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RESUMO

Descobrir  a  questão  ambiental  partindo  do  foco  da  Marel  Industria  de  Móveis 
inserida na breve história da cidade de sua fundação Francisco Beltrão-PR, partindo deste 
ponto encontrar nessa história as primeiras informações necessárias para obter um primeiro 
conhecimento  da  questão  ambiental,  focando  nas  necessidades  da  conscientização 
ambiental, enquanto pesquisando as problemáticas já acusadas, saindo do foco das leis para 
apurar outros caminhos da questão ambiental. As problemáticas apuradas pela educação 
ambiental trazem alguns pontos da historicidade e como esses influenciam a uma visão 
formada ao longo do tempo que caracteriza o pensamento moderno em relação a natureza, 
tornando  o  homem  em  muitas  vezes  como  sujeito  observador  ou  aproveitador  desses 
recursos, sem uma consciência de conhecimento das causas. A sugestão da formação do 
sujeito para uma relação melhor e necessária com a natureza, partindo da analise histórica 
de cada sujeito como da cultura que ele pertence. Aqui citado alguns pontos históricos que 
determinaram  certas  visões  limitadas  da  relação  homem  x  natureza,  e  as  alternativas 
orientadas  pela  educação  ambiental  trazida  para  nosso  dia  a  dia.  Como  podemos  nos 
orientar e ser sujeitos ativos nessa causa, buscando uma ética ambiental que atinja a todos 
os  campos  da sociedade,  não limitando a  uma um órgão em especifico  mas  buscando 
atingir  do  sujeito  em comum ao  sujeito  de  poder  publico.  O  trabalho  prioriza  a  uma 
informação que permite os primeiros passos para o estudo de um iniciante da defesa do 
meio ambiente , assim como pode agregar a quem já tenha um conhecimento apurado. Traz 
texto satisfatório para refletir a ação em individual de cada sujeito. 

Palavras-chave: Historicidade; Sujeito; Ética.
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INTRODUÇÃO

Dentro  da  história  da  colonização  de  Francisco  Beltrão-PR,  anterior  ao 

desenvolvimento houve o desbravamento do povo colonizador, que veio na busca da oferta 

de terras novas, sendo que na sua grande maioria eram povos de outros estados, como Rio 

Grande  e  Santa  Catarina,  os  habitantes  ficaram  a  parte  desse  movimento  que  se 

desencadeou entre posseiros e “Companhia de Terras”, no qual essas companhias foram 

expulsas pelos posseiros. O desenvolvimento da cidade foi forte na agropecuária, e mais 

tarde na industria, tornando a cidade um polo econômico muito importante para o Sudoeste 

do  Paraná.  Dentro  desse  desenvolvimento  a  cidade  não  foi  planejada  dentro  de  uma 

conscientização  ambiental,  formaram-se  várias  cerrarias  e  a  mata  nativa  era  derrubada 

apenas para mostrar poder de posse.

As indústrias foram surgindo no momento em que havia certa imposição das leis 

ambientais, mas ainda não característico de uma conscientização, ficando a deriva de cada 

administração aplicar essas leis ou violá-las quando possível, na história da Industria de 

Móveis Marel, já se percebe mais consciente a aplicação dessas leis, mas ainda assim se 

faz  necessário,  ir  além  do  meio  industrial  para  verificar  um  foco  mais  amplo  dessa 

conscientização partindo da limitação das leis aplicadas a conscientização do sujeito em si 

na relação dele com a sociedade e a natureza. Qual as problemáticas dessa relação, onde 

elas foram percebidas e estudadas, e que caminhos podemos buscar para disseminar esse 

conhecimento em favorecimento da relação de sustentabilidade e preservação do nosso 

meio enquanto se constrói desenvolvimento econômico e tecnológico. Que papel estamos 

construindo nessa relação, que conscientização devemos buscar para reformular uma ação 

consciente  ambiental  de  ética,  de  reparação  em  beneficio  ao  nosso  meio  ambiente 

planetário, pensando  além do atual nas gerações futuras.

  



1.  FRANCISCO  BELTRÃO  UM  PONTO  HISTÓRICO  PARA  CITAR  UMA 

INDÚSTRIA (MOVELEIRA).

Município  situado  Geograficamente  no  centro  do  Sudoeste,  marcada  pelo  fato 

Histórico em Outubro 1957 “Revolta dos Posseiros”.

“Revolta  dos  Posseiros”,  termo  este  muito  brando  para  ser 
usado  pela  dimensão  do  problema  e  do  número  de  pessoas  envolvidas.  Na 
realidade podemos caracterizar como uma autêntica revolução armada, em que a 
união  do  povo  retirou  do  poder  o  desmando  de  políticos  e  companhias 
inescrupulosas  que  abusavam  de  nossos  colonizadores.  (DULCE  REGINA; 
PAULINA; ELY; MARIA ANTONIETA; NESTOR, 2001, P.13). 

“Uma região fértil  e rica”,  foi  atrativa  aos olhos  da Colônia Agrícola  Nacional 

General  Osório  (Cango)  no  Estado  do  Paraná  que  a  partir  de  1948  transfere  sua 

administração e sede para as margens do Rio Marrecas (Vila Marrecas, sendo emancipada 

em 1952 como Município de Francisco Beltrão).

Segundo  Lazier,  1998. “Quase  todo  o  Sudoeste  do  Paraná  foi  povoado  por 

posseiros”. Estes que vieram em grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina por 

falta de terras e outros pela aventura em desbravar terras novas,  pois as mesmas eram 

distribuídas  gratuitamente aos colonos pela Cango que os incentivou.  Ainda assim não 

podemos deixar de mencionar os índios Guarani e Kaingâng que já habitavam a região e 

estão  presentes  hoje  como  popular  “Brugres”  e  em muitas  vezes  na  miscigenação  da 

população, segundo Censo de 2000, “dos 67 118 habitantes recenseados da época, 81,7% 

eram brancos, 15,9% eram pardos, 1,9% eram negros, 0,2% eram amarelos, 0,1% eram 

indígenas e 0,2% não declararam sua raça”.

Embora o fato Histórico dos posseiros de luta e conquista da posse a terra tenha 

dado impulso para o progresso e crescimento da cidade.   Kruger, 2004, menciona “As 



empresas  foram  escorraçadas,  e  ai  se  cometeu  um  crime  contra  a  natureza,  pela 

irresponsabilidade da justiça e dos governos”. A partir desta citação podemos compreender 

que foi relevante a extração da madeira na região, a cobertura vegetal foi bastante reduzida, 

encontra áreas de mata nativa principalmente nas áreas de relevo mais acidentado, grande 

parte  dessa  redução  de  mata  foi  replantada  com  Eucaliptos  e  Pinus  e  hoje  podemos 

observar  que  a  mata  vem  sendo  reduzida  aos  arredores  da  área  urbana,  com  grande 

concentração de loteamentos. 

Da caça e pesca primitiva à criação de porcos soltos no mato, na década de 40 a 

base  da  economia  estava  na  extração  da  Madeira  e  agricultura,  pequenas  criações  de 

burros, cavalos e bovinos. 

Nesse período foi destruída a maior concentração de araucárias do planeta. Não 
importava que o indivíduo tivesse 5 ou 200 alqueires, todos tratavam de explorar 
a  madeira  que  tinham.  Muitos  queimavam  extensos  pinheirais,  apenas  para 
caracterizar  a  posse.  Quem  tinha  algum  capital,   instalava  uma  serraria 
(KRUGER, 2004, P.196) .

Embora esta citação não é particular apenas ao município de de Francisco Beltrão, 

mas ao Sudoeste do Paraná, sabe-se que toda a região de Beltrão era Mata Virgem, cerrada 

e formada principalmente por Pinheiros-do-paraná (Araucaria  angustifolia), tratando-se 

de árvores nativas ainda podemos citar Angico, Cedro, Ipê-roxo, Ipê-amarelo, Canafístula 

e   Cerejeira. Apenas em 02 de Setembro de 1966 houve o incentivo ao plantio de florestas 

industriais pelo governo da união para o Sudoeste do Paraná, se tratava de um colapso no 

suprimento  da  matéria  prima.  Da devastação  ao  crescimento  Francisco  Beltrão  muitas 

vezes considerado “ O Coração do Sudoeste” no Paraná tem crescimento rápido e notável 

na área econômica e populacional. 

Hoje contando com mais  de 85.000,00 habitantes,  os problemas ambientais  não 

estão mais ligados a falta de área verde, pois segundo Engenheiro Ambiental, Gustavo de 

Moura Baczinski  da Secretaria  Ambiental  de Francisco Beltrão,  2014, a quantidade  de 

verde cresceu, mas os problemas ambientais de Beltrão se concentram na:

Ocupação irregular p/ fins de moradia.  Implantação de loteamentos em locais 
impróprios, movimentação de solo em excesso, o que provoca assoreamento de 
rios  obstrução  nas  galêrias  pluviais  provocando  inundações  com  maior 
facilidade.
Os  passivos  ambientais,  como,  posicionamento  dos  antigos  lixões  os  quais 
influenciam até hoje na qualidade das águas dos rios urbanos.



A ausência de rede coletora de esgoto em cerca de 30% do perímetro urbano, 

onde se faz necessário o lançamento para infiltração no solo, porém Fco Beltrão 

esta sobre um solo de caráter raso, ou seja, o lençol freático é muito superficial,  

no  entanto  existe  um potencial  poluidor  muito  significativo  nas  regiões  não 

atendidas  por  este  serviço  de  saneamento.  (  BACEINSKI,  2014,  Entrevista 

Apêndice).

Conforme citação  da entrevista  os fatores  citados  acima são colaboradores  para 

enchentes  ocorridas  em Francisco Beltrão,  sendo os locais afetados muito próximos as 

encostas dos rios, onde não tem espaço suficiente para as cheias dos rios. Ainda falta a 

conscientização  de  uma  parte  da  população  na  questão  dos  resíduos  sólidos,  estes 

dependem totalmente dos moradores quanto a separação de forma correta dos resíduos 

orgânicos  e  dos  recicláveis,  pois  ainda  são  encontrados  resíduos  recicláveis  durante  a 

varrição de  bueiros nas áreas urbanas.

Francisco  Beltrão-PR conta  com Aterro Sanitário  licenciado  pelo IAP (Instituto 

Ambiental  do  Paraná),  disponível  para  visitação  sob  agendamento  prévio  com 

acompanhamento  do  Engenheiro  Ambiental  responsável,  é  disponibilizada  a  coleta  de 

resíduos domiciliares no perímetro urbano e grande parte do perímetro rural organizado 

por calendário semanal, disponibilizando também a coleta de gramas e folhas pela Equipe 

da  Secretaria  com aviso  prévio.  A Secretaria  ambiental  em parceria  com a Prefeitura, 

disponibiliza o Ponto de Entrega voluntário (PEV), onde a prefeitura fornece materiais 

necessários para construção e a comunidade colabora com a mão-de-obra, disponibilizando 

assim  pontos  para  descarte.  Ainda  assim  materiais  inservíveis  de  uso  domiciliar  são 

destinados  a  ecopontos:  eletroeletrônicos;  pneus;  isopor  (EPS);  pilhas  e  baterias  são 

direcionados a locais  comerciais  responsáveis  em receber  o material,  estes  locais estão 

citados na pagina da Secretaria da Educação Ambiental, e também são divulgados pelos 

meios de comunicação, quanto aos eletroeletrônicos geralmente é feito uma campanha de 

coleta  no  calçadão  central  da  cidade  com  data  marcada  e  divulgada  nos  meios  de 

comunicação, sendo que a ultima data vigente da campanha realizou-se nos dias 4, 5 e 6 de 

Junho de 2014, com horário de atendimento das 8:30 as 17:00 horas. 

