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Resumo
Vivemos num tempo cuja mudança, influenciada pelo fenómeno da globalização, se tem reflectido em vários
domínios. Trata-se de uma revolução global, moldada pela tecnologia e pela difusão cultural, cuja influência
concorreu para a alteração dos modos de vida das populações tradicionais e para o reaparecimento de novas
identidades culturais por todo o globo. Estas alterações tiveram repercussões ambientais que levam a inquietarnos, actualmente, com as mudanças operadas no ambiente.
Este trabalho de investigação desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, na especialidade
de Educação e Diversidade Cultural (Área Ambiental), da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto, encerra preocupações que visam contribuir para a compreensão das literacias
ambientais em dois contextos multiculturais. Trata-se de um estudo de dois casos, realizado em dois meios:
urbano (Gaia) e rural (Lagoaça), com alunos do 4 o ano que procura mostrar, a partir de um questionário de
perguntas abertas e um dilema, que a compreensão do ambiente é marcada culturalmente e que, por
conseguinte, os diferentes meios sócioculturais e ambientais conferem diferentes saberes ambientais.
Estes saberes conferem diferentes significações

à percepção do ambiente. Isso significa que aquilo que se

pode dizer ou se pode /era partir da diferentes realidades culturais e ambientais não coincidem exclusivamente
com conhecimentos científicos sobre o ambiente. Neste contexto, segundo A. Stables, R. Stoetart, S. Stoer e M.
Lencastre(2000) o ambiente pode ser "lido" como um texto, ao qual subjaz a marca cultural, e a sua
compreensão implica três níveis de literacia: Literacia ambiental funcional, literacia ambiental cultural e literacia
ambiental crítica.
Através das literacias busca-se reconhecer "ideias força", identificáveis através dos seus diferentes níveis de
literacia que sejam capazes de direccionar iniciativas sustentáveis e de dinamização cultural sensíveis aos
fenómenos de degradação ambiental e da marginalização social e cultural.
Perspectivar uma nova forma de articulação multicultural, sob o olhar da educação ambiental, pressupõe um
paradigma epistemológico, que assente na ideia de que não existe ignorância em geral, tal como não existe
conhecimento em geral, mas que reposicione novos interesses e novos valores com interesses mais vastos que
concentrem em si saberes sábios (da ciência) e saberes profanos (práticas tradicionais ambientalmente
sustentáveis).
Procura-se sensibilizar os educadores e a novas gerações para a importância deste conhecimento na
construção de um projecto educativo, que rentabilize saberes culturais nas práticas educativas.

Résumé
Nous vivons dans un temps de changement qui est influencé par le phénomène de la globalisation et qui se réfléchi en
plusieurs domaines. Il s agit d'une révolution globale, appuyée par la technologie et par la diffusion culturelle. Cette
globalisation a contribué à l'altération de la manière de vie traditionnelle des populations et elle a fait ressurgir des
nouvelles identités culturelles par tout le globe. Ces altérations de l'environnement nous mènent, actuellement, à des
préoccupations à cause des altérations réalisées dans l'environnement.
Ce travail d'investigation développé pour la Maîtrise en Sciences de l'Education, dans la spécialité d'Education
Culturelle (Département de L' Ambiant), de la Faculté de Psychologie et de Sciences de l'Education de Université de
Port, renferme de préoccupations qui essayent aider à la compréhension des littéracies de l'environnement en deux
contextes multiculturelles. Il s'agit d'une étude de deux cas, réalisés en deux lieux : dans une ville (Gaia) et dans un
village (Lagoaça), avec des élèves de 4è™ année. Cette étude veut montrer, à partir d'un questionnaire de questions
fermées, ouvertes et un dilemme, que la compréhension de l'environnement a des marques culturelles et, par
conséquent, les différentes places socioculturelles et de l'environnement, nous donnent de différents savoirs sur
l'environnement.
Ces savoirs concèdent à la perception de l'environnement de différentes significations. Cela signifie que ce qu'on peut ,.
dire ou on peut lire, à partir de différentes réalités culturelles et de l'environnement, ne s'ajuste aux connaissances
scientifiques sur l'environnement. Dans ce contexte, selon A. Stables, R. Stoetart, S : Stoer et M. Lencastre (2000)
l'environnement peut être « lu » comme en texte, où on y trouve la marque culturelle, et sa compréhension sur trois
niveaux de littéracies : littéracie environnemental fonctionnelle, littéracie environnemental culturelle et littéracie
environnemental critique.
A partir des littéracies on cherche reconnaître « des idées force » et on les peut identifier à travers des leurs différents
niveaux de littéracies de telle façon qu'on puisse diriger des activités possibles et une dynamisation culturelle sensible
aux phénomènes de la dégradation de l'environnement et de la marginalisation sociale et culturelle.
Prévoir une nouvelle manière d'articulation multiculturelle, sous le regard de l'éducation environnementale, suppose
un paradigme épistémologique, qui repose sur l'idée que, d'une façon générale, il n'y a pas d'ignorance et qu'il n
existe pas de connaissance en générale, mais qu'on remette de nouveaux intérêts et de nouvelles valeurs avec des
intérêts plus large qui concentrent des savoirs sachant (de la science) et des savoirs profanes (des pratiques
traditionnelles soutenables).
On cherche sensibiliser les éducateurs et les nouvelles générations pour l'importance de cette connaissance dans la
construction d'un projet éducatif, qui puisse augmenter des savoirs culturels dans les pratiques éducatives.

Abstract
We are living in a time which change, influenced by the phenomenon of globalization, has been reflecting its aspects in
many domains. The matter at issue is the global revolution, shaped by technology and by cultural broadcasting, whose
influence contributed for the change of traditional population way of life and for the reappearance of the new cultural
identities all over the globe. These changes had environmental repercussions that make us anxious, at present, about the
variations that are taking place in the environment.

This piece of research developed in the bounds of a Master's degree in Education Sciences, specialized in Education and
Cultural Diversity (Environmental Area), from the Faculty of Psychology and Education Sciences from the University of
Porto, intends to raise some problems in order to contribute to the environmental literacy's comprehension in two
multicultural contexts. This work is based on the study of two cases and it was done in two environments: urban (Gaia)
and rural (Lagoaça), with students from the 4° year. It pretends to show, from a questionnaire of open questions and a
dilemma, that the environmental comprehension is marked in a cultural way, an<f consequently, the different environments
social, cultural and environmental give different environmental knowledge's.
This knowledge provides different significations to the environment perception. This means that what you can say or read
from the different cultural and environmental realities do not correspond exclusively with the scientific knowledge about
environment. In this context, according to A. Stables, R, Stoetart, S. Stoer and M. Lencastre (2000) the environment can
be "read" as a text, in which is underlying the cultural mark, and its comprehension implies three levels of literacy:
functional environmental literacy, cultural environmental literacy and critic environmental literacy.
Through the'literacias we try to recognize "strength ideas", identifiable trough its different levels of literacy that can be
able to take sustainable initiatives and cultural dynamization sensitive to the phenomena of environmental degradation and
cultural and social contempt.
To put in perspective a new form of multicultural link, under the attention of the environmental education, presumes a
epistemological paradigm, which is based on the idea that the ignorance doesn't exist in general, such as knowledge
doesn't exist in general also, still it places new interests and new values with larger interests that concentrate scientific
knowledge (from science) and profane knowledge (traditional sustainable practices in a environmental way).

We try to draw the attention to educators and to the new generations for the importance of this knowledge in the
edification of a project that brings profitable cultural knowledge in educative practices.
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Introdução geral

Vivemos actualmente numa época cuja influência, decorrente do fenómeno da
globalização, se repercutiu ao nível das identidades'locais, criando a emergência
de novas identidades híbridas.
A emergência destas identidades surge da compreensão, (re)conhecimento,
aceitação e interacção do local com o nacional/ internacional. E este «bilinguismo
cultural», aprofundado a partir da capacidade de escuta no diálogo com o outro,
que nos compele à perfilhação

de quadros conceptuais e horizontes

multireferenciais, mandatários de novos valores: "mais próximas do viver em
conjunto, do desenvolver em conjunto, do co- desenvolver"1
Numa altura em que por todo o lado eclodem sinais de desgaste e sintomas de
mal estar nas democracias representativas, com o aparecimento de fenómenos
que vão desde as formas mais suaves de proteccionismo económico até às
explosões de violência radical e xenófoba, a causa da defesa do ambiente e
conservação da natureza pode surgir como desafio educativo global, assente em
bases culturais, capaz de dar sentido a um conjunto de problemas culturais e
sócio-ambientais

A questão orientadora deste trabalho enraíza-se na diligência de apreender o
modo como as culturas rural e urbana se posicionam face a questões de
ambiente, o nosso estudo abordará essa questão através das literacias
ambientais: funcional, cultural e crítica.
A noção de literacia ambiental remete para um conjunto de compreensões, às
quais subjaz um conhecimento do local mas também do global, que é marcado

MORIN. Edgar & ai. (1990)- Os problemas dofimdo Século. Lisboa Editorial Notícias. 3a edição pp. 159)
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culturalmente, baseado em novos diálogos entre a natureza e o homem porque
aborda a natureza a partir de novos pontos de vista.
A literacia ambiental funcional é uma interpretação/ conhecimento que "envolve a
capacidade

de

compreensão

do

mundo

natural,

do

funcionamento

dos

ecossistemas naturais e humanos e de questões ambientais correntes".
A literacia ambiental cultural

corresponde, por sua vez, a um tipo de

conhecimento que implica uma descodificação e "compreensão dos significados
adquiridos

pelos

elementos

naturais

no seio

de

práticas

socioculturais

dominantes, e a sua inscrição num contexto multicultural".
A literacia ambiental crítica envolve a "capacidade para o debate e a decisão
ambiental,

apoiada

na

sensibilidade

ecoformativa

e

na

responsabilidade

multicultural e ecosoc\a\" (Baseado em Strables et ai. 1998). Esta última é
suportada pelas literacias anteriormente descritas.
«Literacias ambientais: estudo comparativo entre um meio urbano e um meio
rural» explicita um trabalho, no quadro das incompletudes multiculturais, onde
pretende mostrar que, nos
criança aparece

diferentes meios socioculturais e ambientais, a

familiarizada

com determinadas «saberes» e «práticas»

educativas que por conseguinte se irão reflectir na sua percepção cultural e
ambiental e nas suas intervenções quotidianas, conferindo-lhes diferentes
significados.
Perceber a consciência que as chanças possuem das características/ problemas
da nossa sociedade local, regional, nacional e planetária, mediadas pela ideia de
literacias ambientais, insere-se, pois, no âmbito deste estudo
Razões para este desafio:
A protecção do ambiente é hoje a forma mais integral de defesa dos direitos
humanos,

pois

confere

uma

indispensável

profundidade

temporal

e

intergeracional à questão da equidade. Trata-se de defender não apenas os
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direitos da pluralidade cultural, mas também acautelar um mundo livre e viável
para todos os que ainda não nasceram.
A protecção e partilha responsável dos recursos é hoje a chave de uma nova
posição nacional e internacional que demorará sem dúvida a surgir e a consolidarse.

