conhecer o conceito de desertificação;

•	 compreender as relações existentes entre a 

desertificação e a redução da qualidade de vida no 

semiárido brasileiro.

DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

 Para Andrade (1999), o grau de aridez de uma região para outra é muito variável, 

podendo classificá-las como hiperáridas, onde a umidade é muito baixa durante todo 

ano e outras consideradas apenas áridas com chuvas esporádicas e, ainda, outras 

áreas semiáridas, quando o período é úmido e curto, com três a quatro meses por 

ano, permitindo o desenvolvimento de culturas de “ciclo vegetativo curto”.

De acordo com Matallo Júnior (2001), o principal problema das regiões secas, 

que se materializa no processo de desertificação e se apresenta como um problema de 

natureza global, resulta da própria globalização do processo de produção e circulação 

de mercadorias, cujas exigências de criação de excedente econômico pela via da 

produtividade se chocam com os padrões tradicionais vivenciados pelas populações 

das terras secas com fortes limitações de recursos naturais, especialmente, solo e 

água.

Fig. 01 - Mapa da desertificação no planeta.
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Para Santos (2011), conviver com o Semiárido significa reorientar os olhares dos 

gestores públicos na busca da sustentabilidade, iniciando a partir da visão que a própria 

comunidade tem do desenvolvimento, que foi sendo ofuscada, paulatinamente, no 

auge do tão propalado crescimento e/ou desenvolvimento econômico, a qualquer 

custo (até da própria sobrevivência humana), defendido pelas principais potências 

mundiais.

A desertificação, segundo a Convenção das Nações Unidas, é a degradação 

de terras nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas do planeta. Significa a 

destruição da base de recursos naturais, como resultado da ação do homem sobre 

o meio ambiente, e de fenômenos naturais, como a variabilidade climática (BRASIL, 

2005).

A degradação ambiental pode ser conceituada como qualquer alteração adversa 

dos processos, funções ou componentes ambientais, ou como uma alteração adversa 

da qualidade ambiental. Em outras palavras, degradação ambiental corresponde a 

impacto ambiental negativo (SÁNCHEZ, 2008). 

De acordo com informações disponibilizadas sobre o Semiárido pelo Ministério 

do Meio Ambiente,

 
É uma região predominantemente voltada para atividades agropastoris 
e apresenta condições climáticas desfavoráveis, com ciclos de secas 
frequentes. As pesquisas realizadas nestes ambientes demonstram 
uma realidade de processos negativos sobre a flora e a fauna silvestres, 
bem como sua estreita ligação com a atuação do homem sobre o meio, 
principalmente sobre os solos, onde os processos erosivos se intensificam 
e constituem os indícios mais marcantes da desertificação (BRASIL, 2005).

 Fig. 02 -  Área degradada no Semiárido.
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Por ser um processo dinâmico, não existe apenas uma causa para o processo 

da desertificação. Isso ocorre devido ao emaranhado de origens e efeitos que se 

entrelaçam, levando a um quadro de complexidade. 

Para o Conselho Nacional de Recursos Naturais do Bioma Caatinga - CNRBC 

(2004):
O uso e o manejo inadequado dos solos são apontados como as principais 
causas de origem antrópica relacionadas com a desertificação. No Nordeste 
Semiárido, várias formas de uso podem acarretar diferentes processos que 
resultam em degradação. O extrativismo vegetal e mineral, bem como o 
sobrepastoreio das pastagens nativas ou cultivadas, e o uso agrícola por 
culturas que expõem os solos aos agentes erosivos são as principais causas 
dos processos de desertificação que atingem a região.

Para Matallo Júnior (2001) uma análise crítica do conceito de desertificação 

aponta para algumas fragilidades teóricas e/ou metodológicas, tais como: a) 

amplitude conceitual; b) ausência de métodos de estudo universalmente aceitos; 

c) ausência de métodos confiáveis 

para a identificação de processos 

de desertificação; e, d) falta de 

uma metodologia de avaliação 

econômica da desertificação. 

Uma  publicação interessante que 

contribui para o entendimento 

sobre a desertificação é o livro 

publicado pelo Instituto Nacional 

do Semiárido (INSA) intitulado: 

Desertificação e mudanças 

climáticas no Semiárido brasileiro, 

disponível em versão eletrônica. 

De acordo com Santos 

(2011), é evidente o avanço 

dos estudos realizados pela 

comunidade científica para 

minimizar os impactos sociais 
  Fig. 03 - População e degradação no 

semiárido.
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da degradação das terras e do processo de desertificação no Semiárido brasileiro. 

Porém, o fato é que as instituições governamentais e outras entidades da sociedade 

civil organizada se encontravam, até pouco tempo, distantes de compreender, de 

maneira sistêmica, as relações entre os sistemas humanos e os sistemas naturais, que 

determinam o fenômeno: intervenções sociais, ambiente, biodiversidade e impactos 

socioeconômicos.

Para Matallo Júnior (2001), muitas associações são feitas entre desertificação 

e seca. Alguns pensam que seca e desertificação são um único e mesmo fenômeno 

e, que, portanto, se conseguirmos eliminar os efeitos da seca (provendo água), 

acabaremos também com a desertificação. Outros imaginam que a desertificação é 

um processo que pode levar a um aumento ou intensificação das secas e a mudanças 

climáticas e, que, portanto, a única finalidade de combater a desertificação é evitar 

a mudança do clima. Há aqueles que acreditam que a seca é causa da desertificação 

e, portanto, se gerenciarmos corretamente as secas, estaremos impedindo a 

desertificação. Finalmente, há aqueles que acham que a desertificação não passa de 

um mito originado do processo de expansão temporária do Saara, ou mesmo uma 

invenção para captar fundos dos países desenvolvidos.

De acordo a Sá et al.  (2010) no Nordeste, uma área maior do que o estado do 

Ceará já foi atingida pela desertificação de forma grave ou muito grave. São 200 

mil km² de terras degradadas e, em muitos locais, imprestáveis para a agricultura. 

Somando-se a área onde a desertificação ocorre ainda de forma moderada, a área 

total atingida pelo fenômeno sobe para, aproximadamente, 600 mil km² - cerca de 

1/3 de todo o território nordestino -. Ceará e Pernambuco são os mais castigados, 

embora, proporcionalmente, a Paraíba seja o estado com maior extensão de área 

comprometida: 71% do seu território já apresenta os efeitos da desertificação. 
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De acordo com os dados do Ministério do Meio Ambiente (2004), a luta contra a 

desertificação compreende todas as atividades que melhorem as terras das zonas áridas, 

semiáridas e subúmidas secas, com a perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

Os objetivos dessa luta, dentre outros, são prevenir ou atenuar a degradação das 

terras; recuperar as terras e os solos já degradados; informar à população afetada 

constantemente e sensibilizar sobre os problemas da desertificação em todos os 

níveis; melhorar o contexto social; combater a pobreza; melhorar a educação e as 

condições de saúde; desenvolver a educação sobre a gestão sustentável dos recursos 

naturais.

De acordo com Sá et al. (2010), o Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação - PAN-BRASIL, como atualmente é conhecido, configura-se como 

instrumento norteador para a execução de ações articuladas no controle e no combate 

à desertificação, bem como para a ampliação dos acordos sociais envolvendo os mais 

diversos segmentos da sociedade. As ações do PAN-BRASIL deverão ser executadas, 

majoritariamente, no Nordeste brasileiro, onde se encontram espaços climaticamente 

caracterizados como Semiáridos e subúmidos secos. Tais espaços estão inseridos 

em terras dos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia e norte de Minas Gerais.

Fig. 04 - Núcleos de desertificação no Semiárido brasileiro.
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Desertificação

Quero nesse instante
Com a santa proteção
Falar de um absurdo
Chamado devastação
Coisa sem cabimento
O famoso desmatamento
A tal desertificação.

É triste ver tudo isso
Nosso mundo devastado
As espécies extintas
O meio ambiente arrasado
E tudo pela ganância
Por capricho e ignorância
Do homem estabanado.

Aqui na nossa floresta
Dizia Wanderley Pereira
Tinha uma árvore famosa
Chamada de aroeira
De tanto ser desmatada
A pobre árvore coitada,
Sumiu da mata costeira.

O poeta termina dizendo
Que a extinção foi certeira
A árvore não foi replantada
Nem poupada da fogueira
O homem devastou tanto
Que está ai portanto,
Só nome: aroeira.

O homem só pensa em progresso
E na industrialização
Extrai a matéria-prima
E não vê a poluição
Diz que tem experiências,
Porém não mede as consequências
Da grande destruição...

Chico Barbosa
Bacumixá-Trairi - CE
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RESUMINDO

A desertificação é um problema grave que 

vem afetando extensas áreas em todo o mundo e, 

especificamente o Nordeste do Brasil. Esse problema, 

além de provocar danos ambientais sérios, tem reduzido 

a produtividade de grãos em nossa região, contribuindo, 

assim, para o crescimento da miséria.