Segundo Engenheiro Ambiental Baczinski, 2014,  dentre os projetos vigentes estão 

sendo desenvolvidos hoje projeto de Habitação para recolocação de cerca de mil famílias, a 

implantação de nova estação de tratamento de esgoto e mais 50 km de rede coletora para 



atender 25 mil pessoas, investimentos em veículos novos para coleta, que atendem normas 

de  redução  de  CO²  e  NO²,  incentivo  financeiro  para  associação  dos  coletadores  de 

materiais recicláveis, contratação de fiscal ambiental pelo município para que este assuma 

a responsabilidade que depende do Estado pelo IAP, programa de educação ambiental, 

através de visitas técnicas e palestras, focando a orientação dos alunos, com objetivo de 

conscientizar, levando esse conhecimento a escolas municipais, estaduais e privadas.

Hoje existe em Francisco Beltrão divulgação desses projetos na mídia e através de 

campanhas de coleta a Secretaria do Meio Ambiente acredita estar passando orientação, e 

conscientização ambiental, mas acusa ainda faltar atitude por parte de algumas pessoas a se 

comprometer  com meio ambiente,  essa falta  de colaboração na separação adequada do 

lixo, ou no descarte incorreto sugere segundo Engenheiro Ambiental Gustavo de Moura 

Baczinski,  2014,  ao  sujeito  em  particular   “não  ter  definido  sua  responsabilidade  no 

processo do tratamento dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que é o gerador, portanto é o 

maior  responsável,  e  o  que  se  aplica  é  a  transferência  da  responsabilidade  ao  setor 

público”.

Junto ao Desenvolvimento da Região também se deu a industrialização como ponto 
forte e presente na história de  Francisco Beltrão, destacando-se as industrias moveleiras.

Segundo  entrevista  oral  com  Nelson  Romano  Morgan,  do  departamento  da 
Secretaria do Meio Ambiente de Francisco Beltrão, No final da década de 70 a maioria das 
industrias moveleiras estavam situadas as margens do Rio Marrecas, e seus resíduos eram 
eliminados dentro do próprio rio. Inicio da década de 80, após grande enchente de 83 que 
havia sido a  maior até o momento com 280 mm de chuva, durante 7 dias onde subiu o rio 
aproximadamente 10 metros, a partir  deste contexto chamou atenção as legislações que 
direcionaram  outros  destinos  aplicáveis  aos  resíduos,  esses  tiveram  dois  destinos,  os 
resíduos de “serragens” erram enviados para utilização nas camas de aviários, e os pedaços 
ou cavacos de madeira eram incinerados, ainda até o momento em lugares a céu aberto. 
Inicio da década de 90 as indústrias passaram a se adequar a troca da matéria prima por 
outros produtos oferecidos no mercado como chapas processadas, e os resíduos passaram a 
ser queimados pelas próprias indústrias para produzir a própria energia. Sendo tratado esse 
breve contexto histórico a várias empresas, onde algumas  trabalhavam na fabricação de 
móveis,  outras eram especificas na área de aberturas para edificações,  e ainda se tinha 
“cerrarias” com produtos para construção civil. Dentro deste contexto nasce a Indústria de 
móveis Marel a partir de 1966, mas que passa a trabalhar com móveis somente a partir de 
1978. 

 



1.1 Breve História da Indústria ( Moveleira) Marel.

Em 1966 em um jogo de bolão surge a idéia de uma sociedade entre dois amigos 

Armando  Behne  e  Arlindo  Scheuer.  Começaram as  atividades  em Fevereiro  de  1967, 

sendo registrada em 10 de Maio de 1967 a Marmoraria Estrela Ltda – Indústria de artefatos 

de cimento em geral.

Inicialmente  trabalhavam com a fabricação  de Tijolos  e  tubos de  concreto.  Em 

1976 a Marel Marmoraria  Estrela Ltda,  passou a trabalhar com tampos para balcão de 

pedra  “Greice”  e  Mármore.  Os  Balcões  eram  produzidos  por  marceneiros  que  não 

venceram  atender  a  demanda  da  Marel,  e  em  1978  A  Marel  Indústria  de  Móveis  já 

fabricava  os  balcões  -  de modulados a  Móveis  Planejados sua principal  matéria  prima 

passa ser as chapas de MDF e mais tarde MDP, Razão social atual : Marel Industria de 

Móveis  S.  A.  com  cadastro  vigente  no  dia  03  Novembro  de  2005  .  Investindo  em 

tecnologia e equipamentos a Marel conta com máquinas importadas da Itália agilizando na 

produção e priorizando a qualidade, Exporta para Países da América do Sul; Central; Norte 

e  África.  Utilizou  a  Madeira  como  matéria  prima,  como  portas  de  cerejeira  (Eugenia  

Involucrata) e pinos (Pinus Elliottii), mesclava - se com chapas de aglomerados cru,  teve 

um processo de pintura e revestimento na fabricação, mais tarde e predominante até hoje o 

principal produto de matéria prima são os painéis de MDF ( Médium Density Fiberboard: 

Fibra de madeira de média densidade) e  MDP onde já vem revestidos com acabamentos 

variados imitantes as madeiras, inclusive na textura é possível visualizar e sentir os veios 

no painel. Essa evolução nos painéis ganhou espaço no mercado assim como na Marel, 

segundo Gerente  de  produção  da  Marel  Indústria  de  Móveis,  Paulo  Miguel  Scheuer 

(Entrevista  Apêndice)  cita,  “  A madeira  tem um processo muito  demorado.  (ex:  corte, 

lixamento, pintura) e há perda da madeira no processo (Qualidade). Gerando muito custo”.

A Madeira sempre foi muito atrativa na produção moveleira, pois além da beleza 

ela deixa a marca da qualidade e durabilidade sempre procurada pelo cliente.  A Marel 

como uma empresa que sempre priorizou a qualidade, precisou inovar buscando matéria 

prima que pudesse satisfazer o cliente, conforme podemos observar na Missão da Indústria. 

“Oferecer  soluções  inteligentes  para  viver  bem,  por  meio  de  produtos  e  serviços 

personalizados, confiáveis e de qualidade”.

Segundo informações comerciais a  Industria Marel conta com área construída de 

35.000 m², com numero aproximado de 500 colaboradores, é uma das maiores empresas de 



móveis  planejados  do  Brasil,  atendendo  a  diferentes  consumidores  com três  linhas  de 

móveis planejados, Marel, Dimare e Kless, as linhas são  diferenciadas pela matéria prima 

e  acabamento,  resultando na diferença do valor final entre as linhas que atende à nichos 

diferentes de consumidor no mercado. Conta com mais de 50 revendedores pelo Brasil e 

no exterior a Linha da Dimare importa para Uruguai e Paraguai.



2.  NA  PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA MOVELEIRA MAREL HÁ ESPAÇO PARA 

QUESTÃO  MEIO AMBIENTE?

As Indústrias  vêm sendo  cobradas  pelos  órgãos  ambientais  e  assim como  uma 

pessoa física precisam ter documentos de identificação,  precisam estar regulamentadas 

com  órgãos  governamentais:  a  Indústria  Marel  esta  licenciada  pelo  IAP  (Instituto 

ambiental do Paraná), com licença de operação 23129 valida até dia 31-03-2015. A licença 

de  operação  deve  ser  renovada  com  antecedência  de  120  dias  antes  do  vencimento. 

Observa – se que a licença não é definitiva e sim tem prazo de vigência. Sendo que no 

prazo vigente da licença, “Deve ser apresentado semestralmente o relatório de emissões 

atmosféricas”, atendendo os padrões na resolução SEMA054/06., não impede exigências 

futuras, conforme Decreto Estadual 857/79 – Artigo 7°, & 2°. E o não cumprimento a 

legislação ambiental vigente sujeitará a Lei Federal 9.605/98, regulamentada pelo Decreto 

6514/08,resultante em  multas por crime ambiental.

Além de Órgãos como, IAP (Instituto Ambiental do Paraná), e Simov (Entidade de 

representação  Empresarial  da  Indústria  do  Mobiliário  e  Marcenaria  no  Paraná),  que 

Licencia  ambientalmente  a  Indústria  Marel  ou  apóia  a  mesma  para  tais  deveres  e 

obrigações  com  o  Meio  Ambiente.  Ainda  é  relevante  citar  a  Agenda  Legislativa  da 

Industria do Paraná que orienta, porém compete-se  a Industria  a carga para se enquadrar 

nas questões ligadas as normas do meio ambiente. São relevantes os custos que envolvem 

tal transformação no processo de produção, o que não tira a urgência e necessidade de se 

enquadrar.

Dentro destas normas as obrigações de mapear de onde vem a matéria prima, a 

Indústria Marel tem como parceira a Placas do Paraná S.A. que fornece placas em MDF e 

MDP,  utilizando  matéria  prima  de  reflorestamento  Próprio  ecologicamente  correto, 

possuindo o FSC (Selo Verde), segundo site de apresentação Histórico a Placas é uma 



“companhia comprometida com o desenvolvimento sustentável,  com a preservação  do 

meio ambiente e com a auto-suficiência em madeira”, além do reflorestamento conta com 

áreas de preservação ambiental,  com condições necessárias para manter a fauna e flora 

assim  como  várias  espécies  de  “árvores  entre  ipês,  araçás,  jacarandás,  ervas-mate, 

araucárias  e  outras  espécies  nativas”.  Buscando  parceiros  comprometidos  com  meio 

ambiente sustentável a Marel esta garantindo o cuidado com  a origem  da Matéria prima,  

e sua aplicabilidade  sendo que essa também dispensa o uso da pintura,  pois vem com 

acabamento diversificado aplicado resistente e imitante aos veios da madeira. A inovação 

nas placas em MDF também possibilitou a usinagem nas peças, podendo assim tornear 

desenhos imitantes a madeira trabalhada e substituindo a mesma, atende a demanda do 

mercado nas áreas moveleiras, designer de interiores e na construção civil.A utilização das 

placas também possibilita na Industria Marel um melhor aproveitamento, pois elas entram 

nas  maquinas  com programação  para  melhor  aproveitamento  das  placas,  resultando na 

diminuição dos resíduos.

É  possível  observar  que  a  Indústria  Marel  mantém  a  qualidade  dos  produtos 

buscando  evolução no processo de produção, diminuição de custos e competitividade no 

meio comercial, e assim sendo possível atender também as questões ambientais. Alem das 

demandas do mercado consumidor a Indústria hoje tem grande colaboração ambiental, 

desde a matéria prima, processo de produção e origem para onde destina seus resíduos. 

Assim como foi citado as placas de MDF e MDP principal matéria prima, os resíduos 

destes e outros matérias são armazenados conforme orientação e encaminhados para um 

destino correto, neste caso outra empresa chamada Cetric (Cetric Central de Tratamento 

de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda) é responsável pela coleta. 