A luta contra a degradação ecológica - fundada no sábio binómio « agir
localmente, pensar globalmente » - traz consigo

a exigência de novas

modalidades de intervenção cívica organizada, de reformas das políticas
democrático- representativas, aumentando as instancias de participação directa
dos cidadãos no processo de tomada de decisão, tornando o debate educativo
num domínio de maior exigência

intelectual e prático

(Adaptado de

Marques,1994:140)2
Hipóteses da presente investigação
Partimos do pressuposto que ambas as culturas (urbana e rural) são portadoras
de um saber com diferentes significados. Esse saber é-lhes conferido pelas
vivências culturais em que se inserem. A valorização de um saber em detrimento
do outro poderá contribuir para que as diferenças se adensem, enquanto que a
dialogicidade entre as duas culturas poderá contribuir para que as incompletudes
culturais e ambientais se atenuem.
As culturas rurais são portadoras de um saber secular, transmitido pela prática e
na prática, que não é veiculado pela escola. Este saber local, implica, do nosso
ponto de vista, um determinado tipo de literacia ambiental funcional, cultural e
crítico, que pensamos ser mais significativo, sobretudo nas primeiras. A literacia
crítica requer uma acção baseada nos conhecimentos anteriores, mas em virtude

SOROMENHO-MARQUES. V. (1994). Regressar à Terra- consciência ecológica e política do ambiente.
Lisboa. Fim de Século
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dos problemas globais não exercerem muita influência no quotidiano destas
crianças, a sua representação é minoritária.
As crianças da cultura urbana são possuidoras de um saber teórico mais
consentâneo com um saber veiculado pela escola, mass média, etc., sem uma
componente de praticabilidade. Tal facto aponta para um saber teórico mais
homogenizador (conhecimentos uniformes e do domínio de todos

sustentado a

partir dos padrões culturais ocidentalizados) no sentido das literacias ambientais
funcionais e culturais. No entanto, e face à intromissão diária dos problemas
ambientais no seu quotidiano, uma postura mais reflexiva é induzida o que aponta
para maior representação da literacia ambiental crítica.

Estrutura
A investigação que apresentamos divide-se em duas partes. A primeira aborda
questões de ordem epistemológica e conceptual que influenciaram esta pesquisa
em função do nosso quadro de referência. Assim, fornecem-se alguns elementos
que podem contribuir para a compreensão do mundo rural e urbano, enquanto
espaços que pelas suas características,

fornecem diferentes "olhares" que

consequentemente, pensamos nós, estão na origem de diferentes literacias
ambientais.
Na segunda parte descreveu-se o contexto da investigação e as opções
metodológicas e epistemológicas que orientaram o trabalho de investigação.
Faz-se, ainda, a análise crítica da investigação a partir do tratamento qualitativo
dos dados e da sua inclusão no contexto conceptual e epistemológico emergente.
Tecemos, também, breves considerações sobre algumas conclusões que a
investigação nos permitiu inferir e procuraremos enfatizar algumas questões que
consideramos
investigações.

pertinentes

para o desenvolvimento

de

novas reflexões

e
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Parte I

I - Globalização, cultura e ambiente
*

A globalização transformou-se numa daquelas palavras pluriformes, de múltiplos
significados, que se utiliza para explicar aspectos da evolução das sociedades
actuais. Em sentido restrito corresponderia ao aumento da internacionalização da
vida económica, com o funcionamento dos mercados verdadeiramente mundiais
em resultado da liberalização das trocas comerciais e dos movimentos de
capitais. Subjacentes a esta evolução estão os desenvolvimentos tecnológicos da
sociedades de informação.
No entanto a globalização não é apenas um processo económico. E também um
processo cultural, político, tecnológico e ambiental de alcance civilizacional..
Um processo de «compreensão do tempo e do espaço» (6iddens,2000)3 que cria o
sentimento de proximidade funcional e de unidade pela partilha das ameaças, mas
também das esperanças.
Certamente que também se poderá falar de um processo de homogeneidade
cultural. A generalização de padrões de consumo, de modos de vida, dos valores
da chamada cultura popular, com repercussões ambientais, leva mesmo alguns
sociólogos a falarem de um mundo transformado num único «espaço cultural» ou
numa emergente «comunidade global»(Morin, 1993)4
A verdade é que estas perspectivas podem ser questionáveis. A generalização de
formas comuns de cultura popular e a sensação de impotência face às forças
globais têm suscitado reacções de resistência cultural e ambiental, e produzido
refúgio identitário em pequenas comunidades de que se procura defender a
GIDDENS, Anthony (2000). O Mundo na era da globalização. Oeiras: Celta Editora.
4

MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte(1993) Terra - Pátria. Lisboa: Instituto Piaget
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língua, a tradição e

o ambiente (Santos,1994)5. Passou a existir um

proteccionismo cultural e ambiental que espelha as preocupações emergentes.
A verdade é que as dúvidas persistem sobre a complexidade do sistema mundial,
se tende para uma auto- organização ou se estamos perante o espectro de cnses
recorrentes6; sociopolíticos, culturais e ambientais.
O principal dilema da globalização, segundo Marques (1999) passa por dois
desafios:
"- Pela capacidade de conjugarmos harmoniosamente o facto de sermos
habitantes de uma civilização global, com direito à manutenção das raízes e
identidades culturais;
- A necessidade de encontrarmos um novo equilíbrio entre a esfera do político e
do económico. "
Uma sociedade que permita o mistério da diferença e da especificidade de cada
indivíduo e simultaneamente o desabrochar da intersubjectividade entre
humanos e entre estes e outras criaturas viventes.
Sem espelhos no futuro e navegando na incerteza, a globalização no começo do
milénio surge como «a aventura obrigatória» (Daniel Cohen,1998)7 que deve ser
levada com prudência e sabedoria.

5

SANTOS, Boaventura (1994) Pela Mão da Alice- O Social e o Político na Pós Modernidade. Porto: Ed.
Afrontamento.
Soromenho Marques (1999), in Jornal de Notícias aponta para uma crise profunda. Os modos de vida e os
valores, as hierarquias e os sistemas de organização do poder, do trabalho, das interacções entre sexos, povos,
culturas e toda a relação da humanidade consigo própria e com o Planeta são dimensões de uma crise na procura
da sustentabilidade.
7
COHEN, Daniel (1998) The Wealth of the World and Poverty of Nations, The MIT Press
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1-Ambiente, cultura e história humana

Ao longo da história da humanidade, as evoluções que se fizeram sentir tiveram
os seus reflexos na forma como se construíram as comunidades.8 A passagem das
sociedades «arcaicas» de uma economia de caçadores- recolectores itinerantes
para uma economia assente sobre a agricultura e criação de gado traduziu-se no
aparecimento das primeiras aldeias e consequentemente, na emergência de povos
sedentários. O homem organizou, assim, o seu biótopo e é neste contexto que
domesticou as plantas e animais que facilitaram o acesso ao alimento e
contribuíram para o crescimento populacional. Estes homens são verdadeiros
conhecedores da Natureza e do ambiente que os rodeia e neste caso, os
problemas ambientais são sobretudo problemas naturais.
O fenómeno da sedentarização e consequente adaptação ao meio ambiente pode
ter implicado, como implicou, o surgimento de novas culturas, um aumento da
natalidade e consequente crescimento da população. Cada uma das comunidades
geria o seu biótopo, onde optara instalar-se, tornando-se estranhas umas em
relação às outras pela distancia, a linguagem, os ritos, as crenças, os costumes, a
política (umas mais abertas outras liberais, repressivas ou mais democráticas..).
Os recursos disponíveis variavam de lugar, levando-os ao comércio entre si ou à
apropriação pela via do conflito, o que conduziu à necessidade de estruturar as
aldeias de forma a serem mais fáceis de defender.
O aumento da população, provocado também pela estabilidade do grupo, levou-os
a especializarem-se em vários ofícios. Daqui decorreram dois modelos
dissimétricos de desenvolvimento: a competição e a cooperação. O primeiro para
produzir maior quantidade de bens, graças a técnicas e utensílios cada vez mais

Segundo Reigota (1999) a espécie humana surge no Plistoceno, há cerca de 10 mil anos.
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eficazes e especializados; a cooperação porque o domínio destas técnicas
pertencia apenas a alguns, tornando-os todos dependentes uns dos outros
gerando uma teia «ecológica» de mercadorias e bens alimentares que foi
aumentando gradualmente dando origem às cidades: "Lugar de encontros, de
trocas, de comércio, de embates políticos, de estabelecimentos comerciais, de
instrução, as cidades, em franca expansão, passam a ser lugares propícios a novas
formas de poluição, violência, desorganizações" 9
Do (des)equilíbrio entre competição e cooperação "nascem as relações
hierárquicas que caracterizam e estruturam as nossas sociedades humanas
actuais no seio das nossas nações: aldeias, cidades,..." (Reigota,1999:24)10
A partir daquilo que se chama antiguidade, a História estendeu-se, desdobrou-se
pelos diversos continentes. Migrações e mestiçagens, produtoras de novas
sociedades poli- étnicas, policulturais parecem surgir na comunidade Terra.
As grandes civilizações, r\a sua expansão guerreira ou navegadora, começam a
descobrir a Terra, as suas culturas e riquezas naturais. A bem intencionada
intervenção

em

sociedades

humanas

estáveis

provocou

consequências

desastrosas na vida dos povos em causa.
O paradigma da descoberta imperial, fundada no constrangimento civilizador do
Ocidente, estende as suas malhas na subjugação do outre/1. No encontro das
culturas, a incompreensão prevalece sobre a compreensão.