LEITURAS COMPLEMENTARES

ALVES, G. S.; MEDEIROS, A.J. A desertificação no Rio 

Grande do Norte: uma agonia crescente. In.  SOUZA, 

F.C.S. Potencialidades e (in)sustentabilidade no semi-

árido Potiguar. Natal: CEFET RN, 2005.

PAIXÃO, F. E. ; VALE, R. de M. C. do; LOBÃO, J. S. B. 

Mapeamento de áreas susceptíveis à desertificação 

n o nordeste da Bahia. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 

DE SENSORIAMENTO REMOTO, 14., 2009, Natal, RN. 

Anais... Natal, RN: INPE, 2009. p. 4195 - 4200. Disponível 

em: <http://marte.dpi.inpe.br/col/dpi.inpe.br/

sbsr@80/2008/11.17.21.32/doc/4195-4200.pdf>. Acesso 

em: 11 dez. 2012.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

A desertificação vem avançando de forma 

significativa em todo o semiárido brasileiro. Assim, 

levante alguns questionamentos sobre a temática em 

uma síntese de até vinte linhas sobre a forma de como a 

desertificação está afetando a vida da população em sua 

cidade. 
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SUSTENTABILIDADE URBANA

APRESENTANDO A AULA

A Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, trouxe 

consigo uma série de mudanças nos aspectos econômicos, 

sociais e ambientais. Uma delas foi a intensificação de um 

processo de urbanização alavancado pelo crescimento 

industrial e as suas consequências. Com o desenvolvimento 

das cidades, a população cresceu de forma acelerada, 

ocorrendo, assim, desigualdades no processo de urbanização 

em muitas cidades no mundo. Na presente aula, discutiremos 

sobre o desenvolvimento das cidades e os principais impactos 

ambientais resultantes desse processo de crescimento.

DEFININDO OBJETIVOS

Com base nos conteúdos desta aula, esperamos que você, 

aluno, seja capaz de:

•	 identificar os principais tipos de impactos ambientais 

produzidos pelas populações urbanas;

•	 verificar a relação entre o desenvolvimento urbano e os 

impactos ambientais.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Uma das consequências provocadas pela Revolução Industrial foi a degradação 

do meio ambiente em grande escala. Os resíduos do carvão que movia as máquinas 

a vapor, os metais e outras substâncias eram simplesmente descartados na água, 

no ar e no solo, sem considerar os possíveis resultados de tais práticas. A Revolução 

Industrial foi responsável direta e indiretamente por várias mudanças em diversas 

cidades em todo o mundo, inclusive no Brasil.

Para Leal, Farias e Araújo (2008, p. 02), o Brasil passou por dois processos que 

merecem destaque quando se trata de ambientes urbanos: a rápida industrialização, 

resultante do pós-guerra e a urbanização desenfreada. No curso desse processo, 

reflexo das políticas desenvolvimentistas vigentes, uma série de regras de proteção 

ao meio ambiente e ao cidadão foram desrespeitadas ou mesmo desconsideradas.

Corroborando com esse pensamento, Mucelin e Bellini (2008, p.112) afirmam 

que o morador urbano, independentemente de classe social, busca viver em um 

ambiente saudável, que apresente as melhores condições para vida, favorecendo a 

qualidade de vida. Porém, analisar um ambiente urbano implica em perceber que o 

uso, as crenças e hábitos do morador urbano têm promovido alterações ambientais 

e impactos significativos no ecossistema urbano. 

 Fig. 01 - Favelização de área urbana.
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Compartilhando do mesmo pensamento, Soares et al. (2006) afirmam que as 

discussões acerca da deterioração do meio ambiente enfocam as grandes cidades 

do país, onde o efeito da urbanização sobre os ecossistemas tem provocado uma 

forte degradação do meio ambiente. Verifica-se, ainda, que mesmo os municípios de 

pequeno e médio porte apresentam uma situação crítica no que diz respeito à falta 

de planejamento municipal.

De acordo com Leal, Farias e Araújo (2008, p. 03), os grandes centros urbanos 

concentram os maiores problemas ambientais, tais como poluição do ar, sonora, visual 

e hídrica; destruição dos recursos naturais; desintegração social; desemprego; perda 

de identidade cultural e de produtividade econômica. Muitas vezes, as formas de 

ocupação do solo, o provimento de áreas verdes e de lazer, o gerenciamento de áreas 

de risco, o tratamento dos esgotos e a destinação final do lixo coletado deixam de ser 

tratados com a prioridade que merecem. Como centros de produção, essas cidades 

mostram saturação de indústrias em algumas áreas, trazendo diversos problemas a 

seus habitantes, provocados pelos elevados índices de poluição que apresentam.

Viola (1987, apud MUCELIN; BELLINI, 2008, p. 112) sugere que uma “reforma 

urbana ecológica” possibilita o desenvolvimento de uma cidade mais democrática, 

mais humana e respirável. Não é apenas a cidade onde os aluguéis e transportes 

sejam mais acessíveis, na qual cada família tenha direito a um terreno, mas também 

um ambiente urbano mais arborizado, mais silencioso e alegre, menos verticalizado, 

menos agressivo e com menores índices de poluição do ar.

Os principais impactos ambientais urbanos
       

Em um centro urbano há uma infinidade de arranjos que possibilitam o 

funcionamento do mesmo.  A população, cada vez mais crescente, faz uso de produtos 

que alteram a dinâmica do meio ambiente urbano. Dentre os principais problemas 

urbanos, destacam-se:

•	 Resíduos sólidos

De acordo com o IBGE (2006, apud MUCELIN; BELLINI, 2008, p. 13), o consumo 

cotidiano de produtos industrializados é responsável pela contínua produção de lixo. 
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A produção de lixo nas cidades é de tal intensidade que não é possível conceber uma 

cidade sem considerar a problemática gerada pelos resíduos sólidos, desde a etapa 

da geração até a disposição final. Nas cidades brasileiras, geralmente esses resíduos 

são destinados a céu aberto.

Conforme dados apresentados pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos ABRELPE (2010), 61% dos municípios brasileiros ainda 

fazem uso de unidades de destinação inadequada de resíduos, encaminhando-os 

para lixões e aterros controlados, que pouco se diferenciam dos lixões, uma vez que 

ambos não possuem o conjunto de sistemas e medidas necessários para proteção 

do meio ambiente contra danos e 

degradações.

O lixo depositado em local 

inadequado pode provocar mau 

cheiro, atrair animais vetores de 

inúmeras doenças, contaminação 

dos lençóis freáticos pelo chorume, 

além de provocar obstrução de 

canais e galerias para águas pluviais, 

contribuindo para as inundações nas 

pequenas e grandes cidades.

•	 Poluição sonora

A poluição sonora tem se mostrado um dos problemas ambientais graves nos 

grandes centros urbanos. Para Almeida (1999, p. 05), é uma ameaça constante ao 

homem. A nocividade do ruído está diretamente relacionada ao seu espectro de 

frequências, à intensidade da pressão sonora, à duração da exposição diária, bem 

como à suscetibilidade individual. Embora exista legislação específica que regula os 

limites de emissão de ruídos e estabelece medidas de proteção para a coletividade 

dos efeitos danosos da poluição sonora, o que se constata é que os níveis de ruído, 

existentes nas mais diversas atividades cotidianas, estão acima de todos os valores 

determinados pelas legislações.

Fig. 02 - Disposição inadequada de 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).
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O ruído produzido pelas cidades pode comprometer seriamente a saúde da 

população.  Podem surgir desde problemas mais simples como dores de cabeça, 

enxaquecas, otites (inflamações no ouvido), irritação, estresse, a problemas mais 

sérios como insônia, hipertensão arterial e até mesmo o infarto.

•	 Poluição atmosférica

Outro problema urbano que merece ser destacado é a poluição atmosférica. 

Para Mesquita (2005) apud Lima e Nery (2012), a emissão excessiva de poluentes 

atmosféricos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de enxofre 

e de nitrogênio tem provocado sérios 

danos à saúde pública, a exemplo de 

distúrbios respiratórios, alergias, lesões 

degenerativas no sistema nervoso ou em 

órgãos vitais e câncer. Nas cidades com 

elevado índice de poluição atmosférica, 

esses distúrbios agravam-se no inverno, 

com a inversão térmica. Esse fenômeno 

ocorre quando uma camada de ar frio 

forma uma redoma na alta atmosfera, 

aprisionando o ar quente e impedindo a 

dispersão dos poluentes.