Dentro destes deveres e obrigações, hoje é necessário ter dentro da Indústria um 

setor específico que atenda as exigências ambientais,  cobrada pelos órgãos ambientais, 

pelo  consumidor,  ou  partindo  como  compromisso  de  uma  Indústria  consciente,  de 

qualquer  forma  eles  estão  presentes  e  trazem  novas  possibilidades  para  um 

desenvolvimento mais consciente e menos agressivo ao meio ambiente, “ preservação do 

meio ambiente aliado ao crescimento econômico”, ou desenvolvimento sustentável.

No caso da Marel Indústria, o projeto de elaboração de um Programa de controle 

ambiental  é chamado de “ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos adequados 

com  ênfase  na  classificação,  reutilização  e  descarte  final  adequado”.  Esse  trabalho  é 



realizado junto ao departamento  de Segurança do Trabalho,  auxiliado pelo Técnico  de 

Segurança do Trabalho Dirceu Anacleto Saugo.

Segundo entrevista com Técnico responsável da Indústria de móveis Marel,  Dirceu 

Anacleto  Saugo,  ele  atende  várias  empresas  em  Francisco  Beltrão  como  técnico  do 

trabalho e  também realiza o projeto que prevê as questões ambientais. Não sendo citado 

aqui em particular à Indústria Marel, que segundo ele é a Indústria referência nas questões 

ambientais, sempre aberta a realizar os projetos necessários, mas as algumas das várias que 

ele atende, não necessariamente no setor moveleiro, cita que: 

Mas, sempre o maior desafio é a cultura das pessoas e dos próprios proprietários,  
porque não adianta ter bons Projetos Teóricos e na prática nada ocorre ou nada 
acontece para que se tenha um meio ambiente mais seguro, mais propício para as 
próximas gerações.
Quanto a Lei tudo é politico se é bom para mim tudo bem.  ( SAUGO, 2014, 
Entrevista Apêndice).

Conforme a  citação  acima  fica  evidente  a  questão  da consciência  ambiental  do 

sujeito  como  problemática  na  questão  meio  ambiente,  sendo  que  as  leis  existem,  os 

projetos  são  viáveis,  mas  tanto  no  meio  empresarial  como  nos  próprios  órgãos 

responsáveis  pela  orientação  e  fiscalização  dessas  leis,  ainda  assim  podem  haver 

irregularidades conforme a  atuação do sujeito que tem o poder político ou social, quando 

este priva as leis segundo o que é bom para ele em particular.

Segundo  Diretor  Administrativo  da  Marel  Industria  de  móveis,   Edgar  Behne 

(Entrevista Apêndice). “como a empresa vem ao longo do tempo se adequando as normas 

ambientais, não há nenhum impacto significativo no seu processo de produção”.  Isto em 

particular  a  Indústria  Marel  sendo a Indústria  citada  aqui,  como uma entre  outras  que 

obtiveram aceitação e colocaram na prática os deveres ambientais.

 

2.1 Consciência ambiental focada no sujeito com relação a natureza, as problemáticas 
da conscientização e o caminho à necessidade da Ética Ambiental.

Através  dos  capítulos  anteriores,  pode-se  observar  que  as  leis  ambientais  são 

presentes  na sociedade e  nas   empresas  que são fiscalizadas  e   amparadas  por  órgãos 

ambientais para incorporar e atender essas  obrigações no  processo de produção  e por 

conseqüência no  desenvolvimento industrial.



Sendo essa uma prática necessária e favorável ao meio ambiente, ainda dentro das 

empresas  como  na  sociedade  podemos  observar  um campo  amplo  para  orientação,   e 

educação ambiental  formando “sujeitos” mais focados para uma relação sustentável,  de 

interação com meio ambiente, considerando  nós seres humanos como parte do mesmo, 

onde o compromisso fica fora das leis exigidas, mas sim parte da  consciência de que este é 

também nosso meio, nosso lar. 

Dentro  do  mercado  Moveleiro  as  conseqüências  de  falta  de  matéria  prima  ou 

interesses lucrativos do mercado viabilizaram troca da madeira extraída de mata nativa 

como matéria prima e substituíram  pelas placas em MDF ou MDP, que são extraídas de 

reflorestamento  basicamente  de  “Pinus  Taeda” mantidos  muitas  vezes  pela  própria 

empresa atendendo a uma questão ambiental  de reflorestamento, mas não necessariamente 

foi substituída para esta prática e sim para atender as necessidades do mercado industrial.  

Neste contexto se observa que as leis vieram para regularizar um mercado industrial já 

desenvolvido e pensado a parte do meio ambiental como sustentável, não partindo assim da 

consciência ambiental do sujeito, mas da necessidade de repor uma fonte que esgota ou 

que  não  se  torna  mais  viável  economicamente.  Oposto  a  essa  relação,  surgiram 

movimentos ambientalista que defendem a natureza e chamam a atenção da sociedade para 

a beleza  e a perfeição da natureza intocada, movimentos que tem o seu valor perante a 

uma crítica da postura humana quanto a degradação e a devastação de algumas areas em 

prol do desenvolvimento, mas que ainda assim de inicio não viam  o ser humano como 

parte da natureza.

Essa  visão  “naturalizada”  tende  a  ver  a  natureza  como  o  mundo  da  ordem 

biológica,  essencialmente  boa,  pacificada,  equilibrada,  estável  em  suas 

interações ecossistêmicas, o qual segue vivendo como autônomo e independente 

da interação com o mundo cultural humano. Quando essa interação é focada, a 

presença humana amiúde aparece como problemática e nefasta  para a natureza.

( CARVALHO, 2006, P. 35).

Segundo Carvalho, 2006, precisamos olhar de outros ângulos, não nos limitando a 

uma visão naturalista onde o meio ambiente parece perfeito  fora da intervenção humana, 

mas sim precisamos nos conhecer melhor como parte do mesmo. Uma problemática ja 

inserida  na  Educação  Ambiental  e  na  Ecologia,  que  desperta  novos  caminhos  para  o 



conhecimento,    ainda   distante  do  nosso  dia  a  dia  essa  problemática   propõe buscar 

reflexões na historicidade para entender essa  relação do ser humano com a natureza.   

 Considerando o termo contemporâneo da “ecologia” abre-se caminho para uma 

visão de ambiente preservado e socialmente justo, Utopia para alguns, ou novas portas para 

reeducar  nossa  relação  com nosso  meio,  onde  não  ficamos  a  parte  somos  parte  viva 

naturalmente,  socialmente  e  culturalmente.  Podemos  trazer  essa  problemática  para 

observar  nosso  meio,  conhecer  a  nossa  historicidade,  nossa  cultura,  qual  a  relação  da 

sociedade e que tradições herdamos em relação a natureza, nessa identificação remodelar 

nossa  visão  ambiental,  enriquecer  nossas  atitudes,  tornar  sustentável,  interagir,  buscar 

novas soluções, ser “socioambientais”. 

Estamos sujeitos ao nosso conhecimento adquirido ao longo do tempo, mas também 

transformando  conforme  buscamos  mais  informações  sobre  o  assunto  conforme  nos 

relacionamos com nosso meio, se nessa relação estamos interagindo de forma consciente 

ou não, isso pode ser modificado.

Ainda na história de Francisco Beltrão, a luta dos posseiros pela Terra e o avanço 

do município rumo ao desenvolvimento, podemos pesquisar  a história de nossos  índios 

que  estavam aqui,  como era  a  relação  deles  com a  natureza,  qual  a  cultura,  como  se 

relacionavam com a mesma, embora não podemos encontrar hoje com suas práticas em um 

habitat  natural,  pois  já  envolvidos  em nosso  sistema  se  encontram  muitas  vezes,  nos 

parques, nas ruas,  conhecidos como populares “Brugres”, onde a relação de sobrevivência 

não esta mais ligada a caça  da natureza e nem sua cultura tem espaço natural.  O que 

podemos  resgatar  dessa  experiência,  embora  sejam  modelos  culturais  diferentes,  não 

podemos negar a relação mais harmônica com a natureza que eles tem ou que tiveram e 

que pode estar muitas  vezes na miscigenação de nossa sociedade,  não necessariamente 

devemos buscar esse exemplo cultural como modelo, pois tão pouco se encaixa em nossa 

sociedade e ha que se respeitar as diferentes culturas, mas podemos sim refletir e resgatar 

valores culturais assim como respeitar o espaço necessário para que os poucos índios que 

restaram tenham a dignidade de manter sua  cultura. A facilidade de comprar tudo pronto 

não nos impede de ter uma horta cultivada em casa, de ter arvores frutíferas, de cultivar um 

pouco do nosso alimento, de ensinar os filho a plantar, tão pouco esses simples atos são 

perante  a  necessidade  ambiental  e  ainda  assim  muitas  vezes  não  fazem  parte  do 

ensinamento aos filhos, assim como na agricultura uma conscientização de preservar as 

fontes de agua e buscar outras soluções para fugir dos agrotóxicos. Do campo científico 



para  os  movimentos  ecológicos  ou  simples  ato  em  particular  de  cultivo  próprio, 

encontramos  novas  portas  para  atuação  do  ser  humano  no  dia  a  dia,  um pensamento 

diferente que faça parte de nossas atitudes, sendo particulares ou corporativas, incentivadas 

por educação profissional, pelas empresas,  ou meio social e cultural. 

Na década de 70, no Brasil nasciam os movimentos pela democracia, influenciados 

pela  contracultura  e  nova  esquerda,  junto  a  eles  veio  espaço  para  movimentos 

ambientalista,  com a  redemocratização  na  década  de  80  entra  em cena  o  ecologismo. 

Nestes movimentos nasce a inspiração Utópica para novas soluções em grande parte vendo 

a natureza como perfeito e belo, mantendo o homem a parte ou ainda buscando na natureza 

incentivo para se opor a sociedade urbana e industrial, hoje não contrapondo a vida urbana 

e industrial com a natureza, mas buscando uma sociedade ecológica “ como via alternativa 

à sociedade capitalista de consumo”. Segundo Pedrini (org.) 2002, a partir de 87 se tem um 

amadurecimento dos movimentos ambientalistas, onde se torna sócio-ambiental, formando 

alianças com outras organizações regionais, sindicais ou políticas.

Essas  e  outras  têm  contribuído  tanto  para  o  “  esverdeamento”  dos  direitos 

humanos como para a legalização do direito ambiental. Duas contribuições do 

ambientalismo  são:  a  luta  pela  inclusão  na  Constituição  de  88  de  cláusulas 

ambientais,  como a do “ direito a um ambiente ecologicamente  equilibrado”, 

faltando  agora  implementá-lo;  e  a  concepção  das  pessoas  como  parte  da 

Natureza. Por exemplo, sustentam que invadir e tomar as terras dos indígenas 

destrói seu senso de identidade, o que corresponde ao mesmo que assassiná-lo. 

(PEDRINI(org), 2002, P.220).

Esses movimentos tem buscado e contribuído muito para o meio ambiente, junto as 

leis ambientais,  abrem novos caminhos a consciência ambiental e dentro desse contexto 

refletem  novos  caminhos  para  sociedade  que  precisa  recuperar  junto  ao  respeito  pela 

natureza em que fazemos parte, o respeito do  direito a vida e a cultura de cada povo.