CASCINO, Fábio (1999) Educação Ambiental- princípios história formação de professores. S. Paulo: Editora
SENECA
REIGOTA Marcos (1999) A floresta e a escola:por uma educação ambiental pós-moderna. S. Paulo. Ed.
Cortez
Segundo Boaventura Sousa Santos (1999), numa atitude crítica, afirma que o selvagem não era considerado
humano daí que não seja considerado como um outro, idêntico a um eu .diferente
Afirma ainda que a ideia de selvagem passou por várias metamorfoses ao longo do milénio. O seu antecedente
conceptual está na teoria da «escravatura natural» de Aristóteles, segundo a qual a natureza criou duas partes,
uma superior, destinada a mandar, e outra inferior, destinada a obedecer. Assim é natural que o homem livre
mande no escravo, o marido na mulher, o pai no filho. Quem obedece está totalmente privado de razão e da
vontade e, por isso, deve ser tutelado. No caso do dito selvagem esta dualidade atinge uma expressão extrema na
medida em que o selvagem não é sequer plenamente humano; meio animal, meio homem, monstro, demónio.
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A violência civilizatória, que

no caso dos selvagens se exerceu por via da

destruição dos conhecimentos nativos tradicionais e pela inculcação da fé e do
conhecimento ocidental parece ter ocorrido, na natureza, pela produção de um
conhecimento que permita transformá-la num recurso natural.
O desenvolvimento das civilizações urbanas ignorou e em seguida destruiu as
comunidades, expulsando as sociedades arcaicas para as florestas e desertos
(Morin;1993). O urbanismo evoluiu transformando a paisagem, transformando os
modos de vida das populações, abrindo caminhos para um desenvolvimento técnico
- económico, baseado numa racionalidade instrumental, onde o progresso
prometia bens e bem-estar terrestre. Os impactos ambientais intensif icam-se e
o homem, contrariamente ao que supôs, começa a perder qualidade de vida.
O desenvolvimento económico, o aperfeiçoamento das comunicações determinam
formidáveis movimentos das populações, ampliando o crescimento demográfico
generalizado. Os camponeses migram e vão povoar as cidades industriais, os
perseguidos da Europa vão para as Américas, os aventureiros partem para as
colónias.
A par do êxodo rural e da transição demográfica, o surgimento do modo de
produção industrial, que ocorreu em articulação com o progresso científico
constitui, também, um factor de crescimento das cidades, determinando amplas
e profundas mudanças no ambiente e nas relações económicas e sociais.
No século XX os sinais são muitos: as duas guerras mundiais e o perigo que
envolve a expectativa da terceira; o nazismo, o holocausto, o espectro da
epidemia global da sida, as alterações climáticas e os desastres ecológicos; o
perigo da catástrofe nuclear; a desintegração da família patriarcal que se tornou
legítima durante séculos; o fundamentalismo islâmico; a guerra no Golfo;
agudizaram-se as assimetrias e as barreiras de desenvolvimento entre os países
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ricos e países pobres, entre o norte e o sul e entre o urbano e o rural. "Essas
assimetrias estão presentes também no interior das regiões e dos países ditos
desenvolvidos, quer em termos geográfico quer em termos soáais"
Nestas

circunstâncias

as

sociedades

não

atingem

os

12

patamares

de

sustentabilidade necessária à prossecução de uma vida condigna para os seres
que habitam a comunidade Terra.
A ideia de modernidade, atraente e cheia de promessas começa, assim, a ser
posta em causa no mundo.
Devido ao progresso tecnológico e ao enorme aumento demográfico a ele
associado as fronteiras perdem sentido, as degradações ambientais e culturais
estendem-se por todo o lado. A humanidade partilha um único ecossistema à
escala mundial: A comunidade Terra - "totalidade complexa física/ biológica/
antropológica, em que a vida é uma emergência da história da Terra e o homem
uma emergência da história da vida terrestre"(Morin, 1993,137) 13
Daí que a assunção de uma tomada de consciência progressiva, da necessidade
vital para toda a humanidade de salvaguardar a integridade da Terra deva ser
considerada e repensada.

12

CANÁRIO, Rui (1997). Desenvolvimento local e educação- não formal. Ver. Educação e Ensino n.° 11, p.
31-34
13
MORIR Edgar; KERN. Anne Brigitte. (1993). Terra- Pátria . Lisboa Instituto Piaget. Pp: 137
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2 - Efeitos culturais e ambientais da globalização

A época actual vê desenvolver-se um notável paradoxo. Por um lado, poderosos factores de unificação ou de
homogeneização estão em acção na Terra: economia, tecnologia são cada dia mais planetárias..» .Por outro lado, vemos
impérios ou Federações deslocarem- se, particularismos afirmarem- se, nações e culturas reivindicarem a sua existência
singular, diferenças religiosas ou étnicas serem invocadas com força, até o ponto de ruptura que pode conduzir á violência
homicida.

M. Auge

Duas grandes tendências tiveram f o r t e impacto no mundo contemporâneo, e as
suas implicações para a vida social, cultural, ambiental e económica dos povos. Por
um lado estamos a atravessar uma época de globalização crescente das relações
económicas e sociais que implica uma maior interdependência entre os países. Em
vários

lugares

do

planeta

ocorrem

"múltiplas

e

recíprocas

influências"

(Reigota,1999) políticas, tecnológicas, culturais, além de económicas,

que

afectaram as relações interpessoais entre povos geográfica e culturalmente
diferentes, se depreciaram saberes, se construíram outros, se acentuaram as
desigualdades entre a distribuição da riqueza e de poder.

Como sintetiza

Wiewiorka (in Stoer e Cortesão,1999: 18) «contrariamente ao que se pensa, (as
sociedades) tendem a fragmentar-se muito mais do que a homogeneizar-se sob o
impacto da globalização da economia».
Neste processo as assimetrias económicas entre países do centro (que mais cedo
se industrializaram), da semiperiferia (dependentes dos primeiros mas menos
desenvolvidos) e da periferia (países ditos "subdesenvolvidos") acentuam-se,
dificultando-se o desenvolvimento dos últimos (países subdesenvolvidos) que
entraram mais tarde e de forma desigual nesta corrida liderada pelos países do
centro. Os mais ricos alargam os seus capitais económicos e simbólicos,
permitindo-lhes minorar os efeitos da pobreza, enquanto os mais pobres se

14
delimitam na adopção de sobrevivências locais e/ ou migrações, conducentes à
criação de condições de vida que lhes permita a sobrevivência.
Existem, ainda, outros problemas: - em primeiro lugar porque este processo é
impulsionado pelas economias industrializadas mais desenvolvidas que concentram
a capacidade e o poder para serem os primeiros beneficiados neste processo. No
outro lado encontram-se os países pobres ou "menos desenvolvidos" que se
integram na globalização a um nível muito inferior, cujos benefícios são, na
melhor das situações, marginais.
- Em segundo lugar, porque o aparelho impulsionador da globalização é movido
pelo crescimento económico, sem ter em conta os custos sociais, culturais ou
ambientais. "Pela primeira vez", uma civilização poderia, à escala planetária,
delapidar os recurso do solo e do subsolo- isto é, a herança geológica humana e na
hipótese mais pessimista caminhar rapidamente para o desastre ou, na mais
optimista, legar às gerações futuras problemas energéticos e alimentares
insolúveis"14. Nesta competição internacional ficam afastados deste processo
milhões de seres humanos que são postos de parte, bem como muitos e
diferentes modos de vida (desde os povos indígenas com as suas culturas
ancestrais,

as

sociedades

rurais

auto-

suficientes

e

os

países

ditos

"subdesenvolvidos").
Além do elevado custo social da globalização, é necessário sublinhar o elevado
custo em relação ao meio ambiente. A Conferência do Rio em 1992 sublinha este
aspecto dizendo que a deterioração do ambiente e dos recurso naturais (desde a
poluição e sua repercussão na camada de ozono, o espectro do esgotamento da
água potável, passando pelo floresta e pelos recursos não renováveis) põe em
perigo a sobrevivência das próximas gerações .

ALPHANDÉRY. Pierre; BITOUN, Pierre; DUPONT, Yves (1991) O Equívoco Ecológico. Lisboa Instituto
Piaget: Perspectivas Ecológicas 2
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Outra tendência com consequências profundas nas condições de vida de milhões
de seres humanos é o avanço da tecnologia. A rapidez com que estas tecnologias
afectam as nossas vidas, o nosso quotidiano e o nosso espaço é tal que não nos
apercebemos dos seus impactos15 culturais e ambientais. Esta opinião é também
partilhada por Martins16, levando-o a afirmar que :"A Mundialização dos
diferentes

aspectos (...) apresenta-se

com capacidades destrutivas

de

identidades nacionais e sobretudo culturais".
Os fenómenos das globalizações17 não tem apenas expressão nas relações
económicas e nos impactos ambientais. Um dos fenómenos mais significativos
consiste na transformação da visão do mundo, das identidades culturais " nossa
vida pessoal: sexualidade, relações, casamento, e família" (Giddens, 2000: 65)18,
os modos de vida, e o «relacionamento com a natureza» (idem) criando paradoxos
de envolvimento ao nível dos cidadãos e das nações. Vive-se um tempo de tensão
partilhada entre por um lado, o incumprimento das promessas da modernidade (o
Progresso, a Razão e o apelo a Valores Universais) e por outro a adesão a
«identidades» locais (língua, religião, pertença étnica, nação)
10

Santos, (1994) salienta que a «modernização» e comercialização da agricultura na periferia e semiperiferia do
sistema mundial foi em geral feita em prejuízo dos camponeses e em especial das mulheres camponesas: (p:263)
MARTINS, António Maria (2000). As sociedades periféricas na recontextualização da economia Mundial, in
Sociologia. Oeiras: Celta Editora, p. 150
Dizemos globalizações, porque, segundo B. Sousa Santos, não existe apenas uma mas várias globalizações.
Também Gadotti (2000:135) refere que há vários processos de globalização, destacando apenas dois:
O primeiro processo de globalização estendeu um modelo de dominação económico, político e cultural totalitário
e excludente: a globalização do modo de produção capitalista onde se distinguem países globalizadores e países
globalizados. Nesta forma de globalização é essencialmente exclusora criando um retrocesso brutal do ponto de
vista dos direitos da maioria dos cidadãos do mundo e no qual "a economia do mercado tem favorecido as
disputas regionais por meio de blocos: o europeu, o asiático, o norte americano ampliado e o latino americano..." (idem).
O segundo processo de globalização, proposto por Gadotti. (idem: 136) é "propiciado pelos avanços
tecnológicos criam condições materiais (não ético-políticas) da cidadania global, a globalização da sociedade
civil" Esta forma de globalização possibilita novos movimentos sociais, políticos e culturais, intensificando a
troca de experiências e saberes, e simultaneamente questiona as desigualdades no interior dos Estados Nações.
Como refere o autor, a questão central é a reterri tori alidade, ou seja ,uma cidadania planetária que supere as
nacionalidades, mas que ao mesmo tempo reconheça expectativas éticas, ecológicas, de género, étnicas, etc.
Este é o espaço das ONGs ( veja-se o poderoso movimento ecológico do GreenPeace. que faz campanhas de
prevenção e intervenção em todo o mundo e muito recentemente em Portugal quando se opôs ao comércio de
madeira proveniente de Africa, cujas espécies eram protegidas) O desafio que se coloca é o fortalecimento da
perspectiva democrática no seio da sociedade civil.