•	 Poluição visual

De acordo com Silva e Dantas (2008), as mais variadas formas de agressões 

ambientais afetam diretamente ou indiretamente o ser humano, de forma que o 

prejuízo provocado pode a curto ou a longo prazo, na maioria das vezes, as agressões 

podem ser irreversíveis, como é o caso dos problemas da poluição sonora que pode 

causar surdez temporária ou definitiva e até levar a problemas mentais. Já a poluição 

visual, ao contrário do que muitos pensam, pode causar danos como perda visual 

temporária ou definitiva, pois a exposição da visão por muito tempo a reflexos de 

fontes luminosos (luzes, aparelhos de TV, monitores de vídeo etc.) tem motivos 

          Fig. 03 - Automóveis em uma 
cidade: fonte de poluição sonora e 

atmosférica.
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para muitos diagnósticos de perda e/ou problemas de visão. O excesso de letreiros, 

fotografias, banners que são colocados 

em outdoors, faixas, cartazes, placas, 

avisos, murais, panfletos entre outros, são 

responsáveis pelo cansaço visual, chegam 

provocar cefaleia (dor de cabeça), irritação, 

estresse, sonolência, inquietação, cansaço 

e até distração nas ruas e avenidas, sendo, 

muitas vezes, essa distração a responsável 

por acidentes graves envolvendo veículos 

automotores, pedestres, motoristas e 

passageiros.

•	 Poluição térmica

Não obstante, comumente está ocorrendo a formação de ilhas de calor em 

algumas cidades. Para Amorim et al. (2009), a mudança do balanço de energia 

nos ambientes urbanos configura-se na geração das ilhas de calor. Caracterizada 

por uma cúpula de ar quente que cobre a cidade, a Ilha de Calor Urbana (ICU) é a 

manifestação do aumento das temperaturas causado por características físicas 

(alta densidade de construções, concentração de materiais construtivos de grande 

potencial energético) e pelas atividades urbanas. A ICU é essencialmente definida 

pela diferença de temperatura entre 

a área central da cidade e o ambiente 

rural ou zonas periféricas com baixa 

densidade de construções. Além da 

distinção simples urbano-rural ou 

centro-periferia, é principalmente 

uma diferença de uso e ocupação 

do solo. O ambiente urbano 

e, especialmente, o centro é 

normalmente ocupado por uma 

      Fig. 04 - Aspecto da poluição 
visual em área urbana.

Fig. 5 - Ilha de Calor.
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alta densidade de construções, com superfícies verticais, enquanto que o ambiente 

rural é ocupado por baixa densidade de construções e vegetação arbórea esparsa ou 

gramados.

A letra da música de Chico Science ‘A Cidade”  retrata um pouco do quotidiano 

da cidade com o seu crescimento, com  a sua ambição, resultados de um desajuste 

social e da  falta de um programa de desenvolvimento sustentável. 

A Cidade

(Chico Science)  

                                       

O sol nasce e ilumina

As pedras evoluídas

Que cresceram com a força

De pedreiros suicidas

Cavaleiros circulam

Vigiando as pessoas

Não importa se são ruins

Nem importa se são boas.

E a cidade se apresenta

Centro das ambições

Para mendigos ou ricos

E outras armações

Coletivos, automóveis,

Motos e metrôs

Trabalhadores, patrões,

Policiais, camelôs.

A cidade não para

A cidade só cresce

O de cima sobe

E o de baixo desce

A cidade não para

A cidade só cresce

O de cima sobe

E o de baixo desce.



10

CIDADANIA, ÉTICA E MEIO AMBIENTE

RESUMINDO

O desenvolvimento urbano, em especial no Brasil, 

vem ocorrendo de forma não homogênea. Essa forma de 

crescimento não planejado tem levado ao surgimento 

de diversos problemas de ordem ambiental. O excesso 

de ruído emitido pelos automóveis e motocicletas, o 

acúmulo de resíduos sólidos em locais inadequados, a 

poluição atmosférica, a poluição visual e a elevação da 

temperatura em ambientes urbanos são os principais 

problemas que vêm interferindo na qualidade de vida da 

população.

LEITURAS COMPLEMENTARES

KUNST, Aline Vicente. A dinâmica urbana e os impactos 

ambientais no município de Arrio do Sal-RS. 2011. 
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Departamento de Departamento de Geografia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2011.

ÁVILA, Jorge Luís Teixeira; MONTE-MÓR, Roberto Luís de 

Melo. Urbanização e impactos ambientais: uma análise 

da relação entre as características dos espaços urbanos e 

a poluição hídrica na região do Médio Rio Doce (MG). In: 

ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA 

ECOLÓGICA, 7., 2007, Fortaleza, CE. Anais... Fortaleza, 

CE: Ecoeco, 2007. p. 01 - 18. Disponível em: <http://www.
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

Diante do exposto na presente aula, produza uma 

síntese com até 02 páginas, enfocando os principais 

problemas socioambientais existentes na sua cidade, bem 

como as principais formas de mitigá-los.
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SANEAMENTO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

APRESENTANDO A AULA

A saúde de uma população está condicionada a 

determinados elementos como a nutrição, o estilo de vida, 

o acesso aos serviços de saúde e a um ambiente com boas 

condições de salubridade. Quando ocorre a falha em um 

desses itens, a qualidade da saúde é comprometida. Um meio 

ambiente adequado possibilita uma vida mais saudável com 

reduzida incidência de doenças. Na presente aula, iremos 

estudar sobre a importância do saneamento para a saúde e 

para a qualidade de vida da população. 

DEFININDO OBJETIVOS

Com base nos conteúdos desta aula, esperamos que você 

seja capaz de:

•	 conhecer o conceito de saneamento;

•	 verificar a importância do saneamento para a saúde 

pública e para a qualidade de vida.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

De acordo com o IBGE (2010), a água constitui o elemento essencial à vida. O 

acesso à água de boa qualidade e em quantidade adequada está diretamente ligado 

à saúde da população, contribuindo para reduzir a ocorrência de diversas doenças. O 

serviço de abastecimento de água, através de rede geral, caracteriza-se pela retirada 

da água bruta da natureza, adequação de sua qualidade, transporte e fornecimento 

à população através de rede geral de distribuição. Há de se considerar, ainda, formas 

alternativas de abastecimento das populações (água proveniente de bicas, poços 

particulares, carros-pipas, cisternas etc.).

Para Pathak et. al. (1994, apud FREITAS; BRILHANTE; ALMEIDA, 2001), a disposição 

de efluentes industriais contendo metais pesados em fontes hídricas é o maior fator 

antropogênico, responsável pela poluição em vários ambientes aquáticos. A natureza 

geoquímica do solo é importante fator causal de poluição por metais, particularmente, 

em fontes de águas subterrâneas. Metais pesados em água persistem por mais tempo 

que poluentes e percolam da superfície para a camada subterrânea de água.

De acordo com informações da USP (2008), no Brasil, estima-se que 60% das 

infecções hospitalares estejam relacionadas às deficiências do saneamento básico, 

que geram outras consequências de impactos extremamente negativos para a 

qualidade e expectativa de vida da população. Estudos indicam que cerca de 90% 

dessas doenças se devem à ausência de água em qualidade satisfatória ou à sua 

qualidade imprópria para o consumo.

Para Clark e Coyle (1989, apud FREITAS; BRILHANTE; ALMEIDA, 2001), nos 

sistemas de distribuição de água potável, a qualidade desta pode sofrer uma série de 

mudanças, fazendo com que a qualidade da água na torneira do usuário se diferencie 

da qualidade da água que deixa a estação de tratamento. Tais mudanças podem ser 

causadas por variações químicas e biológicas ou por uma perda de integridade do 

sistema. Alguns fatores que influenciam tais mudanças incluem: (1) qualidade química 

e biológica da fonte hídrica; (2) eficácia do processo de tratamento, reservatório 

(armazenagem) e sistema de distribuição; (3) idade, tipo, projeto e manutenção da 

rede; (4) qualidade da água tratada.
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Saúde e saneamento
De acordo com Ribeiro e Rooke (2010) a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), define o 

saneamento como o controle de todos os fatores 

do meio físico do homem, que exercem ou podem 

exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, 

mental e social. De outra forma, pode-se dizer 

que saneamento caracteriza o conjunto de ações 

socioeconômicas que têm por objetivo alcançar 

salubridade ambiental. No Brasil, o conceito de 

saúde, entendido como um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social, não restringe-

se ao problema sanitário ou a prevalência de 

doenças. Hoje, além das ações de prevenção e assistência, considera-se cada vez mais 

importante atuar sobre os fatores determinantes da saúde. 

De acordo com Guimarães, Carvalho e Silva (2007), a maioria dos problemas 

sanitários que afetam a população mundial estão relacionados com o meio ambiente. 

Um exemplo disso é a diarreia que, com mais de quatro bilhões de casos por ano, é 

uma das doenças que mais aflige a humanidade, já que causa 30% das mortes de 

crianças com menos de um ano de idade. Entre as causas dessa doença, destacam-se 

as condições inadequadas de saneamento.