 Assim  como  a  luta  ambiental  e  social  dos  seringueiros  da  Amazônia  sob  a 

liderança de Chico Mendes, chamou atenção mundialmente para a necessidade local, aqui 

podemos  citar  como exemplo.  Também nos poderíamos  estudar  nossas  florestas,  neste 

caso citado acima a povoação de Francisco Beltrão – PR, que impacto teve nas grandes 

concentrações de araucárias que estão localizadas na sua grande maioria no Continente 

Americano, embora citado acima a área verde não seria problema, mas sim vários fatores 



que  influenciaram  para  ocorrer  enchentes,  dentro  dos  projetos  citados  em  andamento 

específicos de Francisco Beltrão , qual a possibilidade de arborizar as encostas dos rios que 

cortam a cidade,  remete a um projeto político que pode ser visualizado e exigido pela 

população, visto que a área e toda habitada,  repensar a preservação de áreas costeiras, a 

recuperação  da  biodiverdidade,  qual  é  nosso  papel  na  participação  com  nosso  meio 

ambiente  e  social,  qual  a  nossa  cultura,  de  que  janela  estamos  observando  o  meio. 

Conhecendo melhor nossa história podemos sair do nosso foco e buscar outras visões e 

orientações  puxando  essa  linha  do  conhecimento  para  nossa  realidade  nos  tornando 

sujeitos ecológicos, sendo corporativo, sendo familiar, essa busca pela relação com natural 

pode ser válida em várias proporções da sociedade.

Sugerido pela Carvalho, 2006, uma reflexão da historicidade dentro da Educação 

Ambiental pode trazer novos olhares buscando focar na formação do sujeito ecológico.

O sujeito ecológico é um ideal de ser que condensa a utopia de uma existência 

ecológica plena, o que também, implica uma sociedade plenamente ecológica. O 

ideal de ser e de viver em um mundo ecológico se vai constituindo como um 

parâmetro  orientador  das  decisões  e  escolhas  de  vida  que  os  ecologistas,  os 

educadores ambientais e as pessoas que aderem a esses ideais vão assumindo e 

incorporando, buscando experimentar em suas vidas cotidianas essas atitudes e 

comportamentos ecologicamente orientados.  (CARVALHO, 2006, P. 65).

O sujeito ecológico surge pela “ postura ética de critica à, ordem social vigente que 

se  caracteriza  pela  produtividade  material  baseada  na  exploração  ilimitada  dos  bens 

ambientais”. Seja ele um sujeito radical, simpatizante ou profissional, como o Educador, 

cabe hoje a problemática de conscientizar novos sujeitos ampliar esse conhecimento da 

Educação  ambiental  na  sociedade   com  ideais  atuantes  no  desafio  de  reinventar  e 

remodelar  ações  possíveis  a  transformação   da  sociedade  sendo   positiva  a   causa 

ambiental, acreditar na possibilidade de um mundo transformado, onde todos fazem parte 

do  meio  e  interagem  com  o  meio  de  acordo  com  necessidades  sociais,  ambientais, 

econômicas e culturais.

Para Educação Ambiental é necessário buscar na historicidade entender a  formação 

do sujeito, entender a relação das sociedades com o meio ambiente não limitando ao tempo 

contemporâneo ,  é  preciso ir  mais  a fundo, estender  essa relação para um tempo mais 

longo. Buscando a origem dos limites que nos rodeiam, o que precisamos reaprender na 



relação com a natureza, é não  limitar ao " belo" ou " selvagem " referido ao  ultimo termo 

usado  pela  Carvalho,  2006,  remete  ao  século  XV  onde  o  progresso  humano  devia  “ 

dominar  e  submeter  o  mundo  natural”,  sendo  valorizado  o  humano  como  centro  do 

universo,  nesse  mesmo momento  surgia  um modelo  urbano e  mercantil  que  negava  o 

modelo  medieval  camponês  e  assim  a  natureza  “selvagem”.  Junto  a  modernidade 

acompanha novos valores e comportamentos culturais que moldava a natureza para formas 

retas  e  redesenhada  pelo  homem  no  cultivo  dos  campos  enquanto  no  meio  urbano  a 

natureza “ selvagem” era vista  como oposta  a civilização.  “A natureza  foi  classificada 

segundo sua utilidade em suprir  necessidades humanas imediatas” enquanto o “ Belo” 

surgia na Inglaterra no seculo XVIII com a valorização das paisagens naturais contraria a 

Revolução Industrial que propiciou a “ degradação ambiental e a exploração da força de 

trabalho”, o carvão foi a principal fonte de combustível nesta época. A condição de vida no 

ambiente urbano era insalubre, “a experiência urbana, marcada pelas inóspitas condições 

ambientais, impulsionou o surgimento de um sentimento estético e moral de valorização da 

natureza selvagem, não transformada pelos humanos”. Esse movimento de valorização foi 

impulsionado  pela  rebelião  dos  trabalhadores,  mas  trousse  costumes  cultivado  pela 

burguesia,  que  tinha  o tempo  necessário  e  as  condições  para  financiar,  pesquisas  pela 

natureza,  assim  como  embelezar  jardins  e  criar  animais  de  estimação.  Num  primeiro 

momento se deu a desvalorização da natureza como selvagem em prol do progresso, num 

segundo momento se deu a valorização da natureza como selvagem e bela  pela sociedade 

moderna  que  sentia  as  conseqüências  da  falta  de  qualidade  de  vida  em  prol  da 

industrialização e urbanização sem saneamento básico e direitos trabalhistas, dentro desse 

tempo  histórico  as  concepções  em  relação  a  natureza  foram  se  formando  sempre 

relacionadas as necessidades humanas e trazidas para um tempo contemporâneo estando 

presentes hoje na visão naturalizada que mantém o homem distante da reflexão de pensar 

na natureza como ambiente  a ser preservada dentro do desenvolvimento  sustentável.  É 

valido citar aqui partir do micro  para o macro enquanto sujeito e considerar essa linha da 

Educação Ambiental para nosso meio em particular, nos conhecer primeiro como sujeito 

sociais, até o momento que papel estamos fazendo em nosso meio, qual o nosso peso ou 

colaboração ao meio , sendo ambiental,  social ou cultural.  Como ja citamos acima, nos 

fazemos parte do mesmo, então de forma positiva, passiva ou negativa estamos deixando 

nosso traços hoje utilizado como termo mais contemporâneo nossa “ pegada ecológica”. 

Através do conhecimento  da nossa história, das informação que obtivemos em relação a 



natureza , quais normas conhecemos e se estas nos atingem, abre um leque para reflexão, o 

conhecer nos traz a possibilidade de uma ação mais consciente. Qual a idéia de natureza 

nos foi agregado em nossa história, somos parte desta ou estamos a deriva, apenas como 

observadores.  Ainda  dentro  dessa  preocupação  voltada  para  Educação  Ambiental 

Pedrini(org.), 2002, sugere de forma mais contemporânea um dialogo caótico, solidário e 

inter/transdisciplinar na Educação que podemos trazer para as nossas relações do meio: 

ambiental, social, cultural e  normativo. “ O diálogo é , pois um movimento de dentro para 

fora,  e  vice-versa,  tanto  no  nível  macro  da  nação  quanto  micro  da  consciência  dos 

indivíduos”.

Tratando  do  “fenômeno  ambiental”  enquanto  problemática  social,  um 

acontecimento  contemporâneo,  foca  o  estudo  do  nascimento  dos  movimentos 

ambientalistas no Brasil dentro de um período (1969 a 1974) que acontecia o “milagre 

econômico” no mandato de Médici, marcado por grande repressão política, abriu espaço 

para  empréstimos  estrangeiros,  para  desenvolver  o  crescimento  econômico  do  País, 

expandiu  o  setor  industrial  e  expandia  a  exportação  agrícola.  Também  nesse  período 

investiu em infra-estruturar, construção de grandes estradas, pontes, hidrelétricas e neste 

contexto regiões como “Amazônia e o Centro-Oeste, receberam estímulo governamental 

para  serem  exploradas  economicamente”.  Por  outro  lado  as  desigualdades  sociais  e 

pobreza aumentaram,  a repressão política e militar  de caráter  ditatorial  se opunha com 

violência aos   movimentos de esquerda,  junto a vários movimentos sociais e ambientais , 

segundo  Gonçalves,  2002,  a  pressão  internacional  ambientalista  obriga  as  instituições 

financeiras  a  exigir  preocupações  ambientais  dos  países  para  aplicar  investimentos 

internacionais,  mesmo  antes  do  movimento  Ecológico  criar  raízes  nas  questão  social 

nacional, o Estado já havia criado instituições para gerir o meio ambiente.” porém a lógica 

destas instituições é determinada pela política global de atração de investimentos” , o que 

não favorece em si  a questão ambiental  conforme suas necessidades  particulares  e tão 

pouco a questão social e cultural que já traz na sua historicidade diferentes relações com a 

natureza, e dentre deste contexto vai levar consigo ainda visões distorcidas dessa relação.

Esse desenvolvimento se fazia ainda num país onde as elites dominantes não 

tinham por  tradição  respeito  seja  pela  natureza,  seja  pelos  que  trabalham.  A 

herança escravocrata da elite brasileira se manifestava numa visão extremamente 

preconceituosa  em  relação  ao  povo,  que  seria  “despreparado”.  Quanto  ao 

latifúndio, bastava o desmatamento e a ampliação da área cultivada para se obter 



o aumento  da produção e isto nos levou a uma tradição de pouco respeito pela 

conservação dos recursos naturais, a não ser nas letras dos hinos e nos símbolos 

da nacionalidade. A distância entre o discurso e a prática é gritante: o próprio 

nome do país, Brasil, é o de uma madeira que não se encontra mais, a não ser em 

museus e jardins botânicos e a nossa bandeira cada vez corresponde menos ao 

verde de nossas matas ou ao amarelo de nosso ouro. (  GONÇALVES, 2002, 

P.14).

Considerável avaliar este período que nos mostra de forma clara que a consciência 

ambiental  não  estava  em foco  nos  planos  econômicos,  e  tão  pouco  no  meio  social  e 

cultural,  visto  que  a  própria  valorização  humana  ainda  não  era  presente,  citada  por 

Gonçalves,  2002,  como  “herança  escravocrata  da  elite  brasileira”,  esses  movimentos 

surgem pela necessidade de melhores condições sociais dentro de um meio político em 

particular , fechando a “ janela” da historicidade para uma consciência ambiental que herda 

uma visão adversária a sociedade pelas diferenças sociais. Sendo assim ainda é necessário 

resgatar na historicidade a longo prazo a relação da sociedade com a natureza e trazer ao 

contexto contemporâneo para uma reflexão atual que contribua de fato para uma relação 

harmônica entre Homem x sociedade x natureza formando o sujeito ecológico já citado 

pela Educação ambiental. É possível identificar essa carência de conhecimento na relação 

ambiental  observando o cotidiano! Vejamos algumas visões atuais em relação ao termo 

natureza hoje, quando entrevistados( Apêndice) , O que você entende por Natureza?

“É tudo  que  nela  existem,  as  plantas,  os  animais,  os  seres  humanos,  um belo 

Jardim, um por do sol, os rios com seus afluentes, uma agricultura sustentável.” (Joaquim 

Cândido da Silva Neto, Profissional Jardinista, 2014).

“A terra, a água, tudo o que nasce da terra, o ar que respiramos, o sol a lua, animais, 

a  natureza  faz  parte  do  ambiente  em  que  vivemos.”(Lucia  dos  Santos,  Profissional 

Merendeira, 2014).