16

Em 1996 ,Giddens definiu o processo de globalização como a intensificação das
relações sociais da escala mundial, relações essas que ligam localidades distantes
de tal forma que as ocorrências locais são moldadas por acontecimentos

a

quilómetros de distancia e vice-versa. E que este fenómeno, é um processo
«dialéctico e não unilateral», na medida em que essas ocorrências podem ir numa
direcção inversa das relações que as moldaram e portanto por "colonização ao
contrário": "essas ocorrências locais podem ir numa direcção inversa das relações
muito distanciadas que as moldaram. A transformação local faz parte da
globalização tanto como a extensão lateral de ligações sociais através do espaço
e do tempo" (Giddens, 1998: 45)
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Nesta perspectiva o local é visto como

produtor, já que mesmo recebendo influências exteriores, devido ao que Giddens
chama processo de distensão das relações e formas sociais, (modos de conexão
entre os diferentes contextos regionais, nacionais e internacionais que se ligam
em rede, através de toda a superfície da Terra), o local é capaz de alterar essas
influências e delas fazer uma leitura de acordo com os seus interesses, ou
tendências. Neste contexto, "a acção local pode tornar-se «nicho ecológico» na
aprendizagem da identidade e diversidade cultural

e estender-se pelo seu

conhecimento ao reconhecimento do pensamento global, transformando-o" 20
E neste registo, que podem ser pensadas soluções alternativas que preconizem
uma complementaridade equitativa conducente à solidariedade social

e à

solidariedade ecológica. Tal enfoque permite um desenvolvimento «de baixo para
cima» enraizada na identidade cultural e na diversidade cultural dos povos, das
nações, aliando o económico ao ecológico. Nesta óptica, afastam-se as implicações
etnocêntricas vindas das interdependências económicas dos países periféricos e

19
20

GIDDENS, A. (2000) O Mundo na Era da Globalização. Lisboa. Editorial Presença
GIDDENS, A (1998)Consequências da Modernidade.. Oeiras. Celta Editora

MACEDO, Amélia(2000) Genealogias Ambientais: eixos de educação para a sustentabilidade a partir das
narrativas familiares sobre a natureza" Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação. F.P:C.E.U.P.
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abre-se a um desenvolvimento integrado que consagre o desenvolvimento humano
(diversidade cultural) e não humano (diversidade biológica).
O processo da globalização está, também, a mudar a política, a economia, a
cultura, a historia e, portanto a educação. Stoer e Cortesão (1999:107)21
referem que "os problemas da globalização atingiram a Europa de uma forma que
se reflectiu profundamente na educação. A educação nos anos sessenta, em
muitos países da Europa, relacionava-se a nível do discurso oficial, com valores da
social democracia e, portanto, era esperado que contribuísse para uma melhor
justiça social. Com a globalização, a educação passou a ser encarada como sendo
culpada de problemas que se fazem sentir na esfera económica da modernidade
tardia. Foi assim forçada a reorientar-se de forma a contribuir para o
desenvolvimento de valores tais como a eficácia, a competitividade, etc". Da
sobredeterminação económica resultou

um apelo a um pluralismo cultural

benigno, folclorizado, reduzindo «oportunidades de vida» a «estilos de vida» que
conduziu a processos de exclusão social latente22,

e que, consequentemente,

vieram agravar as condições de vida dos estratos sociais mais desfavorecidos. A
escola transforma-se, assim, numa fonte de injustiça social e cultural que, ao
ampliar as exigências por uma educação especializada- para o trabalho- exclui as
minorias deste processo, condenado-as a uma condição de menoridade, e ignora,
simultaneamente, a sua especificidade cultural. Tal tratamento homogeneizador
condena à partida saberes e práticas ancestrais que poderão contribuir para que
o equilíbrio ambiental e cultural se cimente.
Neste cenário, a educação deverá descentrar-se do seu papel de reprodutor de
uma sociedade homogeneizadora e congregar, pela acção local, o pensamento
21

STOER, S. e COETESAO, L. (1999) Levantando a pedra - Da pedagogia Inter/multicultural às políticas
Educativas numa Época de Transnacionalização. Porto. Ed. Afrontamento
22

In STOER,S. (s/d). "Educação e Exclusão Social Latente: Portugal e Europa. Doe. Policopiado.
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global, numa perspectiva dinâmica de enriquecimento e aprendizagem pela troca
de saberes e pelo diálogo cultural entre vários campos de saber diferenciados:
religião, ética, senso comum, ciências..
Esta dialogicidade ancorada numa «hermenêutica diatápica»23 declinará uma
valorização centrada na aceitação de um «multiculturalisme benigno»24 e
desafiará para a aceitação e clarificação dos valores que lhe subjazem.
As literacias ambientais, pela capacidade de escuta e de diálogo multicultural que
favorecem, poderão ultrapassar

as barreiras do conhecimento cultural e

ambiental que favorecem o ressentimento discriminatório.

Neste sentido,

competirá à comunidade educativa apostar na conjugação destes novos saberes
que compelirão para novos valores, nos quais o direito à identidade cultural, o
direito ao ambiente e o direito ao desenvolvimento equitativo e o direito à
qualidade de vida se inserem numa nova concepção de direitos fundamentais da
humanidade.
Neste quadro, a viabilização do desenvolvimento sustentável deve optar por uma
'posição de reflexividade e de acção contra- hegemónica, numa aceitação dos
valores, mais humana e menos encerrada nas relações de poder, mais crítica e
democrática nas relações entre os habitantes da Terra 25

SANTOS, Boaventura S. (199 ) Por uma concepção multicultural de Direitos Humanos. Doe. Policopiado.
Pp:17-18-Dispositivo de comunicação intercultural que se baseia na "ideia de que os topoi de uma cultura , por
mais fortes que sejam, são tão incompletos quanto a própria cultura a que psrtencem.»
24
Este conceito remete para uma tentativa caridosa e/ou tecnocracia de enfrentar a diversidade cultural (Stoer e
Cortesão, 1992: 26)
24
Como nos propõem os adeptos da Cultura da Paz, da Educação Ambiental e do Inter/multiculturalismo
Crítico, entre outros.
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3 - 0 ambiente como conceito híbrido

O conceito global de ambiente tem vindo a ser (in)formado pelas várias
preocupações que se têm feito sentir. O seu estabelecimento resulta de uma
longa gestão de ideias onde o Homem gradualmente deixou de se assumir como
"dono e protector da natureza" para se transformar em gestor dos bens
herdados de modo a gerir o presente, a fim de garantir o futuro.
Nesta óptica, a noção de ambiente ultrapassa o domínio do ambiente físico ou
natural, passando a integrar "os elementos estáticos e a integração dinâmica das
interacções

que se efectuam entre as três categorias de factores: naturais,

sociais e culturais"(Esteves 1998) 26
A noção de ambiente aqui entendida é um todo uno, cujo sentido de unidade lhe é
conferido pela rede de relações que ligam internamente as partes.

Esta

concepção de ambiente assenta na teoria sistémica, segundo a qual, o mundo é
entendido como um macrossistema, que se apoia numa estrutura triádica:
"elementos, funções e interconecções".(idem)

Ao conceito naturalista e restrito acrescenta-se o homem que lhe confere um
novo protagonismo, no qual está implícita a dimensão temporal imprimida pela
cultura "um saber

potencial de saber disponível, de natureza

técnico-

organizativa proveniente quer da sua relação dialéctica intracomunitária quer do
seu contacto com outras culturas, quer enfim, do seu impacto permanente com a
natureza" (Habermas 1987:141)27. Saber este, que reflecte a memória do
passado e a herança secular.
26

Esteves, Lídia M. (1998)Da Teoria à prática: educação ambiental com as crianças pequenas ou O FIO DA
HISTÓRIA. Porto. Porto Editora.
27
Jurgen Habermas,(1987). Conhecimento e interesse. Trad. José Heck. Rio de Janeiro. Guanabara
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O conceito de ambiente fica assim enriquecido com os contributos dos
diferentes saberes que lhe imprimem uma nova dinâmica.
Reflectir sobre Educação Ambiental é entrar num universo de conceitos e
metodologias que nos permitam perceber as dinâmicas que se gerem, no sentido
de uma maior consciência e intervenção.
A noção de meio ambiente é um conceito actualmente muito em voga que é
"culturalmente baseado e socialmente contestado" (Hannigan, 1995).Segundo
este autor, "existe uma dicotomia entre uma visão antropomórfica do meio
ambiente, centrada no crescimento que está imbuída na corrente principal da
cultura e uma interpretação ecocêntrica e holística que constitui um ponto
principal do pensamento verde" (idem:145) e que reflectem a postura éticofilosóf ica do homem face ao ambiente
Ao conceito de ambiente subjazem, segundo Lencastre(, 1999:163)28 outros dois
conceitos : Meio e ecologia.
O conceito de meio, definido pelos estudos da fisiologia, biologia clássica "é o
conjunto de condições espacialmente organizadas em torno da entidade que se
pretende estudar com a qual se encontra em relação e que influencia em
determinado

sentido"(idem). Neste

conceito, predomina uma "concepção

fisicalista e unilinear de causalidade"(idem) que acentua a influência externa na
explicação das reacções.
O conceito de ecologia, introduzida pelo biólogo alemão Ernst Haeckel em 1866,
designa o estudo das relações existentes entre todos os sistemas vivos e nãovivos entre si e com o seu meio ambiente. Se levarmos em conta a palavra grega
que lhe deu origem, oikos = casa e logos = estudo, a ecologia poderia ser
considerada como a "ciência da casa", da mossa casa maior que é o planeta Terra.
28

LENCASTRE, Marina. (1999) Contextos, Contradições e Potencialidades da Educação Ambiental. Revista de
Educação . Vol. Ill n°2 Departamento da Educação da F. C. da U.L.
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Neste conceito, a "concepção inercial do organismo" é substituída por outra "que
passa a concebe-la como interactivo no seio de uma «economia da natureza»
(idem: 163)
Para Pimenta (1993: 15)29 a ecologia consiste no "ramo das ciências da vida que
estuda as relações dos organismos vivos entre si (incluindo o homem) e com o seu
meio ambiente". Embora recorra a conhecimentos e apresente interfaces com
outros ramos das ciências da vida (biologia, bioquímica, genética) bem como as
diferentes especialidade taxonómicas (zoologia, botânica, microbiologia e suas
subdivisões), o seu objecto de estudo é, no entanto, mais abrangente. "Estuda o
sistema constituído pelo conjunto dos seres vivos e dos diferentes componentes
do seu ambiente físico (água, atmosfera, solo) bem como as suas inter relações.
Apresenta, portanto, uma importante ligação às c\êr\c\as da Terra (Geologia,
climatologia, hidrologia, Oceanografia)" (idem).
Com o impacto público do livro de Rachel Carson, Silent Spring (1942), o conceito
de ecologia foi tomado do seu nicho, no âmbito da Biologia, revigorada e tornada
a explicação mais importante na batalha contra a poluição. Mais recentemente, a
ecologia foi reformulada, "de tal forma que os direitos da natureza foram
substituídos pelos direitos das minorias de justiça ambiental" (Hannigan
1995:168)30
Neste contexto, à ecologia, enquanto disciplina científica, que inclui a ecologia
humana e a socioecologia, interessa interrogar as complexas relações de
interdependência entre os elementos culturais bióticos31 e abióticos de todo o
ecossistema global dedicando-se, por isso, também "às questões relacionadas com
o multicUlturalismo, relações entre géneros e gerações, o valor e a contribuição
29

30

MELO, João I ; PIMENTA, Carlos. (1993) Ecologia e Ambiente. Lisboa: Difusão Cultural

HANNIGAN, John A. (1995) Sociologia Ambiental. A formação de uma perspectiva social. Lisboa: Instituto
Piaget: Perspectivas ecológicas n°31
31

Elementos bióticos são organismos que formam as populações e comunidades num ecossistema.