Para Leser et. al. (1985, apud FREITAS; BRILHANTE; ALMEIDA, 2001), nos países 

em desenvolvimento, em virtude das precárias condições de saneamento e da má 

qualidade das águas, as doenças diarreicas de veiculação hídrica, como, por exemplo, 

febre tifóide, cólera, salmonelose, gastroenterites, poliomielite, hepatite A, verminoses, 

amebíase e giardíase, têm sido responsáveis por vários surtos epidêmicos e pelas 

elevadas taxas de mortalidade infantil, relacionadas à água de consumo humano.

Fig. 01 - Esgoto a céu 
aberto em área urbana.
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A respeito das ações ligadas ao saneamento, Ribeiro e Rooke (2010) afirmam 

que, dentre as principais atividades de saneamento, estão a coleta e o tratamento de 

resíduos provenientes das atividades humanas, a prevenção de poluição das águas de 

rios, mares e outros mananciais, a garantia de fornecimento de água com qualidade 

adequada ao consumo da população, além do controle de vetores. Incluem-se ainda, 

no campo de atuação do saneamento, a drenagem das águas das chuvas, prevenção 

de enchentes e cuidados com as águas subterrâneas.

Fonte: (RIBEIRO; ROOKE, 2010)

Quadro 01 - Doenças de veiculação hídrica.
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As melhorias no sistema de saneamento (distribuição de água tratada e coletas 

de águas servidas) sofreram uma significativa evolução em nosso país. Assim sendo, 

como consequência, a melhoria no saneamento vem promovendo uma redução na 

mortalidade infantil em várias regiões do Brasil.  

De acordo com Ribeiro e Rooke (2010), o enfoque regional mostra que, em 2008, 

dos 33 municípios sem rede geral de abastecimento de água em pelo menos um 

distrito, 21 (63,3%) localizavam-se na região Nordeste, com destaque para os estados 

da Paraíba (11 municípios) e Piauí (5); e sete (21,2%) na região Norte, com destaque 

para o estado de Rondônia (4 municípios). Estudos do Banco Mundial (1993) estimam 

que o ambiente doméstico inadequado é responsável por quase 30% da ocorrência 

de doenças nos países em desenvolvimento. 

Fig. 02 - Distribuição dos municípios atendidos por rede 
de saneamento em 2008.
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Guimarães, Carvalho e Silva (2007) explicam que investir em saneamento é uma 

das formas de se reverter o quadro existente. Dados divulgados pelo Ministério da 

Saúde afirmam que para cada R$1,00 investido no setor de saneamento, economiza-

se R$ 4,00 na área de medicina curativa.

Para Ribeiro e Rooke (2010), a importância da implantação do sistema de 

abastecimento de água, dentro do contexto do saneamento básico, deve ser 

considerada tanto no aspecto sanitário e social quanto nos aspectos econômicos, 

visando atingir os seguintes objetivos:

Fig. 03 - Número de pessoas sem acesso à rede 
coletora de esgotos em 2008.

 Fig. 04 - Exposição de crianças ao esgoto doméstico.
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Nos aspectos sanitário e social:

•	 melhoria da saúde e das condições de vida de uma comunidade;

•	 diminuição da mortalidade em geral, principalmente da infantil;

•	 aumento da esperança de vida da população;

•	 diminuição da incidência de doenças relacionadas à água;

•	 implantação de hábitos de higiene na população;

•	 facilidade na implantação e melhoria da limpeza pública;

•	 facilidade na implantação e melhoria dos sistemas de esgotos sanitários;

•	 possibilidade de proporcionar conforto e bem-estar;

•	 incentivo ao desenvolvimento econômico.

Nos aspectos econômicos:

•	 aumento da vida produtiva dos indivíduos economicamente ativos;

•	 diminuição dos gastos particulares e públicos com consultas e internações 

hospitalares;

•	 facilidade para instalações de indústrias, onde a água é utilizada como 

matéria-prima ou meio de operação;

•	 incentivo à indústria turística em localidades com potencialidades para seu 

desenvolvimento. 

Assim, surge a necessidade de se repensar a urbanização das cidades. Para 

tanto, torna-se imprescindível a elaboração de planos diretores locais, cujo ponto de 

partida seja a sustentabilidade.

RESUMINDO

 O saneamento é importante para manutenção da 

saúde da população, bem como para a manutenção de um 

ambiente saudável. Quando há deficiência no saneamento, 

ocorre um aumento na quantidade de doenças de veiculação 

hídrica, dentre outras.  Dessa forma, investir em ações para 

melhoria de saneamento significa investimento em saúde 

pública e, consequentemente, na melhoria qualidade de vida 

da população.
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LEITURA COMPLEMENTAR

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Fatos sobre 

água e saneamento. Rio de Janeiro: Departamento de 

Informação Pública das Nações Unidas, 2012. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/rio20/agua.pdf>. Acesso em: 18 

jan. 2013.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

De acordo com as informações apresentadas nesta 

aula, faça uma síntese sobre as principais doenças que 

acometem a população da sua cidade e correlacione-as aos 

problemas de saneamento da mesma. Seu texto deve conter, 

no máximo, 02 laudas.
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APRESENTANDO A AULA

A biodiversidade é o resultado de milhões de anos de 

transformações biológicas que ocorrem em uma determinada 

área. Ela representa uma importância incomensurável, 

tanto no aspecto ambiental, como no aspecto econômico. 

A biodiversidade, seja da fauna, seja da flora, possibilita o 

desenvolvimento da instalação de uma quantidade de seres 

vivos em uma área e, com ela, o estabelecimento da dinâmica 

ambiental e socioeconômica para uma região. Na presente 

aula, iremos conhecer sobre a biodiversidade brasileira e a 

sua importância para as comunidades e, para a qualidade de 

vida.

DEFININDO OBJETIVOS

Com base nos conteúdos desta aula, esperamos que você, o 

aluno, seja capaz de:

•	 entender o conceito de biodiversidade;

•	 compreender a importância da biodiversidade para o 

equilíbrio do planeta e para a manutenção da vida.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Para compreender a importância da biodiversidade é necessário, antes de 

tudo, discorremos sobre o seu conceito. Para Joly et. al. (2011), a definição clássica 

de biodiversidade, adotada pela Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), faz 

alusão direta à diversidade genética, que é responsável pela variação entre indivíduos, 

populações e os grupos taxonômicos das espécies biológicas. Populações e espécies 

são as unidades evolutivas básicas que interagem entre si no tempo e no espaço. 

O conjunto de espécies e suas interações formam os ecossistemas, moldados pelas 

interações com o ambiente abiótico.

Para Ganem (2011, p. 06), dos cerca de duzentos países atuais, apenas dezessete 

são considerados megadiversos, por conterem 70% da biodiversidade mundial. O 

Brasil está em primeiro lugar nessa lista, abrangendo a maior diversidade biológica 

continental. Nosso território abriga entre 15% e 20% de toda a biodiversidade 

do planeta e o maior número de espécies endêmicas, a maior floresta tropical (a 

Amazônia) e dois dos dezenove hotspots mundiais (a Mata Atlântica e o Cerrado). A 

riqueza biológica nacional manifesta-se 

também na diversidade de ecossistemas: 

são seis biomas continentais - Amazônia, 

Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal 

e Pampa -, que abrangem dez regiões 

fitoecológicas e 31 formações vegetais, 

entre florestas, savanas e estepes.

De acordo com o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA, 2002), ao sediar a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, em 1992, 

e ratificar a assinatura da Convenção sobre 
Fig. 01 - Representação da 

biodiversidade do planeta.
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Diversidade Biológica, o Brasil assume e o compromisso constitucional de proteger 

a biodiversidade e o patrimônio genético da nação, dando um novo impulso na 

história das ações de conservação do país. Essa mudança de postura observada é 

especialmente importante em países como o Brasil, que abriga entre 10 a 20% do 

número de espécies conhecidas pela ciência, e cerca de 30% das florestas tropicais no 

mundo.  Possui ainda o maior número de espécies conhecidas de mamíferos, peixes 

dulcícolas e plantas superiores; o segundo em riqueza de anfíbios, o terceiro em aves 

e o quinto em répteis. 

Para Joly et al. (2011), o potencial econômico da biodiversidade brasileira é 

difícil de ser definido, uma vez que inexiste levantamento preciso das atividades 

econômicas a ele relacionadas. Além disso, o valor agregado aos produtos da 

biodiversidade brasileira é ainda muito baixo, pois são utilizados e comercializados 

na sua forma bruta. É necessário que a inovação científica e tecnológica, fomentada 

no país ao longo da última década, possa agregar valor à biodiversidade brasileira, 

com especialistas biólogos, químicos, bioquímicos, antropólogos, toxicologistas, 

economistas, dando suporte científico e tecnológico ao setor industrial, sendo essa 

uma das formas de exploração sustentável. Em nosso país, a pesquisa de descoberta 

de fármacos e fitoterápicos deveria ser uma vocação natural, em se considerando a 

nossa biodiversidade. No entanto, o Brasil ainda se mantém no papel de exportador 

de matérias-primas da sua biodiversidade. 