“Eu entendo que a natureza é uma coisa criada por Deus, é muito bonita,  acho 

também que o homem deveria respeitá-la.”(Kayra dos Santos Berté, Estudante do 5° ano 

Ensino Fundamental, 2014).



“Entendo que a Natureza é o conjunto de biômas que fazem parte de nosso planeta 

com seus ecô sistemas e os animais, os humanos etc...”.(Franciel Alberto Berte, Técnico 

em eletrotécnica, 2014).

“Tudo que  se  vê  no  Planeta  Terra,  desde  arvores,  animais,  seres  humanos  são 

produtos da natureza”.(Dolores Manfroi, Profissional em Costura, 2014).

“Natureza é o ecô sistema,  formado por vários meio ou espécie de seres vivos. 

Sejam eles terrestres ou marinho, a natureza está incluída diretamente no sistema de vida 

do  ser  humano,  como  num todo”.(  Sérgio  Paulo  de  oliveira,  Profissional  Técnico  em 

Segurança do Trabalho, 2014.)

Conforme as respostas acima do que se entende por natureza dentro do contexto 

cotidiano  diversificando  a  área  profissional  de  cada  sujeito,  podemos  observar  que  a 

natureza tem seu respeito perante o reconhecimento de que ela existe e faz parte do nosso 

planeta,  sendo olhada como criação Divina ou como planeta  terra,  dentro das repostas 

encontram-se teorias baseadas na nossa cultura,  na maneira de como aprendemos olhar 

para ela, o que pode-se observar é que essa visão tem uma janela fechada para dentro do 

planeta terra, que considera o ser humano como parte da natureza , mas que não inclui  o 

ser humano como atuante na história dela, nessas visões para o cotidiano de hoje, parece 

haver um respeito no sentido observador da natureza, mas a grande problemática seria no 

resultado que essas visões implicam na nossa relação com a natureza,  como agimos,  é 

nessa  relação  que  pode  haver  uma  carência  de  conhecimento  necessário  para 

reaprendermos  se  relacionar  de  forma  que  possamos  passar  de  observadores  a  parte 

integrante com ações de preservação ao meio ambiente. Se essa problemática esta na falta 

de consciência  do sujeito na relação com a natureza há uma carência  de conhecimento 

dessa relação que foi alimentada pela cultura ao longo da historicidade de cada tempo ou 

modelo econômico, hoje podemos citar que estamos bombardeados de informações, sendo 

pelos  meios  de comunicação  ou fontes  diferentes,  o  que não necessariamente  forma o 

conhecimento necessário de que cada sujeito precisa para agir por sua consciência, o termo 

mais usado como “sustentabilidade” muitas vezes soa bonito, mas não necessariamente se 

concretiza em nosso agir. A informação não necessariamente gera o conhecimento, e esse 

parece ficar limitado aos meios acadêmicos ou aos profissionais da área, e partindo de um 



sujeito em comum na sociedade, não sabemos o que nos paralisa, porque nos parecemos 

criar uma negação de que é necessária a colaboração de todos em particular independente 

da  nossa  área  profissional,  social  ou  ideológica.  Parece  necessário  observar  nossa 

vantagem intelectual  entre  os  animais,  que  se  destaca  em nossa  tecnologia,  em nosso 

desenvolvimento  humano,  mas  que  não  esta  em  evidência  em nossa  sustentabilidade, 

sendo essa necessária também a nossa sobrevivência, e a garantia para gerações futuras.

Assim, veremos que o que parece distante e perdido na história ou na memória 

está, muitas vezes, bem vivo em nossa bagagem cultural, moldando nossa visão 

de  ambiente  e  particularmente  de  natureza,  bem  como  informando  nossas 

predisposições  para  ver  e  perceber,  com base  em uma memória  histórica  da 

cultura.( CARVALHO, 2006, P.94).

Entendemos que a consciência do sujeito em relação a natureza, resulta da bagagem 

de conhecimento  herdada pela  historicidade da sociedade,  horas vendo o natural  como 

“selvagem”,  horas  vendo  como  “belo”  e  horas  vendo  como  fonte  de   riqueza  a  ser 

explorada, e ainda hoje  mantendo o ser humano a parte da natureza, quando este parece 

não  conseguir  encaixar  o  modelo   econômico  as  necessidades  ambientais  e  a  nossa 

necessidade como ser natural. Ainda sem consciência das nossas ações ambientais, sujeitos 

a  uma idéia herdada em particular e as leis ambientais, quando estas nos atingem ou a 

influência de  uma visão naturalista através de documentários específicos da natureza ainda 

não tocada pelo homem, ou colocando o homem como agressor que a devasta. Perante 

essas informações parece distante uma consciência individual de que em particular  pode-

se  fazer alguma coisa que resulte em um impacto significante. 

Válido lembrar que não é sugerido aqui trazer a consciência ambiental em escala 

individual como a  solução  em uma sociedade que ainda usa o petróleo como sua principal 

fonte de energia dentro de um sistema econômico que visa em primeiro lugar o lucro. Mas 

sim chamar a atenção para pequenas atitudes que também fazem a diferença quando estas 

são  iterativas  em  sujeitos  conscientes  ambientalmente  e  culturalmente   aplicando  na 

prática cotidiana suas ações  conforme a necessidade  regional e expandindo projetos  em 

direção a uma escala social maior, da simples necessidade prática de reciclar o lixo, das 

escolhas inteligentes  para gerar resíduos,  da seleção na compra  de produtos que sejam 

fabricados  por  empresas  de  menor  impacto  ambiental,  do  cuidado  na  escolha  de 

embalagens, da economia da água e energia sendo uma atitude necessária à  preservação da 



natureza como um todo. Essas atitudes podem sim ser reslizadas nas práticas diárias e em 

conjunto  somam  um  impacto  significativo.  Segundo  seu  Joaquim  Candido  da  Silva, 

Jardinista Autonômo, “ Trabalho com Jardins, procuro no dia a dia, colocar em prática algo 

em  benefício  da  natureza,  procurando  plantar  árvores,  criar  jardins  com  plantas 

sustentáveis...”. E ainda quando questionado em entrevista sobre o terno “ meio ambiente 

sustentável” 

È uma forma de se viver em harmonia com a natureza, tirando os meios para se 

viver em constante preservação do sistema, sem deterioração da qualidade do 

planeta,  buscando  sustentabilidade  através  de  técnicas  produtivas  e  com 

qualidade, sem agredir o meio ambiente, seja na agricultura, na agropecuária na 

industria e no comércio, procurando criar nas pessoas um consumo consciente e 

com  respeito  a  natureza  e  a  vida.  Tenho  acompanhado  essa  palavra  meio 

ambiente  sustentável  através,  mídia,  dos  rádios,  jornais  e  revistas.  (NETO, 

Joaquim Candido da Silva, Jardinista, 2014, Entrevista Apêndice).

Quanto  ao  termo  sustentável,  este  bem  utilizado  na  mídia  e  nas  questões 

ambientais, quando questionados em entrevistas a sujeitos de áreas diversificadas alguns 

tem dúvida sobre o que realmente seria, e quando essa dúvida não existe, ainda assim se 

encontra uma dificuldade de como aplicar essa sustentabilidade no dia a dia. Voltamos ao 

entrave das problemáticas citadas anteriormente, é necessário reaprender  a relação homem 

x natureza.

Através  da  entrevista(Apêndice),  O  que  você  entende  por  meio  ambiente 

sustentável, onde ouviu o termo pela primeira vez? Algumas respostas abaixo:

“Não sei o que é meio ambiente sustentável, mas sei que o meio ambiente ajuda em 

nossa respiração, da frutos entre outros, ouvi falar em meio ambiente pela primeira vez na 

minha escola”. (Kayra dos Santos Berté, Estudante do 5° ano fundamental, 2014.)

“Mudanças que o homem faz para melhorar o meio ambiente. Ouvi pela primeira 

vez nos meios de comunicação”. (Lucia dos Santos,  Profissional na área de merendeira, 

2104.)



“Meio ambiente  sustentável  é o jeito  de fazer  com que nos possamos  viver,  se 

alimentar,  se  locomover,  trabalhar  com  o  mínimo  de  impacto  no  meio  ambiente, 

procurando meios de utilizar matérias-primas para os afazeres e produtos para o consumo 

que  tenham  a  procedência  ecologicamente  correto,  e  ouvi  pela  primeira  vez  na 

televisão.”(Franciel Alberto Berté, Técnico em Eletrotécnica, 2014.)

“Tudo o que a terra produz e estes voltam a ser utilizado novamente em beneficio 

do ser humano”. (Dolores Manfroi, Profissional da área de costura, 2014.)

“Meio ambiente sustentável, é tudo aquilo que não acaba porque se tem um ciclo, 

onde produz sem agredir ou pode causar algum dano ao meio que se vive, seja o sistema 

terrestre,  marinho  ou  em  qualquer  outro  meio  de  vida”.  (  Sergio  Paulo  de  oliveira, 

Profissional da área de segurança do trabalho, 2014.)

A mídia esta entre as mais citadas como fonte de informação do meio ambiente 

sustentável,  porém  essa  informação  nem  sempre  surte  nas  pessoas  o  entendimento 

necessário  para  que  possibilite  uma  conscientização  do  agir,  parece  estar  a  cargo  da 

educação essa problemática que proporciona a pesquisa histórico cientifica dessa relação 

homem x natureza e resulta o  conhecimento necessário para redirecionar atitudes mais 

conscientes da relação com o meio.

 Podemos citar aqui o “Projeto Tamar”, idéia que surgiu nos anos 70 através de um 

“grupo  de  estudantes  de  oceanografia  que  viajavam para  praias  desertas  para  realizar 

pesquisas” e através das pesquisas se voltaram para causa da preservação das  tartarugas-

marinhas . Hoje o projeto que iniciou com a proteção das “tartarugas-marinhas ameaçadas 

de extinção no litoral brasileiro”, também protege os tubarões e outras espécies marinhas, 

apóia o desenvolvimento das comunidades  costeiras,  trazendo alternativas  econômica  e 

assim  transformando  a  consciência  ambiental  e  cultural,  em  atitudes  sociais  que 

contribuem  para  conservação  do  ecossistema  marinho  e  costeiro,  integrando  a  um 

desenvolvimento sustentável, do  artesanato a confecção de produtos do Tamar, gera renda 

para  as  mulheres  da  comunidade  e  apoio  financeiro  ao  próprio  projeto.  Através  da 

valorização cultural  que o projeto realiza,  tem o apoio da comunidade que fortalece  a 

consciência ambiental colocada em prática nessas comunidades, orientando e capacitando 

novos sujeito sócio ambientais x culturais.



O conhecimento adquirido dos sujeitos conscientes as  novas reflexões ambientais e 

as ações concretas desses projetos abrem a possibilidade de transformar o meio ambiente 

dessas regiões, visualizando novas formas de se relacionar com meio ambiente, deixando 

um  novo  direcionamento  dessa  relação  do  ser  humano  com  meio  ambiente  para  as 

próximas gerações  construindo para conservação do mesmo e servindo de modelo para 

outras  regiões  ,  pois  pode ser  aplicável  conforme  a  necessidade  do  meio  ambiental  e 

cultural.  Sendo válidas  essas  ações  regionais  ainda  dentro  deste  contexto  é  necessário 

sujeitos capazes de questionar e pressionar os governos em relação a causa ambiental para 

que forneçam novas alternativas aplicáveis e válidas de desenvolvimento e sustentabilidade 

que possam atender a  necessidade global.