22

de diferentes formas de conhecimento, a participação política de actores e
grupos marginalizados e desprovidos de representação etc." (Reigota:58)32 Ao
alargar o seu campo de estudo, a ecologia passa a contemplar as condições de
existência dos seres vivos e as interacções de toda e qualquer natureza que
existe entre esses seres vivos, o seu meio e as práticas culturais nele inscritas.
O equilíbrio ecológico global é uma das referências frequentemente utilizadas
pela ecologia, e a afectação de qualquer das suas componentes tende a produzir
efeitos mais ou menos pronunciados no conjunto do sistema ecológico
Todo o ser vivo e toda a colectividade de seres vivos, povoamento vegetal, animal
ou humano, sofre a influência do seu meio em que estão inseridos e agem sobre
esse meio, exercendo uma acção transformadora, a mais ou menos a longo prazo,
de forma contínua ou descontínua. Os equilíbrio são sempre frágeis e basta um
acidente para os colocar em causa airavés de processos que se definem como
uma degradação do meio ou como um enfraquecimento ou mutação da
colectividade viva.
Justamente o que caracteriza a espécie humana é ser capaz de compreender os
mecanismos que põem em causa os equilíbrios a^rayés da tomada de consciência
das fragilidades destas interrelações.
A noção de ambiente inclui, para além das noções de meio e ecologia, esta
"consciência da acção individual e colectiva sobre eles, transformando assim os
saberes do meio e da ecologia em saberes ambientais" (Lencastre: 164). Desta
consciência surge a emergência de uma gestão de ideias onde o homem
gradualmente deixa de se assumir como «dono e protector da natureza» para se
converter em produtor e gestor dos bens herdados de modo a gerir o presente a
fim de acautelar o futuro para as gerações vindouras.

REIGOTA, Marcos. (1999) A Floresta e a Escola: por uma educação ambiental pós-moderna. S. Paulo:
Cortez Editora
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Resulta, assim, desta consciência um conceito de ambiente, como "o conjunto,
num dado momento dos sistemas físicos, químicos, biológicos, e dos factores
sociais, culturais, históricos e políticos susceptíveis de terem efeito directo ou
indirecto, imediato ou a prazo, sobre os seres vivos e as actividades humanas"
(Lei de bases do Ambiente, lei n°ll/87, de 7 de Abril)33
O ambiente, ao apropriar-se dos conhecimentos da ecologia para entender os
contextos económicos e sociais, transforma-se, assim, numa realidade "hipercomplexa que inclui as dimensões profundas do sentido antropológico de cada
região humana" (Lencastre: 164) susceptível de conduzir à sustentação da
qualidade ambiental e cultural. E por isso um conceito mais abrangente que os
anteriores.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL- ACTAS DO COLÓQUIO (1995)Lisboa: Conselho Nacional de Educação - T
edição. Colóquio realizado em 23 de Abril de 1993
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U . Aspectos da situação planetária contemporânea

Procuraremos neste capítulo, ainda que de forma breve, deter o "nosso olhar"
sobre as questões ambientais que considerámos

na nossa investigação. Tais

questões, abordadas no questionário que construímos, procuram realçar alguns
aspectos da crise planetária contemporânea.
1 -Biodiversidade
Durante os anos oitenta, o biólogo americano Terry L. Erwin, após vários estudos
nas florestas tropicais de chuva da América do Sul e Central, calculou que só
nessas florestas havia 30 milhões de espécies, das quais 2,5 milhões são animais
e 0,5 milhões são plantas.34 Como conhecemos apenas três milhõcis (inventariadas
e com nomes científicos) do total da biodiversidade do globo (incluídos os
oceanos), r\ão devemos sequer conhecer 5% da diversidade biológica global.
Muitos autores consideram que nos meios aquáticos (marítimos, fluviais e
lacustres) há maior diversidade do que na parte continental do globo.
Esta biodiversidade inclui os insectos dos quais se conhecem cerca de um milhão
de espécies. Em 1982, T. L. Erwin após ter estudado os coleópteros (insectos do
grupo dos escaravelhos e joaninhas), r\o Panamá, admitiu que deveriam existir no
globo cerca de 30 milhões de espécies de insectos. Isto sem se falar no enorme
grupo dos fungos e dos seres microscópicos, como as bactérias invisíveis à vista
desarmada.
A zoodiversidade é, pois, muito mais elevada do que a fitodiversidade, mas há
muito mais plantas e de maior volume do que animais. Na realidade, há mais
34

Os dados são retirados do livro: WILSON, E.O.; Org. (1998) A biodiversidade. Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira

25

espécies de animais do que de plantas, porque estas não se deslocam para
ocuparem nichos ecológicos novos, onde as populações de animais se diversificam,
depois de isoladas das outras populações originais.
As plantas para ocuparem novos nichos ecológicos, como não têm possibilidades
de se deslocar, têm intercalado no seu ciclo biológico um processo de reprodução
assexuada por esporulação que lhes permite ocuparem novos nichos ecológicos.
Os esporos são transportados (muitas vezes também as sementes e os frutos)
pelo vento ou por animais ou pela água (correntes fluviais ou marítimas). Assim,
ocupam rapidamente a área com muitos indivíduos, embora pouco heterogéneos.
Há, portanto, menor f itodiversidade, mas maior número de plantas.
Por outro lado, os seres de maior volume (maior biomassa) são as plantas. Os
maiores seres vivos são as sequoias da Califórnia (EUA), com 120 metros de
altura, 13 metros de diâmetro

e duas mil toneladas de biomassa, enquanto o

animal de maior biomassa é a baleia- azul, com cerca de 35metros de
comprimento e 130 toneladas(idem).
Por outro lado, as plantas são a base das cadeias alimentares, pois os animais não
são autotróf icos, isto é, não são capazes de produzir matéria orgânica a partir de
compostos inorgânicos, como as plantas o conseguem através da fotossíntese. Por
isso, as plantas são autênticas fábricas de biomassa e de oxigénio e,
simultaneamente são despoluidoras, por utilizarem o dióxido de carbónico e
produzirem oxigénio na fotossíntese. Posto isto, a tarefa de conservação da
diversidade das plantas (fitodiversidade) é fundamental e premente, visto que o
declínio dessa diversidade pode ter efeitos catastróficos na vitalidade dos
ecossistemas35. Perto de 80% das florestas antigas j á foram destruídas,
sobretudo nas três últimas décadas. O abate é uma das maiores ameaças dos
207o que ainda subsistem.
35 _

Entende-se por ecossistema o conjunto de organismos vivos que habitam determinado espaço físico e suas
inter-relações, entre si e com o seu ambiente.
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Segundo a GreenPeace, em cada dois segundos são abatidas arvores equivalentes
à área de um campo de futebol. A exploração por parte das grandes companhias
estrangeiras, que privilegiam interesses económicos em detrimento de um
desenvolvimento sustentado36, já levou à destruição de toda a área de floresta
tropical de 76 países.
O fogo é outra causa da devastação florestal. Todos os Verões somos
confrontados com este flagelo que é devorador de uma imensa quantidade de
florestas e que colocam em perigo, chegando mesmo a destruir, ecossistemas que
levaram anos a formar. Segundo Dajoz (1978)37, os incêndios das florestas
(voluntários ou não) destroem em cada ano cerda de 2 milhões de toneladas de
matéria orgânica. Acrescenta-se a isto uma enorme quantidade de árvores
abatidas para fornecimento de madeira e papel.
Também a caça clandestina com fins meramente comerciais e desportivos põem
em causa a sobrevivência de espécies. Tais práticas de cariz insustentável
favorecem

o perda de biodiversidade e consequentemente aumentar o

desequilíbrio ecológico, com repercussões para as populações cujos modos de vida
se integram nestes ecossistemas.
As consequências destes efeitos nefastos para o ambiente e vida do planeta são
incalculáveis. Com a 'devastação florestal são simultaneamente eliminados
ecossistemas que correm o risco de se extinguir se não forem tomadas medidas
urgentes. O princípio ético da precaução, nestes casos, é a única forma de
prevenir maiores males ao ambiente e às culturas nele integradas.

Entende-se neste contexto por desenvolvimento sustentável toda a interacção de florestas, fauna, flora, cursos
de água
37
Cit. por CAEIRO, Sandra (1998) Ambiente e Ecologia. Conceitos Gerais. In CARAPETO. Cristina (1998)
Educação Ambiental. Lisboa Universidade Aberta.
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A expansão das populações, essencialmente para zonas urbanas, resultam,
também, na transformação e destruição de florestas periurbanas e da paisagem
que abalam o equilíbrio ecológico das comunidades. Também nos centros urbanos,
os idealizadores dos parques urbanos introduzem plantas de espécie exótica que
preenchem os papéis estéticos e utilitários que os habitats naturais oferecem e
que tendem a exercer um impacto negativo sobre a diversidade biológica local.
O fenómeno cultural da migração humana, nomeadamente por parte daqueles
grupos que viajam em busca de condições mínimas de subsistência, o seu
assentamento predominante nas zonas urbanas, e simultaneamente a deslocação
dos grupos mais favorecidos, dos centros urbanos para as zonas periféricas e
rurais provoca também, um desequilíbrio energético maximizado nos locais de
procura e de acolhimento (grandes metrópoles dos países ditos desenvolvidos),
como ainda uma construção periurbana galopante e a consequente delapidação da
fauna e da flora locais, que alteram assim as diferentes faixas de biodiversidade
e os ecossistemas de que o ser humano é também elemento constituinte. Neste
sentido, a paisagem

natural

que sofrera

alterações graves aquando da

industrialização, vê agora postas em causa as suas potencialidades: por um lado, o
património construído sobre o natural (virgem ou usado de forma não danosa)
devastou-a em alguns casos e alterou-lhe a fisionomia; por outro, vê-se obrigada,
mais uma vez a ceder terreno em função da nova paisagem urbana que evolui de
forma assimétrica e segmentada (questão do interior/litoral, do Norte e do Sul)
e ao sabor do desordenamento do território, desordenamento esse que não está
alheado das implicações de uma globalização fraccionada, fundamentada num
desenvolvimento de dominante económica e antropocêntrica, o que, do ponto de
vista

das

questões

culturais/ambientais

é altamente

questionável,

implicações não equitativas de desenvolvimento social que arrasta consigo.