A Redução da biodiversidade

De acordo com Ribeiro (2011, p.47), as perdas de biodiversidade ocorreram em 

vários momentos da história da vida no planeta Terra. Dinossauros desapareceram 

há 65 milhões de anos. Atualmente, ocorre a 6ª grande extinção de espécies no 

planeta, desde o surgimento da vida. Mas, dessa vez, o homo sapiens é um dos 

principais causadores da crise climática e da extinção de espécies vivas. Ele provoca 

transformações em seu habitat, mudanças de uso da terra, usa o fogo e tecnologias 

cada vez mais poderosas e degradantes. 
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Em relação à perda da biodiversidade no Brasil, Joly et al. (2011) apontam que 

os principais ciclos econômicos ocorridos no país como o extrativismo do pau-brasil 

no século XVI, a cultura canavieira que teve início no século XVII, em um subsequente  

impulso no final do século XX e início do século XXI, com o uso do etanol como 

combustível, o ciclo da mineração no século XVIII, o ciclo do café, no século XIX, e o 

recente ciclo do papel e celulose, somados à expansão urbana associada à expansão 

da infraestrutura viária e da infraestrutura de geração de energia, reduziram e 

fragmentaram nossos biomas e alteraram as bacias hidrográficas.

De acordo com Leão et al. (2011 p. 09), entre 1970 e 2006, as populações de 

animais vertebrados diminuíram em média 31% em escala global e, nos trópicos, 

essa redução foi de 59%. De forma resumida, as principais causas diretas da perda de 

biodiversidade são: a conversão de habitats naturais em atividades socioeconômicas 

humanas, como o avanço da fronteira agrícola; urbanização não planejada; as 

mudanças climáticas; as espécies exóticas invasoras; a superexploração; e a poluição. 

Convenção da Diversidade Biológica 

A redução da biodiversidade traz consequências irreversíveis: alteração 

das cadeias e das teias alimentares, quebra da dinâmica dos ecossistemas, 

comprometendo os cursos de água, além de interferir na qualidade de vida de 

diversas espécies, inclusive do homem. Em função disso, organismos internacionais 

Fig. 02 - Ararinha azul: ave em risco de extinção.
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têm procurado minorar esse problema. Uma das medidas foi a Convenção sobre 

Diversidade Biológica.

De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2013), a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) é um 

tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos 

internacionais relacionados ao meio ambiente. Essa Convenção foi estabelecida 

durante a Conferência ECO-92 – a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro, em junho de 

1992, sendo considerado, hoje, o principal fórum mundial para questões relacionadas 

ao tema.  Mais de 160 países já assinaram o acordo, que entrou em vigor em dezembro 

de 1993. A Convenção está estruturada sobre três bases principais: a conservação 

da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e 

equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. 

A Biopirataria

Para Moreira e Cardin (2009), a biopirataria é caracterizada como a transgressão 

às normas e princípios estabelecidos na Convenção sobre Diversidade Biológica, 

principalmente no que se refere ao acesso ilegal da flora, fauna e conhecimentos 

tradicionais associados, bem como em relação à ausência de repartição justa e 

equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, ofendendo 

a soberania estatal.

Fig. 03 - Mico-leão-dourado, um animal 
da fauna brasileira ameaçado de extinção.
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A Invasão biológica

A contaminação ou invasão biológica é o processo de introdução e adaptação 

de espécies que são nativas de outro bioma ou ecossistema (exóticas), mas que se 

adaptam bem a um novo ambiente, reproduzindo-se e alterando a dinâmica da cadeia 

alimentar. Em nosso país, são vários os exemplos de espécies exóticas invasoras: a 

Prosopis juliflora (algaroba), Azadirachta indica A. Juss (nim), o Phyllostachys pubescens 

(bambu), o Pinus silvestris (pinus), o Aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue), 

dentre outras espécies. A invasão biológica é considerada a segunda causa de redução 

da biodiversidade, sendo o desmatamento a primeira.

A invasão biológica pode ocorrer por processos naturais (vento, água, dispersão 

por seres vivos) ou por processos antrópicos. De acordo com Richardson (1998, apud 

ZANCHETTA; DINIZ, 2006), as principais razões para o plantio de espécies exóticas 

em detrimento de espécies nativas em programas de reflorestamento, são: a) o 

crescimento mais rápido das exóticas, uma vez que as espécies nativas são mais 

difíceis de se manejar e, sua biologia, perto das exóticas, não é tão bem estudada; 

b) as sementes de muitas nativas são mais difíceis de se obter, além das exóticas 

geralmente se desenvolverem bem em áreas degradadas. 

De acordo com Rosa e Groth (2004, apud LEÃO et. al., 2011, p. 10), alguns dos 

casos mais graves de invasão biológica no Brasil são consequências de introduções 

voluntárias. Um caso emblemático é o do Cichla spp (tucunaré) e da Tilapia rendali (tilápia) 

em rios, lagos e açudes; o que resultou em diversas extinções locais de espécies, com 

perda de biodiversidade.  

Impactos similares também 

ocorreram em ecossistemas 

terrestres com a introdução 

de espécies de plantas. 

No bioma Caatinga, por 

exemplo, há estudos 

mostrando que a invasão da 

algaroba (Prosopis juliflora) Fig. 04 - Algaroba (Prosopis juliflora), espécie 
invasora na Caatinga.
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induz a uma redução da biodiversidade, da disponibilidade hídrica, comprometendo 

a vida das espécies nativas através da competição.

RESUMINDO

A biodiversidade corresponde à quantidade de espécies 

de seres vivos de uma determinada área. Ela é de extrema 

importância, uma vez que possibilita a manutenção dos 

biomas e a qualidade de vida de uma região. Dessa forma, 

manter a biodiversidade de uma área significa o equilíbrio 

das cadeias alimentares e da qualidade de vida das diversas 

espécies de uma determinada área.
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

 A preocupação em denunciar a perda da biodiversidade 

tem sido presente em várias composições musicais brasileiras, 

a exemplo da “Saga da Amazônia”, de Vital Farias. Assim, 
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analise a letra dessa música e, escreva uma síntese de 

1 a 2 laudas, estabeleça a relação entre o nosso sistema 

econômico e a exploração da Amazônia.

Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta 
mata verde, céu azul, a mais imensa floresta 
no fundo d'água as Iaras, caboclo lendas e mágoas 
e os rios puxando as águas 
Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores 
os peixes singrando os rios, curumins cheios de amores 
sorria o jurupari, uirapuru, seu porvir 
era: fauna, flora, frutos e flores 
Toda mata tem caipora para a mata vigiar 
veio caipora de fora para a mata definhar 
e trouxe dragão-de-ferro, pra comer muita madeira 
e trouxe em estilo gigante, pra acabar com a capoeira 
Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar 
pra o dragão cortar madeira e toda mata derrubar: 
se a floresta meu amigo, tivesse pé pra andar 
eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá 
O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar 
e o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar? 
depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar 
igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é um mar 
Mas o dragão continua a floresta devorar 
e quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? 
corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá 
tartaruga: pé ligeiro, corre-corre tribo dos Kamaiura 
No lugar que havia mata, hoje há perseguição 
grileiro mata posseiro só pra lhe roubar seu chão 
castanheiro, seringueiro já viraram até peão 
afora os que já morreram como ave-de-arribação 
Zé de Nata tá de prova, naquele lugar tem cova 
gente enterrada no chão: 
Pois mataram índio que matou grileiro que matou posseiro 
disse um castanheiro para um seringueiro que um estrangeiro 
roubou seu lugar 
Foi então que um violeiro chegando na região 
ficou tão penalizado que escreveu essa canção 
e talvez, desesperado com tanta devastação 
pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção 
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com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa 
dentro do seu coração 
Aqui termina essa história para gente de valor 
pra gente que tem memória, muita crença, muito amor 
pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta 
era uma vez uma floresta na Linha do Equador...

Fonte: http://letras.mus.br/vital-farias/380162/
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APRESENTANDO A AULA

Nos últimos anos, o planeta Terra vem sofrendo com as 

transformações ambientais causadas pela atividade agrícola 

e pela pecuária. O desmatamento, a contaminação das águas 

e do solo são alguns dos muitos problemas que prejudicam 

os ecossistemas.

O processo de produção agrícola no Brasil ainda é 

altamente degradante. A monocultura da soja, do milho e da 

cana-de-açúcar prevalecem em boa parte do nosso território, 

onde são utilizados grande quantidade de defensivos 

agrícolas e fertilizantes para possibilitar cada vez mais, uma 

produção maior em um espaço territorial menor. 