 Se observar que ainda não implementados esse agir consciente no cotidiano, vamos 

perceber que é notável a preocupação da Educação ambiental,  com novas reflexões que 

buscam  resposta  para  explicar  o  relacionamento  do  humano  com  ambiente  natural, 

buscando conscientizar novos sujeitos capazes de transformar essa visão limitada do meio 

ambiente  como  a  parte  e  sim  buscar  uma  relação  sustentável  considerando  uma 

transformação que é necessário  e urgente,  que sirva e atenda a necessidade atual e a 

longo prazo, considerando as próximas gerações.

Conforme artigo publicado por Marilena Lino de Almeida Lavorato, na Artigonal. 

“O grande desafio da humanidade é promover o desenvolvimento sustentável de forma 

rápida e eficiente”. 

O  meio  ambiente  natural  é  o  fundamento  invisível  das  diferenças  sócio 

econômicas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. O dia em que 

cada  brasileiro  entender  como esta  questão  afeta  sua  vida  de  forma  direta  e 

irreversível, o meio ambiente não precisará mais de defensores. A sociedade já 

terá  entendido  que  preservar  o  meio  ambiente  é  preservar  a  própria  pele,  e 

fragilizar o meio ambiente, é fragilizar a economia, o emprego, a saúde, e tudo 

mais.  Esta falta de entendimento compromete a adequada utilização de nossa 

maior  vantagem  competitiva  frente  ao  mundo:  recusrsos  hídricos,  matriz 

energética limpa e renovável, biodiversidade, a maior floresta do mundo, e tantas 

outras vantagens ambientais que nós brasileiros temos e que atrai  o olhar  do 

mundo. (LAVORATO, 2014, Artigo).

Estamos  inseridos  nesse  ambiente  que  urgentemente  necessita  de  nossa 

conscientização ambiental sendo colocada em prática e sendo válida como citado acima, 



mas não podemos nos  limitar a essa  consciência ambiental como independente de uma 

situação ambiental global, pois depende de intervenções  políticas para  oferecer  novas 

alternativas aplicáveis de desenvolvimento sustentável. Percebe-se que a questão ambiental 

é complexa considerando que esta depende de várias  problemáticas  a ser identificadas , 

refletidas e  transformadas dentro da política social, ambiental, e econômica. A consciência 

ambiental deve atingir todos os setores da sociedade, independente de nação, raça, situação 

política  ou  econômica  da  sociedade.  É  urgente  a  necessidade  desse  conhecimento  da 

Educação Ambiental sair das universidades, escolas, meios de comunicação, movimentos 

ambientais, para realidade aplicada. 

Como conseqüência  dessa  visão humana  de  que  a  natureza  deve  ser  domada  a 

qualquer  custo  sendo  colocada  em  prática  por  vários  sistemas  ao  longo  da  nossa 

existência , hoje essa responde com  efeitos inesperados e catastróficos.

Segundo  Leis,  2001,  também  atribuem  os  problemas  ambientais  a  uma  visão 

limitada do homem, quando cita que a humanidade vive duas realidades.

A  crise  ecológica  global  se  origina  na  radicalidade  alcançada  nos  tempos 

modernos  pela  dualidade  Terra  –  mundo,  já  que  esta  ,  por  ser  inerente  ao 

princípio ativo da civilização, é também inevitável. Por essa razão, a Ecologia, o 

ambientalismo e o  ethos  ecológico em geral  expressam a necessidade de uma 

profunda transformação da humanidade em direção a uma maior solidariedade e 

cooperação entre culturas, nações, indivíduos e espécies.( LEIS, 2001, P.16).

Segundo Carvalho, 2006, a natureza horas como “ selvagem” horas como “ belo”, o 

homem se relacionava a parte da natureza e traz para os dias de hoje essa concepção que 

torna-se uma problemática presente na ação cotidiana e refletida pela Educação Ambiental 

tendo a base de  pesquisa  na historicidade de curto e longo prazo, refletindo essa visão na 

relação homem e natureza. Segundo Leis, 2001,  também há uma dualidade de visão do 

homem que reflete na relação com a natureza.“ A humanidade vive em duas realidades: 

uma mais permanente, a do planeta Terra, e a outra mais transitória, a do mundo”. 

Considerando uma relação com planeta “Terra” dentro desse conceito, é possível 

observar  e  identificar  com a  relação  natureza  “bela”  ,  visto  que  o belo  remete  a  uma 

natureza  perfeita  e  intocável  e  a  “Terra”  formada  de  sistemas  interativos,  complexos, 

equilibrados e estáveis que regem sozinhos independente do homem. Quando colocado o 

homem em questão esse é considerado em uma segunda realidade, a ocupação da terra pela 



espécie humana ( mundo), que reflete valores e ações diferenciados, contraditórios entre si 

e  em relação  a  natureza,  criando  modelos  de  “desenvolvimento  econômico  dominante 

(capitalista-industrialista)”, para atender as demandas e consumo da população, “que por 

sua  vez  continua  aumentando  dentro  de  um  planeta  com  capacidade  de  sustentação 

limitada”.  Dentro  desse  modelo  falta  consciência  global  para  transição  do  modelo  de 

desenvolvimento atual para um modelo sustentável, onde os interesses políticos não devem 

ser  isolados  dos  políticos  ambientais  e  nem estes  dos  valores  que  regem a  sociedade 

humana. Pois partindo de uma conscientização social, ainda assim estamos limitados a um 

mundo com interesse internacional e não global. Aqui também é necessária uma análise da 

historicidade  para  buscar  entender  correntes  politico-ideológicas  e  suas  influências 

contemporâneas.

Segundo  Gonçalves,  2002,  “a  ecologia  tem  interessado  aos  mais  diferentes 

segmentos  da sociedade,  apesar de nem todos partirem da mesma motivação política e 

ideológica.  Essa  situação,  verifica-se,  não  esta  livre  de  ambigüidades  e  contradições”. 

Parece  se  encaixar  bem  ao  conceito  “mundo  “citado  por  Leis,  2001,  pois  é  nestas 

contradições  culturais  e  sociais  da  historicidade  que  a  sociedade  fica  limitada  a 

desenvolver uma consciência global da questão ambiental fora de interesses ,  econômicos, 

e políticos-ideológicos  nacionais e  internacionais. 

A  questão  ambiental  busca  respostas  em  meio  a  conflitos  ideológicos  e  uma 

chamada “crise moderna”, esta ultima que é resultado da visão dualista ocidental, reflete 

em tempos  modernos  onde o sujeito  da  razão separa  o sujeito  cognitivo  do objeto  do 

conhecimento,  utilizando  uma  descrição  matemática  do  real,  tudo  é  submetido  ao 

conhecimento racional. Segundo Carvalho, 2006, essa “crise moderna” reflete na falta de 

respostas as questões contemporâneas, pois quando usado a dualidade, separa a natureza da 

cultura, o sujeito do objeto, acontece um reducionismo científico, perde-se a visão mais 

ampla de uma racionalidade mais completa, pois não se tem uma base de entendimento dos 

conceitos próprios do observador, não favorece a uma apropriação critica do conhecimento 

científico, limita a razão sem entendimento da historicidade que cerca o observador/objeto 

(natureza).  “A  natureza  foi  instituída  como  um  objeto  passivo  de  conhecimento  pelo 

sujeito humano, soberano e condutor desse processo cognitivo”. A tão urgente consciência 

ambiental  esta  carente  da  humanização  dessa  relação,  e  sujeita  a  várias  janelas  do 

conhecimento esperando serem abertas para além das limitações modernas e das políticas 

ideológicas, essa questão deve ser tratada com “solidariedade e cooperação”, resgatando 



valores da relação humana com a natureza, amparados no comportamento ético somado a 

ação política do sujeito.

No método científico, a separação entre sujeito e objeto desdobrou-se em outras 

polaridades  excludentes  com  as  quais  aprendemos  a  pensar  o  mundo: 

natureza/cultura,  corpo/mente,  sujeito/objeto,  razão/emoção.  Somos  seres  de 

nosso tempo e, por isso, marcados por essa tradição do pensamento ocidental. 

Tal  maneira  de  ver  o  mundo,  a  qual  tem  sido  denominada  de  paradigma 

moderno,  entrou  em  crise  justamente  por  não  conseguir  responder 

adequadamente aos novos problemas teóricos e práticos que atravessam a vida 

contemporânea, entre os quais os ambientais. (CARVALHO, 2006, P.116).

Um ponto histórico muito relevante é citado ainda quanto a falta de misticismo ou 

religiosidade que veio se afirmando a partir da Idade Média, e se concretiza hoje, onde 

afasta o homem do sentimento em relação a natureza, neste contexto de natureza objeto ela 

é vista como parte a ser explorada, conforme cita Gonçalves, 2002, “ O antropocentrismo 

consagrará a capacidade humana de dominar a natureza. Esta, dessacralizada já que não 

mais  povoada por  deuses,  pode ser  tomada  objeto  e  ,  já  que  não tem alma,  pode ser 

dividida, tal como o corpo já o tinha sido na Idade Média. É uma natureza-morta, por isso 

pode ser esquartejada...”. A falta de crença em relação aos mitos ou a falta de fé em uma 

criação sagrada, afasta o homem do sentimento de respeito a natureza e aos seres que não 

se enquadram na capacidade racional.

 O Desenvolvimento de técnicas, a separação das ciências, a necessidade de novas 

áreas de trabalho para atender a demanda, tudo cria separação ou divisão das relações e 

fragmenta nossa realidade, o homem esta sendo exclusivamente biológico. 

Essa  produtividade  afirma  nosso  sistema encima  da  quantidade  de  trabalho  em 

determinado tempo, organiza nossa vida na divisão do tempo, voltado a produção humana, 

não se tem mais tempo a dedicar as relações sociais e culturais, de fato o homem se afasta 

do conhecimento do social e cultural, estando agora carente em resgatar essas relações que 

passam como uma necessidade despercebida, na Educação Ambiental essa problemática é 

discutida e percebida, procurando soluções na conexão entre as disciplinas “ na construção 

de novos referenciais conceituais e metodológicos consensuais, promovendo a troca entre 

conhecimentos disciplinares”, e buscando  um “ diálogo dos saberes especializados com os 

saberes não científicos” chamada “ Interdisciplinaridade”.  Essa alternativa da Educação 



Ambiental  é  válida  aos  vários  estudos  entre  eles  a  questão  ambiental  na  relação  com 

“processos biológicos, geográficos, históricos, econômicos e sociais”, mas se tratando de 

transformar  uma  realidade  de  sujeitos  com  atitudes  conscientes  em  relação  ao  meio, 

enfrenta uma complexidade bem mais resistente, que se consolida em sistemas econômicos 

dominantes, e na divisão cultural e internacional dos países.

 Gonçalves, 2002, cita abaixo a  aversão que o sistema racional absoluto destacado 

na civilização capitalista  industrial  faz em relação ao sujeito que procura resgatar uma 

“razão critica alternativa”, tachando este como “idealistas”:

Há um desafio a ser enfrentado para ter uma postura de “ razão critica alternativa”, 

pois … 

A divisão social e técnica do trabalho faz parte do mundo concreto dos homens e 

não pensar de modo fragmentado, dividido, dicotomizado, passa a ser cada vez 

mais característico daqueles que parecem ter perdido o sentido de realidade...São 

“os que querem voltar ao passado”, que “não vêem o progresso da história que 

está  sob  seus  olhos”,  “são  românticos”,  “idealistas”,  dizem.  São  “ 

irracionalistas”... ( GONÇALVES, 2002, P.35).