pelas
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Duas ou três décadas atras, não se consideraria valem a pena discutir o valor da
biodiversidade, porque poucos acreditavam que a diversidade biológica estaria
em perigo. No inicio do século XX, o valor da diversidade estaria naturalizado e,
portanto, toda a discussão em torno deste assunto não passaria de uma mera
perda de tempo.
A constatação do grau profundo da delapidação do ecossistema, dos fenómenos
migratórios e das suas implicações de grande porte, como a questão da fome do
mundo, os problemas de saúde alimentar e as grandes pandemias, algumas das
quais advêm da má gestão de recursos, das consequências culturais/ ambientais
das guerras que vão grassando um pouco por todo o lado com consequências
duráveis, o peso do desenvolvimento

assimétrico

entre

os países, e a

probabilidade ainda não calculada do risco destas alterações quer no humano quer
no r\ão humano, bem como a consequente reflexão bioética que parece estar
subjacente a todos estes parâmetros faz com que o valor da biodiversidade tome
novas proporções. Jornais, revistas, livros, encontros, etc. dedicam-se a debater
este valor, tornando-se uma espécie de indústria económica. Que razões para
estes debates?
A primeira situa-se na realidade sócio - económica dos nossos temposdesenvolvimento

tecnológico

acentuado,

consumismo, industria,

agricultura

intensiva, crescimento das populações humanas- são responsáveis pela maioria
das perdas de biodiversidade.
O

segundo

situa-se

em

termos

do

valor

económico

real

atribuído

à

biodiversidade. Um exemplo diz respeito à indústria farmacêutica que procura
plantas e animais nas florestas húmidas que contenham compostos químicos para
benefício da saúde humana, mais baratos na extracção e mais rápidos na
produção. Nestas práticas exploradoras

subsiste uma ética

utilitária,

antropocêntrica e instrumentalista. "E utilitária, porque as coisas contam na
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medida em que as pessoas as desejam; antropocêntrica, porque as pessoas estão
designando os valores; e instrumentalista, porque a biota38 é encarada como um
instrumento de satisfação humana". (Biodiversidade:276)
O único caminho que nos pode levar a resultados duradouros, passa por um lado
pela mudança do nosso estilo de vida e por outro pelo desenvolvimento de uma
ética do cuidar e de preservação. "A ética do cuidar- que nos define como seres
humanos- ultrapassa o raciocínio económico: contrapóe-se ao individualismo e à
ganância. Cuidar de nós mesmos, cuidar uns dos outros, cuidar do ambiente é a
base sobre a qual a melhoria sustentável de qualidade de vida deve edificar-se
em todos os domínios"39
Para preservar, é necessário ter em conta que a espécie humana também faz
parte da natureza. As populações rurais são extremamente importantes para a
conservação da biodiversidade, pois algumas vivem perfeitamente integradas nos
respectivos ecossistemas, não os degradando. Os camponeses nunca precisaram
que lhes ensinassem a política dos três erres (reduzir, reutilizar e reciclar). Eles
faziam a menor quantidade de lixo possível porque reutilizavam todo o material
orgânico (estrume, restos de comida) para adubar e fertilizar as terras,
efectuando assim a compostagem hoje assumida como a melhor forma de
reciclagem para os resíduos orgânicos. Contribuíam, também, para a manutenção
ou aumento da biodiversidade quando, por exemplo, em zonas ibéricas, como em
Trás os Montes, utilizavam as toiças das urzes para fazer carvão ou a giestas
para revestir os alojamentos dos animais40. Tais práticas de cariz sustentável,
enfatizam o saber das culturas ancestrais e resgatam o sentido prático de uma

Vida animal ou vegetal encontrada num ambiente ou numa região geográfica.
39
in «Cuidar o Futuro, um programa radical para viver melhor» (1998)pela Comissão independente sobre
população e qualidade de vida. Lisboa: Trinova Editora L.da. Relatório presidido pela Eng.a Maria de Lurdes
Pintassilgo
40
Tal prática tem sido presenciada por nós
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cientificidade comprovada assim, este costume viabiliza a manutenção de um
ecossistema compatível: o convívio sustentado da urze e da giesta.410 agricultor,
pela sua prática cultural, transmitida intergeracionalmente e sem recurso a uma
aprendizagem escolar formal, tem conhecimento dessas características das
leguminosas.42Hoje constata-se que há uma necessidade de realçar este
«bilinguismo cultural» (Cortesão e Stoer, 1999) para que as incompletudes
culturais

adensem

a

possibilidade

de

diálogo

e de

compreensão

da

sustentabilidade, que urge.
A diversidade surge como uma riqueza potencial, um património cultural e
ambiental que é necessário preservar e gerir da melhor forma. Importa por isso,
compreender os mecanismo de aparecimento e funcionamento da diversidade das
espécies, a sua importância ecológica e o interesse económico, social e cultural
que ela tem para a humanidade.
Recuperar algumas destas práticas ancestrais aparece como indispensável, como
parecem dizer-nos os relatórios dos eventos internacionais, que têm ocorrido
desde Tiblissi (1977) até aos nossos dias e que vêm enfatizando a necessidade
de potencializar o diálogo possível e desejável entre o cultural e o ambiental. É
fundamental passar do desenvolvimento insustentável, que actualmente se
verifica, para um desenvolvimento sustentável, revitalizando as práticas
integradas de vida que não interfiram ainda mais com os padrões de qualidade da
vida (humana/não humana) tal como ela é hoje conhecida. Daí o conceito de
sustentabilidade como conceito alternativo ao status quo vigente.

As urzes, plantas muito competitivas, não ocupam completamente os montes, fazendo desaparecer as giestas.
Por outro lado, as giestas, sendo leguminosas, vivem em simbiose com uma bactéria nas raízes, que fixa o azoto
atmosférico, enriquecendo o solo com substâncias azotadas tão necessárias às plantas. PAIVA, Jorge (1999)
Biodiversidade ameaçada pelo lucro fácil. In J. N- Notícias do milénio. Pp: 84
42

O agricultor semeava tremoceiros (leguminosa) e depois de lhe colher os frutos enterra-os para, assim,
enriquecer o solo com nitratos, (idem: 84)
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2-Agua

A vida tal como ela é hoje conhecida carece de água para se propagar. A água é
um líquido único devido às suas propriedades, ao seu comportamento e à sua
importância. O ciclo da água constitui a fonte da vida à superfície terrestre: vida
biológica e via geológica. A água é fonte de vida e a vida nasceu da água. Se a
água um dia faltar, a vida desaparece, se a água ficar poluída, a vida torna-se
difícil. Preservar a água é promover a vida e "Promover a vida é o espaço
privilegiado da cultura da sustentabilidade" (biocultura) (Gutierrez, Prado; 1999:
98)43
A água, como a terra arável e o ar, é um recurso essencial ao bem estar dos
homens urbanos e rurais, ela é necessária para a produção alimentar, para a
saúde, para o progresso económico e para a qualidade de vida dos humanos e não
humanos.
Actualmente, o homem utiliza um terço das reserwas da água doce da superfície
do planeta (o homem consome 3.500 mil milhões dos 10.000 mil milhões de
toneladas disponíveis. Um americano consome 2000 metros cúbicos de água e um
ganes 70 vezes menos) (Allègre, 1993)44. Ela torna-se cada mais rara por um
lado devido à poluição e desflorestação, por outro devido ao esgotamento dos
lençóis freáticos que se vão exaurindo devido às chuvas ácidas e às
contaminações dos solos derivados do uso e abuso de químicos mas também da
construção urbana não controlada e até clandestina.

GUTIERREZ, F. e PRADO, C. (1999) Ecopedagogia e Cidadania planetária. S. Paulo. Cortez: Instituto Paulo
Freire.

44

ALLEGRE. Claude (1996). Ecologia das cidades ecologia dos campos. Lisboa: Instituto Piaget. Perspectivas
ecológicas n.° 13
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A maior parte da população mundial não tem garantia de um abastecimento
regular de água própria para consumo. Em todo o mundo, apenas uma em cinco
pessoas tem água potável para acudir às suas necessidades (Lamy.1996)45
Conflitos regionais como no Médio Oriente têm como motivo central a água e o
seu controlo. Por todo o mundo, o uso da água gera conflitos, embora não se
chegue aos extremos verificados no Médio Oriente.(Pimenta:1993)46. Daí que uma
correcta

gestão de recursos hídricos deva ser encarada como um factor de

desenvolvimento ou de subdesenvolvimento quando mal gerida.

A água do planeta azul cobre a Terra com uma camada de 3800 metros de
espessura(Lamy,1996)
Os oceanos constituem um imenso volume de água, revestem 7/10 das terras
emersas, com uma enorme acção reguladora dos climas, influindo fortemente na
distribuição e manutenção dos diversos ecossistemas terrestres. Portqnto, toda
a biodiversidade (aquática, terrestre e aérea) do globo terrestre é dependente

da água.
Os continentes contêm 8 milhões de km3 de água: águas continentais de
superfície (águas correntes: ribeiros e rios, águas paradas: lagos e pântanos) ou
subterrâneas (águas de infiltração, lençóis freáticos, etc.) (Allégre,1993). Foram
elas que desempenharam um papel primordial em termos de estruturação da
paisagem e da fixação das populações humanas. A sedentarização do homem, com
a constituição das aldeias, vilas, cidades, desenvolvimento da agricultura e
posteriormente a indústria, efectuaram-se graças às águas continentais.
Na atmosfera, a água em estado de vapor constitui o elemento dinâmico do ciclo

LAMY, Michel. (1996) As Camadas ecológicas do Homem. Lisboa : Instituto Piaget, Perspectivas ecológicas
PIMENTA, C; MELOJ. J. (1993) O que é a Ecologia. Lisboa: Difusão Cultural.
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biogeoquímico, ciclo este no qual as plantas têm um papel fundamental, uma vez
que extraem água do solo e enviam para a atmosfera, formando nuvens. Esta
égua atmosférica é um elemento fundamental do ciclo bioquímico, assegurando a
«lavagem» dos continentes, arrastando consigo os elementos que enriquecem não
só os lagos e os pântanos, mas também os ribeiros e os rios antes de estes
desaguarem no mar, favorecendo, assim, o desenvolvimento da biodiversidade.
Com o desenvolvimento da indústria e consequentemente das grandes cidades, o
homem descarregou nos riachos, nos ribeiros, rios e mares os poluentes
provenientes

das suas actividades

domésticas,

industriais

e agrícolas,

contribuindo para a poluição das águas, nomeadamente dos mares uma vez que
estes são os receptores das águas provenientes dos rios.
Trata-se de um problema internacional, na medida em que os rios, ao
atravessarem vários países, escoam para os oceanos elementos solúveis ou em
suspensão e, desta forma também transportam poluentes. O Reno é um exemplo
ilustrativo quanto aos diversos tipos de poluição de que é alvo ao atravessar
quatro estados: Suíça, França, Alemanha e Holanda. Na década de 60 a poluição
atingiu níveis de tal forma elevados que se tornou necessária a intervenção de
uma comissão internacional para proteger o Reno.
A acção exercida pelo homem, pelas suas actividades, tem contribuído para a
poluição das águas, e noutros casos para o desaparecimento da água em
determinadas zonas que, desta forma, se tornaram áridas, provocando a
desertificação. A desertificação é um processo natural na evolução de um
ecossistema terrestre, que tende para o estádio de deserto associado à falta de
água ou à irregularidade nas precipitações. O desenvolvimento de certas práticas
agrícolas como desflorestação (para a agricultura ou para o aquecimento), a
excessiva exploração dos solos (monocultura),47 o sobrepastoreio (cabras,
47