O Brasil apresenta uma grande diversidade funcional 

de sua agricultura, no que se refere aos modos de produção. 

Resta-nos discutir de que maneira podemos trilhar para uma 

agricultura sustentável, que exige um esforço integrado de 

conservação de recursos naturais, produção e melhoria da 

qualidade de vida da população.

DEFININDO OBJETIVOS

Fundamentado nos conteúdos dessa aula, esperamos 

que você, aluno, seja capaz de:

•	 caracterizar o processo de produção agrícola no Brasil;

•	 relacionar degradação ambiental e processo de produção 

agrícola Brasil;

•	 conhecer as características que norteiam a sustentabilidade 

agrícola. 
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

De acordo com Santos (1986), 

o crescimento da produção agrícola 

no Brasil se deu basicamente até 

a década de cinquenta, por conta 

da expansão da área cultivada. A 

partir da década de sessenta, o uso 

de máquinas, adubos e defensivos 

químicos, tornaram-se os principais 

responsáveis pelo aumento da 

produção agrícola. A Revolução Verde 

incorporou um pacote tecnológico à 

agricultura, havendo uma mudança na 

base técnica, passando a ser conhecida como modernização da agricultura brasileira. 

O conteúdo ideológico da modernização da agricultura, segundo Almeida 

(1997, p. 39), incorpora quatro elementos ou noções, a saber:

(a) a noção de crescimento (ou de fim da estagnação e do atraso), ou 
seja, a ideia de desenvolvimento econômico e político; (b) a noção de 
abertura (ou do fim da autonomia) técnica, econômica e cultural, com o 
consequente aumento da heteronomia; (c) a noção de especialização (ou 
do fim da polivalência), associada a triplo movimento de especialização da 
produção, da dependência à montante e à jusante da produção agrícola 
e a inter-relação com a sociedade global; e (d) o aparecimento de um tipo 
de agricultor, individualista, competitivo e questionando a concepção 
orgânica de vida social da mentalidade tradicional.

De acordo com Balsan (2006), a expansão da agricultura “moderna” ocorre 

concomitante à constituição do complexo agroindustrial, modernizando a base 

técnica dos meios de produção, alterando as formas de produção agrícola e gerando 

efeitos sobre o meio ambiente. As transformações no campo ocorrem, porém, 

heterogeneamente, pois as políticas de desenvolvimento rural, inspiradas na 

“modernização da agricultura”, são acompanhadas de desigualdades e privilégios.

Fig. 01 - Revolução Verde e 
modernização agrícola no Brasil.
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Segundo Quirino e Irias (1998), a degradação ambiental não é um caminho 

inevitável para a agropecuária brasileira neste século. Existe ampla concordância 

entre pesquisadores que o Brasil está cristalizando uma nova prática favorável no que 

se refere à relação entre agricultura e meio ambiente. Um exemplo concreto citado 

é o tratamento dos resíduos da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, em que são 

aproveitados o bagaço e a vinhaça para a geração de energia. Os supracitados autores 

relatam que

a globalização é apontada como uma das causas que influenciaram 
a adoção de práticas ambientalmente benignas na agropecuária, 
repercutindo de diversos modos sobre os usos correntes. Um desses usos, 
bem visível aos painelistas, é a redução do emprego de agentes químicos 
(87,9% de concordâncias), que tem como uma de suas causas a tendência 
mundial e a pressão internacional. Em primeiro lugar, as pressões externas 
(e também internas) enfatizam a busca do equilíbrio entre meio ambiente 
e agricultura, chegando a definir o tema como um aspecto relevante do 
mercado e nele incluindo a qualidade de vida das pessoas e a saúde, em 
particular (QUIRINI; IRIAS, 1998, p. 03).

Conforme Martinez-Alier (1998), essa degradação ocorre tanto em países 

desenvolvidos como em países em desenvolvimento, tanto no meio urbano como 

no rural, sobretudo, através da pressão que a produção e a população exercem sobre 

os bens e serviços gerados pelo uso dos recursos naturais.

Fig. 02 - modernização agrícola na produção da 
soja.
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Para Waqui, Finco, Mattos (2004), a questão que envolve a degradação ambiental 

nos países desenvolvidos cedeu espaço, após o Relatório Brundtland, em 1987, a 

uma visão de que os países em desenvolvimento exercem um papel na degradação 

dos recursos naturais e ambientais até mesmo mais expressivo do que os países 

desenvolvidos. A partir daquele Relatório, conhecido como "Nosso Futuro Comum", 

a degradação ambiental passou a ser associada ao grau de pobreza da população, 

resultando em vários estudos que visavam detectar alguma relação entre a condição 

de pobreza e a degradação do meio ambiente.

Segundo Reardon e Vosti (1995, apud WAQUI; FINCO; MATTOS, 2004), a 

relação entre pobreza e degradação ambiental ainda é pouco explorada, de forma 

sistemática, na literatura. Os autores comentam que o círculo vicioso entre pobreza 

e degradação ambiental é de inspiração Malthusiana, cuja teoria sustenta que o 

aumento da população demanda também um aumento na área cultivada com 

produtos alimentares e empurra cada vez mais os agricultores mais carentes para áreas 

marginais, acelerando a degradação. Dessa forma, a degradação dos recursos naturais 

e ambientais, por sua vez, reduz a produtividade, resultando em empobrecimento 

dos agricultores. Esse círculo sugere que a redução da pobreza irá, necessariamente, 

reduzir a degradação do meio ambiente, assim como a conservação e preservação 

do meio ambiente irá, necessariamente, reduzir a pobreza.

Em geral, os impactos das atividades agropecuárias sobre a biodiversidade mais 

conhecidos são o desmatamento para expansão da fronteira agrícola, queimadas, 

poluição, degradação do solo, 

erosão e contaminação das águas 

(RODRIGUES, 2004).

De acordo com Araújo 

(2010), as atividades agrícolas 

provocam impactos sobre 

o ambiente, tais como 

desmatamentos e expansão da 

fronteira agrícola, queimadas em 

pastagens e florestas, poluição Fig. 03 - Desmatamento.
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por dejetos animais e agrotóxicos, erosão e degradação de solos, desertificação e 

contaminação das águas. E as consequências desses impactos podem acarretar na 

extinção de espécies e populações, diminuição da diversidade biológica, perda de 

variedades, entre outros. 

Uma das principais ameaças ao meio ambiente não é a expansão da fronteira 

agrícola, mas a tendência à monocultura, ao uso de agrotóxicos e, a consequente 

extinção de sistemas tradicionais de cultivo. Sabe-se que as áreas que são submetidas 

ao cultivo ou pastoreio intensivo por longos períodos se degradam rapidamente 

devido às práticas que empregam o fogo na abertura de áreas. Dessa forma, ocorre a 

perda dos agregados de matéria orgânica e argila.

Para Duque (2004, apud LEITE; SILVA; HENRIQUE, 2011), na agricultura 

mecanizada, também chamada de sistema agrícola moderno, incluem-se as plantações 

extensivas e os famosos agronegócios, em geral monoculturas, algumas de cultivo 

anual, como a cana-de-açúcar, a soja etc., e algumas de cultivo permanente, como é 

o caso, entre outros, dos reflorestamentos para fins comerciais, do café e do cacau. 

Esses sistemas de produção orientados ao mercado são altamente dependentes 

de técnicas agrícolas utilizadas de insumos modernos externos à propriedade, tais 

como: sementes melhoradas, máquinas agrícolas, combustíveis fósseis, fertilizantes, 

agrotóxicos etc., assim como, ocupam grandes extensões de terra; o que aumenta 

em muito o risco ambiental dessa atividade, especialmente em relação à degradação, 

contaminação e o desequilíbrio desses agroecossistemas.

 Araújo (2010) argumenta que as causas dos impactos da agricultura e 

da pecuária sobre o ambiente têm origem na demanda de mercado, e suas 

consequências implicam em custos ambientais e ecológicos de difícil mensuração. 

Com base nesse argumento, podemos afirmar que, para o desenvolvimento de uma 

agropecuária sustentável, é necessário conscientizar o agricultor e o pecuarista sobre 

a conservação do ambiente, além de oferecer os meios e métodos para alcançar esse 

desenvolvimento sustentável. 

Sabe-se que os impactos ambientais decorrentes das atividades agropecuárias 

são inevitáveis. Contudo, a exploração agrícola, se devidamente planejada e tomadas 

as providências necessárias para a otimização dos impactos positivos e a minimização 
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dos impactos negativos, haverá ganho efetivo para os meios físico e socioeconômico.

Lembramos que sustentabilidade tem a ver diretamente com uma produção 

voltada para a satisfação das necessidades básicas das gerações presentes e futuras. 