Partindo da Educação Ambiental, essa visão totalitária pode ser vencida em uma 

direção na  busca de uma ética  ambiental,  de certa  forma também considerada  utópica 

quando  se  enfrenta  ainda  um  caminho  a  ser  formulado  dentro  da  educação,  sendo  a 

consciência ambiental do sujeito em comum, sujeita a espera desse conhecimento quando o 

mesmo muitas vezes não a tem, se considerarmos a historicidade citada aqui, não houve 

formação social para esta relação consciente com a natureza, ela fica sujeita a consciência 

e valores em particular de cada sujeito.

Enquanto a Educação Ambiental resgata respostas com foco na historicidade para 

agregar o conhecimento da relação humano x natureza, ainda estamos sujeitos a questões 

políticas e econômicas, podemos citar aqui um “embate econômico e ambiental” que cerca 

a atual Reserva Biológica Marinha do Brasil, Ilha do Arvoredo. Hoje fechada à visitação e 

mergulho  recreativo,  mas  se  transformada  em parque  nacional,  será  aberta  para  essas 

atividades. Aqui é claro um interesse econômico que visa gerar economia em função do 

turismo. Novamente fica uma separação de opiniões dividindo extremos de acordo com 

interesse que não visa uma questão da relação ambiental mais aprofundada. Trata-se de 



umas das duas únicas reservas biológica do Brasil, cita segundo a reportagem na Revista 

virtual Ciência Hoje por Franciele Petry Schramm, 2014.

 Conforme dados da reportagem podemos observar o interesse político Federal de 

um  lado  querendo  legitimar  a  visitação  turística  e  o  mergulho  visando  desenvolver 

economicamente  a  região.  Em argumento  citam que é  preciso conhecer  para defender, 

achando  assim  necessário  colocar  a  área  para  visitação,  onde  todos  têm  o  direito  de 

conhecer, aproveitando para reforçar uma fiscalização por parte dos próprios visitantes, 

que seriam um apoio para denunciar pescas ilegais na região. De outro lado, o pesquisador 

Horta da UFSC, defende a reserva quando aponta riscos de perda da biodiversidade, o que 

não garantiria  de  qualquer  forma  que  futuras  gerações  pudessem conhecer  já  que  esta 

estaria  afetada  inclusive  pela  falta  de  estrutura  sanitária  da  região,  prejudicando  entre 

outras  a  quantidade  de  peixes  que  fornecem o aquecimento  da  economia  da  pesca  na 

região. Aqui encontramos uma das problemáticas contemporâneas difíceis de responder, 

teríamos nos o direito de conhecer e freqüentar todas as áreas da natureza mesmo sabendo 

que colocaria em risco algumas espécies à extinção, perdendo o direito a existência. Como 

dimensionar até onde podemos interferir, se a relação deve haver, como determinar até que 

ponto  somos  invasivos  ou  não.  Questões  estas  que  podemos  responder  buscando uma 

forma ética critica alternativa, mas que ainda assim é sujeita a ação política econômica de 

nosso  sistema  que  não  foi  desenvolvido  de  maneira  consciente  e  sustentável 

ambientalmente.

Segundo Leis e Viola, 2001, houve um avanço de consciência ambiental  após a 

RIO-92, mas por outro lado deixou uma fracasso político-econômico, que desorientou o 

ambientalismo brasileiro, o exagero na importância da conferência fez dedicar-se muito 

tempo para organização , o que afastou a prática na questão ambiental em si, e depois as 

tendências políticas que lideravam o País , não estavam abertas as questões ambientais, 

tratando-se  também  de  um  período  turbulento  na  política  brasileira.   Não  houve  um 

conhecimento  mais  apurado  para  se  montar  proposta  que  realmente  atendessem  a 

necessidade ambiental sustentável brasileira de maneira mais característica. 

A  conjuntura  internacional  pós  RIO-92,  ficou  dividida  entre  nacionalista  e 

globalistas, embora ainda há divisões de nacionalistas, aos que querem defender sua nação 

por não confiar em uma política internacional e não necessariamente estão preocupados 

com a causa ambiental, ou ainda os que tem interesse na causa ambiental apenas na sua 



própria nação, e não necessariamente atuam com ética, sendo que direcionam os resíduos a 

outras nações.

Os  globalistas  também  se  dividem,  os  globalistas  sustentabilistas  tem  uma 

preocupação  em  primeiro  plano  com  a  causa  ambiental,  e  defendem  uma  mudança 

nacional ligada a liderança “ supranacional” visando a causa a nível planetário, porém fica 

o embate com o social  econômico, já que os países desenvolvidos deveriam direcionar 

recurso e tecnologias para os menos desenvolvidos, parece estar ai a questão do entrave 

ambiental  que ainda prevalece entre as nações, e a consciência ambiental  fica sujeita a 

ideologia política e econômica mais uma vez.

Junto a esses conflitos de várias correntes ideológicas,  há carência da sociedade as 

causas   sociais ,  Warren,  2001, destaca  as ONGs (Organização Não-Governamental) 

como  organização  civil  que  auxilia  na educação e  conscientização dentre  as  causas 

sociais à ambiental.  Organização que  parte de um ponto micro da questão ambiental , mas 

que com auxilio da  comunicação atinge  proporções maiores e globais. Como já citamos 

acima,  o  exemplo  do  Projeto  Tamar  que  começou  em uma  ilha  se  desenvolveu  e  se 

espalhou para grande  parte do litoral brasileiro. 

Para concluir, gostaria de sugerir que o fato de a ONG ser partícipe de uma rede 

de movimento e ter uma identidade  própria não  significa ser vanguardista ou 

pretender ser  protagonista exclusiva. Significa,  sim, ser um elo de um tecido 

social movimentista que vem se formando  no seio da sociedade civil. Significa , 

sim, ser um dos atores em torno de uma nova concepção de movimento social 

(enquanto rede) e de uma  ação política mais democrática, mais horizontal e mais 

pluralista, em consonância com uma nova ética política, transnacional, que vem 

sendo gestada. (WARREN, 2001, P.178).

É bem válida a citação acima enquanto consciência civil, sendo que a   participação 

dos sujeitos também se da na  causa ambiental,  enquanto sujeitos conscientes e ativos na 

sociedade, porém de modo algum esse trabalho  cita as ONGs como a principal fonte para 

resolver  os  problemas  ambientais,  não  podemos  esquecer  que  as  ONGs  assim  como 

projetos ambientais, ocupam também um espaço vago deixado pelos governos, enquanto 

estes ainda não democráticos  o suficiente  para atender  uma causa ambiental  em maior 

proporções.  Também  assim  como  qualquer  organização  estas  correm  o  risco  de  não 

democratizar, ou afastar-se do ponto inicial criando divergências politicas internas, se não 



favorecer em si a causa social em questão, prioriza as questões individuais. Para Krischke, 

2001,  esses  movimentos  ganham  espaço  conforme  sua  combinação  entre  ação  e 

orientações estratégicas e identidárias. Quando cita vários movimentos sociais Krischke, 

2001, esclarece:

E porque não construir uma maioria parlamentar  a favor da ecologia,  embora 

haja  poucos  deputados  “verdes”  e  muitos  sejam  inclusive  conservadores  e 

direitistas?  O  significado  das  conquistas  estratégicas  possíveis  dependeria 

sobretudo da  autonomia  e  identidade  dos  “novos”  atores,  a  fim de  que  seus 

valores e mensagens universalistas não fossem neutralizados pela hegemonia de 

atores conservadores e absorvidos pelos interesses do mercado e dos meios de 

comunicação massiva – e note-se que estes “perigos” são inerentes a qualquer 

participação na esfera pública. (KRISCHKE, 2001, P.193,194).

 

O que nos  remete  a  uma necessidade  da consciência  ambiental  já  citada  acima 

primordial para atuar de maneira consciente na causa, usando estratégias que abranjam a 

outras áreas sociais, atuando com uma identidade que não restrinja o movimento a uma 

ideologia política, mas que seja democrático aberto e flexível.  

Considerando o desenvolvimento dos temas ambientais vamos percebendo que em 

todos os  campos ou exemplos citados aqui  é possível encontrar meios de inserir a causa 

ambiental,  partindo da Educação, da  organização social e política (econômica), a carência 

da  conscientização  ambiental  esta  sujeita  a  uma reorientação  ligada  a   valores  e  ética 

social,  resgatando  a  relação  homem  x  homem   x  natureza  para  uma  causa  social 

democrática com seus desafios políticos e ideológicos etc...

Ética que muitas vezes é esquecida quando usada para bens de marketing, já que o 

termo meio ambiente sustentável ter seu valor ao ser  mencionado, mesmo quando não esta 

realmente sendo considerado nas políticas ou inserido na atitude diária de cada sujeito que 

ignora suas ações preventivas.

Em contraponto,  Leis,  2001, chama atenção para a condição ético-comunicativa 

que  o  próprio  ambientalismo  causa  na  política  mundial,  embora  estamos  sujeito  aos 

movimentos  do  mercado  internacional,  que  as  vezes  facilitam  a  degradação  frente  a 

políticas nacionais. Fica evidente a necessidade do desenvolvimento sustentável global, a 

comunicação que o ambientalismo traz em positivo para a consciência ambiental que se 

deu em sua grande maioria na Conferência do Rio, onde uniu várias nações com diferentes 



culturas, étnicas, políticas e nacionais, e teve grande impacto material e espiritual, pode ser 

sim uma estratégia que deu grande impacto para os movimentos solidários hoje ao meio 

ambiente, os  Discursos da Conferencia do Rio de vários interesses as lideranças religiosas 

“ deram testemunho da necessidade de a humanidade se unir espiritualmente para resolver 

os problemas colocados pela agenda do meio ambiente e do desenvolvimento”. O impacto 

social se deu na conscientização de um compromisso global, independente da nação, abre 

caminho  e   sentido  a  cooperação  e  solidariedade.  Tornando  um  ponto  forte  para  “ 

emergência  e  legitimação  do  papel  da  sociedade  civil  planetária  frente  a  crise 

socioambiental global”. 

Leis, 2001, resume essa possibilidade:

...frente à crise ecológica global, o papel do ambientalismo se situa no ponto de 

interseção entre diferentes visões parciais e práticas “ egoístas”, de modo a fazer  

possível uma visão holística e uma prática integrativa e solidária entre indivíduos 

e nações, instaurando uma diversidade criativa na unidade, entre os homens e 

entre eles e a natureza. A esperança do ambientalismo se constrói na “escuta” 

dos  séculos  passados  e  na  “fala”  com  o  futuro,  no  diálogo  (na  ação 

comunicativa) que possa levar-nos a “re-encantar” nosso caminhar pela Terra. 

( LEIS, 2001, P.42, 43).

Sendo assim o impulso para consciência ambiental já foi plantado pelas várias áreas 

ligadas a  Ecologia e seus simpatizantes, embora na prática ainda é  bastante omitido o seu 

cultivo , pelo sujeito em comum assim como pelo sujeito provido de algum poder. Segundo 

Nalini, 2003, defende que para realmente haver impacto significativo na ação favorável ao 

meio ambiente é necessário uma “ alteração de conduta”, para esta é necessário uma ética 

ambiental.