Como exemplo podemos apontar o excessivo plantio do eucalipto que cresce muito rapidamente esgotando a
água dos subsolos.
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ovelhas, vacas, etc.) e a irrigação com águas salobras (desertos salgados), etc.,
têm vindo a acelerar este processo de desertificação. A China sofre de
desertificação a um ritmo de 10 metros por ano (fonte: EuroNews). Para
combater este processo lançou uma campanha de reflorestação, pois só assim é
possível travar a erosão dos solos e a desertificação. Nesta campanha, para além
da população envolveu, também, as escolas.
Já J-y. Cousteau dizia "destruir a água é um suicídio", um suicídio não só para a
biodiversidade mas também para toda a humanidade.
Allègre, (1993: 115-116) identifica três causas, que podem surgir separadamente
ou em combinação, que contribuem para a escassez da água:
1-0 clima. Em certas regiões, o clima é responsável. Uma diminuição de
pluviosidade e uma evaporação estimulada por um aumento de temperatura são
suficientes para esgotar as superfícies freáticas e secar o solo. Poder-se-á dizer
que o homem não é responsável por estas flutuações meteorológicas, mas em
alguns casos é a sua actividade que modifica os microclimas locais.
*

2-A segunda causa reside na gestão deficiente do espaço e do subsolo. A
sobreexploração do solo, a desflorestação (ou a substituição de folhosas com
raízes penetrantes por resinosas de raízes curtas), a destruição dos solos, o
alcatroamento excessivo nos caminhos rurais48 que favorece a escorrência e
dificultando a infiltração, são todos eles factores que reduzem o abastecimento
dos lençóis freáticos. Porque, por mais paradoxal que

possa parecer, é

necessário estarmos conscientes que inundações e falta de água possuem uma
causa comum. Quando a água escorre pode inundar, quando se infiltra vai
abastecer as águas subterrâneas.

Também nos meios urbanos verificamos que existem,planeamentos descuidados que respeitem o natural
percurso das águas. Por outro lado também assistimos a um excesso de alcatroamento das ruas. Como
consequência as derrocadas e as inundações acontecem.
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3-A terceira e mais recente, consiste na poluição (dos ribeiros, dos rios, dos
lagos e dos lençóis freáticos). A poluição tem vária origens, desde a química de
origem industrial, agrícola e doméstica, causada pelos detergentes até à poluição
biológica por via dos resíduos urbanos e hospitalares.
A atitude predominante, que actualmente subjaz ao comportamento humano,
consiste numa visão antropocêntrica ou seja, « obtenho água, utilizo-a e deito-a
fora». Prosseguindo este ciclo, em breve sobrevirá a escassez. Ora esta visão
antropocêntrica,

quando

extravasa

o

«backyard»,

porque

nas

questões

ambientais nada é de um e tudo é de todos, é fundamentalmente derrubada pelos
argumentos provenientes das correntes do multiculturalisme, quando questionam
o etnocentrismo cultural em que muitos povos e classes continuam a fundamentar
as suas práticas de vida. Assim, quando contrapõem a lógica do «transnacional» e
da «diluição das fronteiras físicas» mais não fazem do que fortalecer a voz
daqueles que gritam

a condição da «comunidade de destino

terrestre»

(Morin,1993) e ainda engrossam a fileira dos que postulam que «o nosso endereço
é a Terra» (Carta da Terra) 49 , numa visão próxima ou inspirada recentemente nas
correntes biocêntricas .
Uma política de gestão da água deve ser pensada. Também a distinção entre água
para beber, água para nos lavarmos, água destinada à rega e indústria, a preços
diferentes, pode ajudar a reverter o processo de escassez da água. Daqui se
infere também a necessidade de uma política transnacional para a educação: se
educar é alimentar

e conduzir, parece ser adequado, pensar-se em reverter o

processo de escassez informacional de uns em detrimento de outros: coloca-se
aqui a questão da solidariedade cultural e ambiental entre os humanos e entre
estes e os não humanos, a questão da ética da responsabilidade entre povos que
vivem em comum e o problema não menos importante da responsabilidade

Documento emitido no Primeiro encontro Internacional- São Paulo, 23 a 26 de Agosto de 1999
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presente em relação às gerações futuras e às outras formas de vida que ainda
não estão presentes neste aqui e agora. As gerações futuras não deixam de ser
uma preocupação tendo em vista a filosofia da sustentabilidade cultural e
ambiental que lhes outorga o direito à existência sem lhes cobrar o direito do
dever correlato, uma vez que ainda não existem e assim sendo, não se lhes requer
o dever de compartilhar esta condição de contingência. Esta torna-se pois a
exigência sustentável da nova condição do humano, extensiva ao não humano e por
razões óbvias, do novo estatuto da biodiversidade por que se luta: é, em última
instancia, o direito e o dever de viver, sem causar maiores danos, viver de forma
integrada ou sustentada.

3-Alimentação

Os parâmetros alimentares através

dos quais o homem t e m subsistido tem

variado ao longo da história humana, variando também de cultura para cultura.
Na influência de tais parâmetros alimentares estão factores

climáticos,

culturais, religiosos que se foram alterando substancialmente, sobretudo nas
últimas décadas.
O homem de outrora alimentava-se essencialmente de espécies naturais que
retirava do seu ecossistema. Fruto do aumento da população, o homem teve
necessidade de domesticar

plantas e animais, para poder

responder

às

necessidades impostas pelas necessidades emergentes. Dos alimentos biológicos
mais comuns do homem rural, que vivia em simbiose com a natureza, podemos
destacar as frutas, os legumes, a carne, o peixe, lacticínios, os cereais extraídos
e consumidos directamente sem necessidade de produtos químicos para aumentar
a produção ou conservação. Actualmente estes padrões tendem a modif icar-se e
a homogeneizar-se. O desenvolvimento dos meios de comunicação permitiram às
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zonas rurais introduzir na sua dieta alimentar produtos frescos fora da época de
gestação.
Nas zonas urbanas os padrões alimentares têm vindo a

modificar-se

substancialmente. Inicialmente o homem urbano consumia produtos biológicos
fornecidos pelas áreas circundantes das grandes cidades. Actualmente, devido ao
crescimento populacional nas grandes cidades e à escassez destes produtos,
houve necessidade de aumentar a produção agrícola por forma a responder às
necessidades emergentes. Intensificou-se, assim, a agricultura e passou-se a
utilizar produtos químicos que aumentassem a produção e conservação. Neste
sentido o homem citadino come produtos modificados dos quais desconhece a
origem e consequências para a saúde. Nesta alteração alimentar podemos incluir,
também, a adopção de produtos hegemónicos e de fácil acesso, falamos
obviamente da macdonaldização e dos fast food.
Ter conhecimento dos produtos alimentares que contribuem para a manutenção
do equilíbrio ecológico e bem estar das populações torna-se uma questão de
extrema importância que importa explorar e aprofundar. As literacias ambientais
pela capacidade de escuta e diálogo multicultural que induzem poderão ser um
importante contributo no aprofundamento destas questões.
Recuperar e divulgar os padrões alimentares culturalmente equilibrados, que
caracterizavam e ainda caracterizam algumas sociedades rurais, pode contribuir
para a sustentabilidade alimentar e sanitária.
4-Poluição

De todos os problemas que existem à superfície do globo, a poluição assocla-se,
incontestavelmente,
industrializados.

ao

desenvolvimento

de

tecnologias

dos

países
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Os agricultores ou comunidades rurais constituem a faixa de população que
mantém um contacto mais forte com a natureza. Infelizmente nem sempre essa
interacção tem sido positiva. A par das paisagens humanizadas de indissociável
valor (em termos socioeconómicos, culturais, estéticos e ecológicos), os usos
agro- florestais, a indústria e as descargas doméstica têm conduzido a
disfunções mais ou menos graves: erosão, poluição dos solos, destruição dos
biótopos50, empreendimentos hidro - agrícolas com significativos impactos
ambientais, silvicultura em regime de monocultura extensiva (Pimenta., 1993:112)
colocam em causa a qualidade do ambiente.
-Até aos anos 50 a poluição era um problema circunscrito, confinado ao espaço
local. Desde então, a utilização e o desperdício dos recursos naturais em todos os
níveis sociais mudaram drasticamente. O efeito cumulativo do uso desenfreado
destes recursos criou um problema sem paralelo no seu alcance e gravidade, que
deve ser encarado por todos, um desafio global.
A preocupação pelos fenómenos de desertificação, desflorestação, de erosão dos
solos, da chuva ácida e da poluição do ar em meios urbanos, começou a ser alvo de
preocupação e a figurar na agenda internacional. Pelos anos 80, tornou-se claro
que a actividade humana era a maior causa da ruptura, então verificada, à escala
planetária. Surgiram o buraco de ozono, o aquecimento global, a redução da
biodiversidade e a poluição dos mares.
Em 1984 (Allègre, 1993:55), constatou-se que o teor de ozono na atmosfera
situada sobre a Antárctida diminuíra em cerca de 30 por cento provocando o
famoso «buraco» de ozone51, o qual protege a vida terrestre dos raios UV (ultra

Uma região com condições de ambiente relativamente uniformes ocupada por dada comunidade vegetal e a
sua comunidade animal associada. Os componentes biológicos efísicosinterdependentes estão em equilíbrio se
os seus números se mantiverem aproximadamente constantes, formando uma comunidade ou um sistema
ecológico estável.
51

Convém acrescentar que a camada de ozone absorve os raios ultravioleta (UV), cujos efeitos podem ser
catastróficos para a biodiversidade, provocando cancros, queimaduras mortais, mutações biológicas e alterações
climáticas.
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violetas). Os estudos, desenvolvidos pela universidade da Califórnia, confirmam
que o maior responsável pela destruição desta camada era o cloro. Demonstrouse, de forma mais precisa que se tratava do CFC (clorof luocarbonetos) utilizados
nos aerossóis e nos frigoríficos.

Em 1987 foi assinado o protocolo de Monreal

(idem) que previa a limitação da produção dos CFC s e a sua interdição a partir
de 1996. Países como a China e a índia mostraram má vontade nesta interdição
em

virtude

das

indústrias

de

refrigeração

destes

países

ficarem

economicamente arruinadas. Aqui poderemos enfatizar o dilema de muitas
sociedades que se defrontam com problemas de sobrevivência e simultaneamente
com a necessidade de se preservar o ambiente. Regra geral omitem-se os
problemas ambientais ou resolvem-se a curto prazo agravando as condições de
vida das populações autóctones e simultaneamente problemas ambientais locais e
globais.
O "efeito de estufa" é outro dos efeitos da poluição. Têm-se verificado nas três
últimas décadas um aumento de

C02 (dióxido de carbono) na atmosfera

originado pela combustão dos carwões, dos petróleos e das queimadas, de que o
homem é praticamente o único responsável e que ameaçam desregular o clima.
Consequentemente, e devido à particularidade do dióxido de carbono deixar
passar os raios luminosos para o solo e os absorver no seu trajecto reflexivo
uma vez que estes se tornaram I V (infravermelhos), dá-se um aumento de
temperatura

na atmosfera

(idem).