Considerando-se esse conceito, podemos afirmar que, nas atividades agrícolas, 

estas são vistas como sustentáveis quando há o uso adequado do solo (manejo), 

menor consumo de agrotóxicos, rotação de culturas, permanência dos corredores 

ecológicos e, acima de tudo, práticas que mantenham o homem no campo com uma 

renda econômica capaz de oferecer uma qualidade de vida adequada às gerações 

atual e futura.

Agricultura familiar

De acordo com Losekann e Wizniewsky (2008), apesar da crise agrária que 

assola de forma mais significativa os pequenos agricultores descapitalizados, a 

agricultura familiar desempenha um importante papel à medida que apresenta uma 

racionalidade própria que colabora para a permanência no espaço rural. A agricultura 

familiar merece destaque por ser a principal responsável pela produção de alimentos 

consumidos país. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 70% dos estabelecimentos agrícolas são do tipo familiar, sendo esse 

Fig. 4 - Relação entre o uso da área e produção de grãos no 
Brasil.
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segmento indispensável para a produção de alimentos básicos, visto que responde 

por 75% dessa produção. Soma-se a isso, o fato de empregar mais de 80% da força de 

trabalho ocupada no meio rural, sendo esse segmento indispensável para a fixação 

da população rural.

Agricultura e agrotóxicos
 

De acordo com Londres (2011), na última década o uso de agrotóxicos no Brasil 

assumiu as proporções mais assustadoras. Entre 2001 e 2008 a venda de venenos 

agrícolas no país saltou de pouco mais de US$ 2 bilhões para mais US$ 7 bilhões, 

quando alcançamos a triste posição de maior consumidor mundial de venenos. 

Os agrotóxicos, além de prejudicar a 

saúde humana, podem contaminar os 

cursos d’água, o solo e interferir nas 

cadeias ecológicas, provocando, assim, 

um sério desequilíbrio ambiental. 

Dessa forma, surge a necessidade de 

uma redução no uso de agrotóxicos e 

a utilização de um controle biológico 

como forma de combate às pragas das 

lavouras. 

Fig. 05 - Alimentos que 
normalmente apresentam altos 

teores de agrotóxicos.

Fo
nt

e:
 h

tt
p:

//
jp

m
ab

ra
si

l.w
or

dp
re

ss
.c

om
/t

ag
/

ag
ric

ul
tu

ra
/



10

CIDADANIA, ÉTICA E MEIO AMBIENTE

RESUMINDO

A agricultura no mundo, bem como no Brasil, tem 

crescido de forma significativa numa tentativa de suprir as 

necessidades da população e do mercado. Dessa forma, 

muitas áreas continuam sendo desmatadas e outras são 

queimadas para o aumento das áreas de plantio. Isso 

resulta em impactos ambientais,  que  em muitos  casos 

se tornam irreversíveis, comprometendo a economia e 

a qualidade de vida da população. Nesse sentido, há a 

necessidade de desenvolver práticas agrícolas pautadas 

em uma perspectiva de sustentabilidade ambiental onde 

haja o mínimo de consumo de agrotóxicos, uma menor 

degradação do solo, uso adequado da irrigação e menor 

desmatamento de áreas florestais.
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS
Algumas práticas agrícolas têm provocado danos 

ao meio ambiente, resultando em perdas econômicas 

significativas. Dessa forma, redija uma síntese, com até 02 

laudas, destacando os principais tipos de impactos ambientais 

provocados pela agricultura em sua região.
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QUALIDADE DE VIDA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

CONCLUINDO NOSSAS AULAS

Ao longo da nossa disciplina, estudamos uma série de 

temas que tem diretamente a ver com postura ética e ação 

cidadã perante o meio ambiente. Para finalizar, estudaremos 

um tema que resume todos os outros anteriores: qualidade 

de vida. 

Conceituar qualidade de vida não é algo simples. Isso 

decorre da abrangência desse termo e da abordagem que se 

faz sobre ele.  Qualidade de vida é, em essência, equilíbrio, 

bem-estar físico e mental. Existem vários indicadores de 

qualidade de vida e estes envolvem: estar bem consigo 

mesmo e com o mundo, ter hábitos saudáveis, ter acesso a 

um ambiente saudável, dentre outros. Nesta aula, iremos 

discutir sobre qualidade de vida, saúde e a sua relação com o 

meio ambiente. 

DEFININDO OBJETIVOS

Fundamentado nas discussões propostas nessa aula, 

esperamos que, você, aluno, seja capaz de: 

•	 compreender o conceito de qualidade de vida;

•	 relacionar qualidade de vida, saúde e meio ambiente;

•	 compreender que a melhoria da qualidade de vida e do 

meio ambiente dependem de nossas ações.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Discutindo o conceito de qualidade de vida

De acordo com o pensamento de Hädrich e Ruscheinsky (2007), poucos 

assuntos despertam tamanho interesse e apelo, seja das ciências biológicas, seja das 

sociais, como o real significado do conceito de qualidade de vida e suas implicações 

paradigmáticas e epistemológicas. O debate e o desenvolvimento da pesquisa, 

nessa área, quase sempre estão associados às questões da sociedade industrial e 

à consequente produção de bens de consumo e a degradação do meio ambiente. 

O debate em torno da qualidade de vida tem priorizado e enfatizado a dimensão 

biofisiológica. Porém, vem migrando progressivamente para incorporar igualmente 

a cultura e a estética. Observa-se que diversos ramos do saber têm participado do 

debate, fortemente, em torno de muitas questões advindas da complexidade das 

ações humanas abordadas no campo científico.

De acordo com Leal (2008), o conceito qualidade de vida foi usado pela primeira 

vez pelo presidente norte-americano, Lyndon Johnson, em 1964, em discurso, 

declarando que “Os objetivos não podem ser medidos através do balanço dos 

bancos. Eles só podem ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam 

às pessoas”.

Para Seidl e Zannon (2004), o conceito Qualidade de Vida (QV) é um termo 

utilizado em duas vertentes: (1) na linguagem cotidiana, por pessoas da população 

em geral, jornalistas, políticos, profissionais de diversas áreas e gestores ligados às 

políticas públicas; (2) no contexto da pesquisa científica, em diferentes campos do 

saber, como economia, sociologia, educação, medicina, enfermagem, psicologia 

e demais especialidades da saúde.  Na área da saúde, o interesse pelo conceito 

QV é relativamente recente e decorre, em parte, dos novos paradigmas que têm 

influenciado as políticas e as práticas do setor nas últimas décadas. Os determinantes 

e condicionantes do processo saúde-doença são multifatoriais e complexos. 

De acordo com a perspectiva de Hädrich e Ruscheinsky (2007), passa-se a 

estudar as interrogações sobre a qualidade de vida em uma visão mais ampla, em 
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que se prioriza a ótica multidisciplinar. O indivíduo é, cada vez mais, levado a ser 

percebido como um ser também biológico e, segundo uma visão mais abrangente, 

consideram-se os processos sociais, estéticos, econômicos, históricos e culturais. 

O conceito de qualidade de vida e de saúde, portanto, passa a receber enfoques 

diferentes, dependendo do tipo de sociedade na qual são construídos o olhar e os 

interesses fundantes do discurso. Em terras brasileiras, o debate está inserido em um 

processo de mudanças culturais e estéticas e de crises ambiental, social e econômica.

Seidl e Zannon (2004) afirmam que, a partir do início da década de 1990, há 

um consenso entre os estudiosos da área quanto a dois aspectos relevantes do 

conceito de qualidade de vida: subjetividade e multidimensionalidade. No que 

concerne à subjetividade, trata-se de considerar a percepção da pessoa sobre o seu 

estado de saúde e sobre os aspectos não médicos do seu contexto de vida. Em outras 

palavras, como o indivíduo avalia a sua situação pessoal em cada uma das dimensões 

relacionadas à qualidade de vida. Hoje, há consenso que QV só pode ser avaliada pela 

própria pessoa, ao contrário das tendências iniciais de uso do conceito quando QV 

era avaliada por um observador, usualmente um profissional de saúde.

É importante destacar que, conforme mostram Hädrich e Ruscheinsky (2007), a 

preocupação com a falta da prática de exercícios físicos e os riscos inerentes às doenças 

degenerativas que representam danos à saúde pública, têm se tornado prioridade 

na sociedade contemporânea. Ou melhor, a partir dos efeitos provocados pelas 

mudanças na sociedade moderna, entre elas a tecnologia, tem-se a suspeita de que 

a progressiva diminuição da atividade física forçada, principalmente, pelo mercado 

de trabalho, atue sobre o imaginário das pessoas acerca da atividade física em geral. 