 Em todas as áreas há necessidade de uma ética ambiental,  considerando que o 

sujeito pode ser infrator ao meio ambiente independente de sua posição social  politica, 

cultural,   profissional ou ainda intelectual.  Considerando todas as problemáticas citadas 

acima da historicidade que formou nossa consciência perante a visões limitadas, trazendo 

uma crise moderna, direcionando a uma procura incessante para um êxito individual dentro 

de um meio que é de todos, nos cabe refletir à que valores estamos sujeitos. Podemos estar 

submetidos a uma crise na falta da “Ética”. Já observado que as problemáticas ambientais 

estão sendo reavaliadas pela educação enquanto novos direcionamentos do conhecimento 



para conscientizar novos sujeitos hábeis a causa ambiental,  ainda assim o conhecimento 

segundo Nalini, 2003, deve ser promovido por todas as pessoas lúcidas e cabe a todos , 

pois é necessário este em primeiro plano para que o sujeito tenha consciência de seus atos, 

apenas tendo conhecimento da implicância de seus atos pode haver uma substituição da 

razão narcisista pela razão ética. 

A quem achar utópico está ai a urgência dessa mudança. Apenas o conhecimento 

nos fornece a possibilidade de agir pela prevenção, afinal as perdas na conseqüência dos 

atos são bem mais simbólicas, do que o tempo retido necessário para avaliar as atitudes 

antes de efetivadas, Se avaliarmos os valores necessários para reparar perdas resultantes da 

enchentes,  desmoronamentos,  doenças  causadas  pela  poluição,  fertilização química  dos 

solos,  extinção  de  espécies,  perda  da  biodiversidade.  Estamos  ainda  sendo  vitimas  do 

crescimento populacional sem planejamento, das ocupações irregulares, como citado acima 

no Município de Francisco Beltrão, as causas dos problemas ambientais da cidade hoje, 

essas não são particular a uma cidade em si, mas a nível global, o que deixa claro que as 

leis por si só, não assumem o papel necessário para necessidade da causa ambiental.

Essa mudança resume-se no: a) reconhecimento do valor que a natureza tem em si 

mesma,  b)  respeito  pela  natureza  na  sua  historicidade,  geológica  e  biológica,   tendo 

conhecimento das  conseqüências dessa quebra pela relação de tomar posse, c) relação de 

conservação, d) “ a responsabilidade ética de administrar a natureza, tanto em função das 

gerações futuras como também pelas exigências teológica, pois um ecossistema destruído, 

uma planta ou animal extintos são na verdade ausências de manifestações da presença de 

Deus no mundo”.( Nalini, 2003, P.XXXVI). Ainda a quem seja cético a Criação Divina 

cabe uma reflexão com base nas problemáticas apuradas na Educação Ambiental , assim 

como no parecer científico, nos movimentos ambientais de conscientização e na realidade 

que nos cerca..., buscando   conhecimento necessário para solidificar uma ação consciente 

e ética ao meio ambiente.

Para Educação Ambiental, essa conscientização voltada na ética, pode ser refletida 

na “ relação com  não humano”. Segundo Carvalho, 2006, “Ao evidenciar a relação com os 

seres não humanos como parte de nossa humanidade,  amplia a noção de humanização. 

Assim  pode  construir  idéias  de  convivência  amistosa,  respeitosa  e  prudente  com  o 

ambiente natural e social”. Essa postura de conhecer a natureza e trazer o conhecimento 

dela para uma relação de respeito com outros tipos de vida, evidenciando o acolhimento e 

reciprocidade, torna o ser humano “capaz de reconhecer sem deixar de ser humano”. 



Considerando o acolhimento e reciprocidade como a chave para uma atitude de 

consciência  ética,  ainda assim a Educação Ambiental  vai  encontrar  problemáticas  para 

desenvolver  o  conhecimento  em  dimensão  social,  pois  é  necessário  compreender  os 

conflitos  das  definições  de  natureza  na  sociedade  ,  já  citado  acima  na  pesquisa  da 

historicidade  da sociedade com relação a natureza, e a partir dessa compreensão produzir 

maneiras de repassar esse conhecimento a sociedade, visando que é necessário generalizar 

uma consciência  ambiental. Despertando assim uma “cultura ecológica”.

Essa postura, que a expressão “ deixar ser” traduz, é talvez um dos aprendizados 

mais  originais  que  a  EA  poderia  proporcionar.  A  experiência  do  convívio 

amistoso com o não-humano desloca o processo de socialização e exige uma 

guinada  em  nossos  hábitos  existenciais  para  uma  atitude  mais  modesta,  que 

assume a condição de finitude da existência e do ser humano no mundo e o faz 

respeitoso das teias de vida que o incluem e o ultrapassam, assim como de tudo 

aquilo que ainda não conhecemos. Esse ideário ecológico preconiza o princípio 

de  prudência  como  balizador  das  decisões  sobre  a  adoção  de  certas 

biotecnologias  e  outras  intervenções  cujos  impactos  ultrapassam  nosso 

conhecimento... (CARVALHO, 2006, P.139).

Nalini,  2003, coloca a busca dessa consciência  baseada na ética ambiental  pelo 

primeiro  passo  do  conhecimento,  “O  saber  ecológico  não  é  para  os  eruditos,  os 

especialistas,  os  iniciados.  È  para  todas  as  pessoas”.  Lembra  o  apelo  da  educação 

ambiental  pela  interdisciplinaridade  mas  trazido  ao  sujeito  em  comum,  buscando  o 

conhecer de todas as áreas, sugerido romper com o analfabetismo em algumas áreas, pois 

visualiza ser necessário e vital ao ser humano o conhecimento de outros campos do saber 

além do funcional.

Na  busca  desse  conhecimento  o  ser  humano  busca  mais  veracidade  para  suas 

concepções de ambiente, tendo esse conhecimento transmite nas atitudes mais consciência 

ambiental  e planetária.  Todos os saberes podem ser interpretados com novas idéias em 

particular  a  cada  ser,  mas  a  necessidade  de  uma  cultura  ambiental  deve  priorizar  a 

“valorização do ambiente”, enquanto direito de existência e parte vital do planeta, lembra o 

“deixar ser”, citado acima.

Em um segundo momento  é  sugerido  a  ação baseada  no  conhecimento  que  se 

obteve até o momento, e no conhecimento por vir, afinal estamos sempre em aprendizado, 

essa ação é sujeita a vencer os preconceitos da sociedade, quando esta relaciona uma causa 



de minoria a uma tendência fanática. Para combater essas negações da sociedade a uma 

ação mais efetiva se torna necessário a base do conhecimento, que permitirá manter uma 

postura firme na atitude ambiental. Afinal essa relação é prazerosa quando se entende a 

reciprocidade,  o  nosso  zelar  e  cuidar  do  meio  ambiente,  nos  traz  a  tranquilidade  de 

consciência ambiental, que visa à qualidade de vida das gerações futuras, assim como da 

atual, pois a troca é mais que justa quando se cuida do que se usufrui. “Toda ação pró-

ambiental é bem-vinda. Toda omissão na defesa do ambiente é inadmissível”.

A partir da ação consciente baseada em uma ética ambiental,  ocorre um terceiro 

passo citado por Nalini, 2006, que é “vivenciar e disseminar a ética Ambiental.  Apenas 

pela  ação  consciente  e  formação  de  novos  sujeitos  se  amplia  a  ação  necessária  para 

disseminar uma ética ambiental que forme a cultura ambiental de maneira mais global, ha 

que se respeitar as diferentes culturas e ideologias, mas ha que se ter um senso global de 

valores  e  normas  ambientais,  para  que  este  fim  se  traduza  a  uma  conscientização 

ambiental, com bases éticas, pois apenas a ética pode formar bases  voltadas para o bem do 

planeta num entendimento global. 

Com a ampliação dessa consciência ética a toda população é mais provável uma 

ação ou reação que acuse  os  possíveis  desvios  que ocorrem na  política  dos  interesses 

individuais,  e que prejudicam um meio pertencente a todos.  Não se trata  aqui de uma 

opinião de maioria  como a válida,  mas sim de uma ética ambiental  em favorecimento 

global, que pode estar na ação de uma minoria consciente, que enfrenta todos os tipos de 

preconceitos e problemáticas para reaver as ações necessárias a causa ambiental. 

Não  se  atemorize  o  ambientalista  consciente  desse  protagonismo  épico 

aparentemente  defasado.  Nem  sempre  a  maioria  tem  razão,  mesmo  na 

Democracia. É inaceitável a tese de que o poder da maioria se encontra além das 

criticas  e  jamais  a  resistência.  Se a  Democracia  é  a  menos nociva  forma de 

governo e “ apesar de um democrata acreditar que a democracia é melhor que  

as outras formas de governo, não a pressupõe perfeita, infalível ou irresistível,  

no  sentido  de  se  lhe  não  poder  opor  qualquer  reação  contrária”.  Ao  bom 

democrata  não  pode  escapar  a  perplexidade  quando  se  sentir  só,  embora 

empunhado  uma  nobre  causa.  O  mais  amplo  conhecimento  da  realidade,  o 

aprendizado constante e a convicção daí derivada vão compensar esse transitório 

isolamento. (NALINI, 2003, P.XLI).



A ajuda de todos é necessária,  devamos urgentemente começar  a caminhada do 

conhecimento para efetivar uma ação de ética ambiental. Não sabemos o tempo que nos 

resta, mas agora já sabemos o quanto é urgente nossa ação enquanto sujeitos conscientes. 

O dever ambiental é de todos.

Para Refletir:

A ética ecológica não se preocupa com a correção de alguns dos efeitos não 
desejados  pelo  paradigma  econômico  e  social  predominante.  Existem muitos 
economistas e políticos que sustentam que o paradigma científico, tecnológico e 
econômico que prevalece em nossos dias  é  o correto e  que bastariam alguns 
ajustes aqui e ali. No meu ponto de vista isso significa escapismo, evasão e uma 
carência  total  de  imaginação.  Se  é  certo  que  o  sistema  de  vida  em  sua 
globalidade está em perigo, então se requer um novo paradigma para a ciência, a 
tecnologia,  a  economia  e  assim  por  diante.  (FAHRENHOH,  Geiko  Muller, 
1992, citado por NALINI, 2003,  P.XLVII).

  

 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considero  satisfatória  a  pesquisa,  pois  visava  conhecer  além  das  normas 

estabelecidas quais seriam as questões ambientais que nos rodeiam, foi de grande valor o 

conhecimento agregado durante esse trabalho, quando percebido quão é grande a pesquisa 

desenvolvida pela Educação Ambiental trazendo a historicidade como ponto fundamental 

na formação do sujeito Consciente.

Fica  clara  a  necessidade  enquanto  sujeito  da  busca  pelo  conhecimento  e 

comprometimento de aplicabilidade com ações éticas a um bem maior, o planeta como 

casa de todos. Não creio ser apenas a desvalorização da natureza a grande causa da falta de 

atitude humana a questão ambiental, mas sim a falta de conhecimento do que deve ser feito 

em  particular  somado  a   todas  as  influências  citadas  na  herança  da  historicidade  no 

decorrer do trabalho, e me parece que o trabalho deixa alguns caminhos a se seguir para 

começar ser atuante nesta causa. Um ótimo começo e nos conhecer nessa relação com a 

natureza.
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