Nesse sentido, verificamos uma contradição no imaginário de qualidade de vida, 

pois, de um lado, encontra-se a tecnologia aliada ao modo de vida, proporcionando 

maior comodidade e conforto; de outro, uma crescente redução da atividade motora 

geral que tem como consequência, igualmente, uma redução da qualidade de vida.
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De acordo com Nussbaum e Sen (1995, apud HERCULANO, 2000) o Sistema 

de Bem-Estar da Escandinávia definiu princípios subjacentes para seus indicadores, 

baseados em 03 verbos considerados básicos à qualidade de vida humana: ter, amar, 

ser: 

Ter - refere-se às condições materiais necessárias a uma sobrevivência livre da 

miséria: recursos econômicos (medidos por renda e riqueza); condições de habitação 

(medidas pelo espaço disponível e conforto doméstico); emprego (medido pela 

ausência de desemprego); condições físicas de trabalho (avaliado pelos ruídos e 

temperaturas nos postos de trabalho, rotina física, stress); saúde (sintomas de dores 

e doenças, acessibilidade de atendimento médico); educação (medida por anos de 

escolaridade) e meio ambiente (qualidade da água, do ar, do solo etc.). 

Amar - diz respeito à necessidade de se relacionar com as outras pessoas e formar 

identidades sociais: união e contatos com a comunidade local; ligação com a família 

nuclear e parentes; padrões ativos de amizade; união e contatos com companheiros 

em associações e organizações; relações com companheiros de trabalho. 

Ser - refere-se à necessidade de integração com a sociedade e de harmonização 

com a natureza, a serem mensuradas com base nos seguintes princípios: em que 

medida uma pessoa participa nas decisões e atividades coletivas que influenciam 

sua vida; atividades políticas; oportunidades de tempo de lazer; oportunidades para 

Fig. 01 - Qualidade de vida e saúde.
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uma vida profissional significativa; oportunidade de estar em contato com um meio 

ambiente preservado e praticar atividades lúdicas ou contemplativas.

De acordo com Hädrich e Ruscheinsky (2007), é inegável que o avanço 

tecnológico tem resultado em grande alteração no nível de qualidade de vida. Talvez 

o maior indicador desse fato seja a oferta abundante de alimentos e o aumento da 

longevidade. Entretanto, nem sempre isso ocorre acompanhado de preocupações 

éticas com relação ao meio ambiente.

Para Azevedo (2004), a produção de alimentação preconizada pela modernização 

agrícola está associada a uma maior disponibilidade de alimentos para povos, que 

teriam, por isso, uma expectativa de vida maior. Entretanto, considera-se que o 

prolongamento da vida não é sinônimo de saúde melhor. Na verdade, “as sociedades 

estão sendo chamadas a examinar se elas podem suportar o custo de manter a vida 

a qualquer custo” e se é possível não somente dar “anos a vida, mas vida aos anos”. 

Outros riscos sobre a saúde humana atingem todas as classes sociais. São riscos 

relacionados à contaminação das águas e do solo, além da modificação da qualidade 

dos alimentos consumidos.

Fig. 02 - A poluição das cidades e redução da 
qualidade de vida.
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De acordo com Anderson et. al. (1998, apud MAGALHÃES et. al., 2011), fatores 

físicos, psicológicos, sociais e culturais influenciam diretamente a saúde e a qualidade 

de vida das pessoas. Isso significa que, para avaliar e promover saúde, diversas 

variáveis do campo do saber devem ser consideradas de maneira interdisciplinar 

e multidimensional. Ou seja: qualidade de vida é um tema complexo na própria 

definição etimológica do termo, como algo que é tecido junto. Mesmo que se fale 

muito, na atualidade, sobre alimentação, hábitos saudáveis, atividade física etc., isso 

não poderá acontecer se tivermos um ambiente desequilibrado. Daí o porquê de não 

podermos separar qualidade de vida e meio ambiente.  

Devemos considerar que, diante das discussões atuais sobre meio ambiente, 

é preciso colocá-lo em lugar de destaque. Infelizmente, isso não é o que vem 

acontecendo há séculos. Nossas ações, pautadas em uma preocupação em acumular 

riquezas e explorar ao máximo os recursos naturais, estão agravando processos 

que antes eram naturais no planeta, trazendo consequências devastadoras como 

desertificação, aquecimento global, tempestades, alterações nas estações do ano, 

estiagens e invernos prolongados, mudanças no ciclo biológico de diversas espécies.  

Fig. 03 - Alimentos com agrotóxicos.
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Portanto, o discurso sobre qualidade de vida não pode ficar centrado no fato de 

termos tempo livre para fazer compras e para ir para a academia ou fazer uma dieta e 

incluir alimentos saudáveis. Ele deve englobar a necessidade de todos terem acesso 

a alimentos adquiridos por meio de fontes sustentáveis para que, assim, possamos 

garantir a nossa saúde e o equilíbrio do planeta.

Diante desse fato, uma educação que contemple questões do presente deve levar 

em consideração os 8 Jeitos de Mudar o Mundo, que são os objetivos criados pela 

ONU, no ano 2000, com base nos maiores problemas que o planeta enfrenta. No site 

Objetivos do Milênio1, podemos encontrar a publicação “8 Jeitos de Mudar o Mundo 

na escola”. No que diz respeito ao “7º jeito”, intitulado “ Qualidade de Vida e Respeito 

ao Meio Ambiente”, podemos perceber como sendo da nossa responsabilidade ética 

e cidadã: 

•	 Fazer campanhas de uso racional de água e energia;

•	 Plantar árvores na escola é uma ótima maneira de cuidar da natureza. 

Arborização nas ruas também é importante, porém, é preciso pedir licença à 

prefeitura e aos moradores; 

•	 Implementar a coleta seletiva de lixo na escola e no bairro e, divulgar as 

vantagens dos produtos biodegradáveis;

•	 Realizar mutirões de limpeza de praças, rios e lagos próximos.

1    OBJETIVOS DO MILÊNIO. Disponível em: <http://www.objetivosdomilenio.org.br/>

Fig. 04 - 7º Jeito de Mudar o Mundo. 
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Dessa forma, podemos concluir que a garantia da qualidade de vida vai além 

do fato de querermos respirar ar puro. Para conquistá-la, é preciso fortalecermos a 

noção de que tudo o que fazemos com relação ao meio natural tem consequências a 

médio e longo prazos. Alguns desses efeitos não serão sentidos pela nossa geração, 

mas pelas futuras, da mesma forma que, o que sofremos hoje se dá em decorrência 

dos danos causados ao meio ambiente há séculos. Qualidade de vida é o que todos 

querem, mas para tê-la, precisamos dar mais valor e o devido respeito às condições 

do planeta que temos hoje.

RESUMINDO

Qualidade de vida é algo que todos desejamos 

e buscamos a todo momento. Porém, aos poucos 

estamos perdendo-a em função do desenrolar das 

atividades diárias e da forma como o nosso modelo de 

desenvolvimento trata o nosso planeta. Concomitante 

a isso, outros fatores como a degradação do meio 

ambiente urbano, a alimentação cada vez mais artificial, 

o sedentarismo e o estresse provocado pelo cotidiano, 

são elementos a serem considerados nesse processo 

de perda de qualidade de vida e aumento das doenças 

psicossomáticas.

LEITURA COMPLEMENTAR

BUSS, Paulo Marchiori. Promoção da saúde e 

qualidade de vida. Ciência & Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v. 5, n. 01, p. 163-177, jan.-jun. 2000. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v5n1/7087.pdf>. 

Acesso em: 19 jan. 2013. 
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

A composição musical a seguir é de autoria de Zé 

Rodrix e Tavito, é da década de 1970 e ficou imortalizada 

na voz de Elis Regina. A letra da canção descreve o 

desejo que todos nós temos em ter uma casa repleta 

de amigos, animais, discos, paz, calmaria, esperança. 

Dessa forma, em uma síntese de 1 a 2 laudas, relacione 

a letra dessa composição ao conteúdo da nossa aula. 

Casa no Campo

Eu quero uma casa no campo

Onde eu possa compor muitos rocks rurais

E tenha somente a certeza

Dos amigos do peito e nada mais.

Eu quero uma casa no campo

Onde eu possa ficar no tamanho da paz

E tenha somente a certeza

Dos limites do corpo e nada mais.

Eu quero carneiros e cabras

Pastando solenes no meu jardim

Eu quero o silêncio das línguas cansadas

Eu quero a esperança de óculos

E meu filho de cuca legal

Eu quero plantar e colher com a mão

A pimenta e o sal.
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Eu quero uma casa no campo

Do tamanho ideal, pau-a-pique e sapé

Onde eu possa plantar meus amigos

Meus discos e livros e nada mais.

Onde eu possa plantar meus amigos

Meus discos, meus livros e nada mais

Onde eu possa plantar meus amigos

Meus discos e livros e nada mais.

Fonte: http://letras.mus.br/ze-rodrix/976781/
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