As

consequências deste

aumento

de

temperatura produzem efeitos nas temperaturas médias do globo, na perda de
biodiversidade e consequentemente na perda de água.
As chuvas ácidas constituem outra das faces da poluição. Formam-se "quando o
ácido sulfúrico e os gases do óxido do nitrogénio, oriundos principalmente das
centrais de energia eléctrica alimentadas a carvão, fundições industriais e
emissões dos automóveis, combinam com a humidade da atmosfera e formam
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poderosos ácidos"(Hannigan,1993)

De regresso à terra sob a forma de chuva,

provocam efeitos prejudiciais ao ambiente. Os damos causados pelas chuvas
ácidas estende-se desde a acidificação dos lagos, matando as formas vivas que
nele existem, declínio

no crescimento da floresta, corrosão de estátuas e

monumentos e morte de humanos e não humanos.
Também as sociedades de consumo "utilizam produtos com uma duração de vida
cada vez mais curta que serão também lançados para o ambiente: os resíduos,
industriais e os resíduos domésticos.." (Lamy, 1991:137) contribuindo para uma
maior poluição e deterioração ambiental.

O debates e controvérsias, carregadas de sentido político, sobre os efeitos da
poluição

ao

ambiente,

persistem.

Alguns

estão

já

comprovados,

outros

encontram-se em estudo.
Alguns autores (Lamy, 1991) apontam como medidas, em caso de dúvidas, parar
com tudo. Mas parar com tudo equivaleria a parar os carros, as fábricas, os
aviões, o aquecimento a carvão etc., o que equivaleria a lançar milhões de homens
no desemprego, votá-los à fome e ao frio. Será esta a medida mais correcta
tendo nós consciência que teremos de fazer alguma coisa se não quisermos
deixar desertos aos vindouros. Que medidas sustentáveis poderemos adoptar
para tornar o planeta menos poluído?
Uma boa solução consiste em prosseguir as investigações e sensibilizar/ informar
as populações e as escolas para o perigo eminente. Prevenir é a melhor forma que
encontramos para não estragar tudo.

HANNIGAN. John A (1993) Sociologia Ambiental. A formação de uma perspectiva social. Lisboa Instituto
Piaget. Perspectivas ecológicas 13
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5- Qualidade de vida
Em certas culturas agrárias, o respeito pela «generosidade da Natureza» como o
principal meio de sobrevivência humana gerou harmonia entre as necessidades
humanas e o ambiente natural. Os nossos antepassados colectavam, frutas,
legumes, cereais, pescavam e caçavam. Mais tarde, vivendo em comunidades
agrícolas, os homens cultivaram os cereais e diversos legumes

de forma

integrada e sustentada.
Na sociedade de consumo com o tipo de economia em que, hoje, estamos
inseridos, a natureza não modificada em vez de ser o principal recurso, tornou-se
um entre os vários bens disponíveis. O aumento dos padrões de consumo e os
esquemas de produção prevalecente (monoculturas) têm vindo a afectar os
stocks dos recursos da natureza, pondo em causa a sua capacidade de autoregeneração,53e a segurança pessoal, cultural, ambiental e económica.
Sem segurança não poderá haver sustentabilidade (Agenda 21, Cimeira do Rio de
Janeiro 1992) e em termos ambientais sustentabilidade significa, evitar
alterações ambientais que prejudiquem o funcionamento equilibrado da biosfera
(que poderão afectar a saúde, a sobrevivência de tudo o que vive) e evitar
esgotar os stocks dos recursos da natureza. O que se constata, na verdade, é a
presença de alterações climáticas e uma destruição insustentável dos recursos
com consequências catastróficas para todos mas de forma mais aniquiladora para
53
Actualmente temos vindo a diminuir a diversidade de seres vivos que utilizamos. Assim, por exemplo a
espécie humana já utilizou cerca de sete mil plantas, particularmente na alimentação. Actualmente utilizam-se
fundamentalmente apenas cerca de vinte espécies
A alimentação mundial depende, essencialmente, de oito cereais: o milho, o trigo, a cevada, o centeio, a aveia, o
arroz, o milho- miúdo e o sorgo. Esta homogeneidade, obtida através da clonagem com o intuito de obter estirpes
genéticas mais produtivas e mais lucrativas, é extremamente arriscada, pela reduzidíssima variedade de espécies
e pelas consequência que daí poderão ocorrer em termos de resistências às agressões do meio ambiente, o que
poderá causar uma epidemia e consequentemente a fome- (in Biodiversidade, 1988)
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as populações das regiões mais pobres do planeta54, nas quais também poderemos
incluir as periferias das grandes zonas urbanas e algumas zonas rurais. Esta
situação conduz a situações de pobreza onde a fome é cada vez mais uma
realidade mundial. A discussão reside, no nosso entender, no reconhecimento de
que a fome actual resulta do desperdício dos privilegiados, seja em termos de
nação, seja em termos de classe social. " [0]estilo de vida e o modelo de vida dos
países do Norte não é extensivo a toda a humanidade, por ter limites ecológicos,
populacionais e por ser estruturalmente contraditório. Contraditório pelos
requerimentos da acumulação progressiva que exigem

esse modelo, pela

compressão crescente de capital, pela tecnologia e o poder do Norte que levam à
exclusão das maiorias do sul, as quais exigem não apenas a sobrevivência, mas a
participação e condições de vida humana que permitam a democracia e a paz".55
Mas o mais grave é que o problema tende a acentuar-se, pois os países
desenvolvidos orientam as novas gerações no sentido da alimentação, da energia,
do conforto, para um consumo sempre maior enquanto minorias dos países
desenvolvidos sobrevivem dos desperdícios lançados por estes e as populações
dos países subdesenvolvidos se debatem com a sobrevivência.

O conceito de qualidade de vida aparece pela primeira vez na década de 60. O
seu uso generalizou-se nas décadas posteriores passando a englobar "factos
como desigualdades sociais, consequências negativas da industrialização, poluição,
explosão demográfica, excesso de consumo, inadequação do ensino, excessiva

A pobreza e as práticas agrícolas intensivas estão na origem da desflorestação, da degradação da Terra e da
destruição dos habitats

55

Gorostiaga. in Gutierrez , Francisco- e Prado, Cruz(1999)Ecopedagogia e cidadania planetária S. Paulo:
Cortez: Instituto Paulo Freire
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utilização dos recursos não renováveis,-inflação, surtos de doenças, desemprego,
marginalidade entre outros"(Caeiro, 1998; 22)56
A qualidade de vida passa pela informação, educação, alimentação e saúde, (lei de
Bases do Ambiente, art.° 5, n.° 1 do Decreto Lei ll/87 d e 7 de Abril) e
compreensão das realidades presentes e suas consequências futuras na qualidade
de vida. Assim, "... não poderemos falar de vida que não sobrevive, mas também
não podemos falar de qualidade de vida sem sobrevivência da própria vida"
(Cuidar o Futuro, 1998: 83). Neste sentido, a qualidade de vida é o resultado de
múltiplos factores que se traduzem na situação de bem estar físico, mental,
social e na satisfação e afirmação culturais. O Pacto Internacional dos Direitos
Económicos, Sociais e Culturais [ICESCR] de 1966 reconhece «o direito de cada
um a gozar o mais alto nível de saúde física e mental» (idem:85). Este direito tem
vindo a ser interpretado por forma a englobar as condições sociais e ambientais
que conduzem à saúde. Nestas condições o direito à saúde engloba o direito à
informação, à educação e aos serviços de saúde preventiva e curativa, ao
trabalho e à habitação.

A dimensão da qualidade de vida passa, também, pelo reconhecimento de
necessidades, direitos e responsabilidade individuais e colectivas.
Os direitos representam um reconhecimento formal pela comunidade -Estado,
família, empregador ou comunidade internacional- de necessidades básicas, entre
as quais se inclui os direitos cívicos e políticos que permitem ao cidadão
participar na tomada de decisão em múltiplos aspectos da vida em comunidade de
uma maneira adequada e responsável.

CAEIRO, Sandra (1998) Ambiente e Ecologia. Conceitos Gerais. In CARAPETO. Cristina (Coordenador
Científico-1998). Educação Ambiental. Lisboa. Universidade Aberta.
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Também o direito à família, consagrada na Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948), e o direito ao trabalho devem ser contemplados nas dimensões
da qualidade de vida.
A preocupação com os direitos do ambiente é mais recente. A Caria Mundial da
natureza, adoptada pela resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em
1982 reconhece este direito(in Cuidar o Futuro, 1998). Assim, o direito à vida
implica que os suportes de vida humana devem ser preservados (água, solo,
florestas, biodiversidade, oceanos e atmosfera).
A realidade contemporânea ainda está longe de permitir a qualidade de vida a
todos os povos e nações. As assimetrias continuam a persistir. Enfocando o
campo de análise nas realidades rurais e urbanas verificamos que o direito à
educação, à saúde, à informação e ao trabalho é desigual entre os dois meios. As
populações rurais não possuem os meios que lhes permita usufruírem de uma
qualidade de vida proposta pela Assembleia acima referida, daí que muitas vezes
o rural seja considerado sinónimo de atraso 57 . O mesmo se passa com as
populações urbanas relativamente ao ambiente. As populações do meio urbano
estão mais expostas aos vários tipos de agressões ambientais e sociais inibindo,
por isso, o bem estar físico e mental.
A qualidade do ambiente influencia fortemente a saúde das populações, e viceyersa. Os baixos níveis de atendimento às populações em matéria de saneamento
básico e a frequente má qualidade das águas superficiais deixam antever
problemas de água associados à poluição hídrica. E frequente em especial nas
zonas de transição cidade- campo, a rega de produtos alimentares frescos com
águas contaminadas provenientes das fossas domésticas e em certas zonas de
57

O acesso à escola é dificultado pela distância a que se encontram - habitualmente nas áreas urbanas.
penalizando economicamente as populações com deslocações e alojamentos. O mesmo se passa com a saúde. A
maior parte dos centros de saúde encontram-se distantes das áreas de residência e não possuem as condições
necessárias que permitam fazer um atendimento nas melhores condições .
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abastecimento público detecta-se regular contaminação bacteriológica que coloca
em risco a saúde pública.
Segundo

Pimenta (Idem:108), metade da patologia infantil continua a ser a

«diarreia aguda», considerada um indicador indirecto da ma cobertura sanitária
nas zonas rurais e periurbanas e/ou deficiência no controlo de qualidade dos
produtos alimentares.
Igualmente o número de alergias e doenças respiratórias tem vindo a aumentar,
motivada pela poluição da atmosfera e no interior dos edifícios, em especial nas
zonas urbanas (e pelo uso excessivo do ar condicionado em ambientes muito
fechados e pouco arejados).
Identicamente, a incidência da tuberculose (idem) tem sofrido um aumento nos
últimos anos, considerado um indicador

indirecto

das más condições de

habitabilidade e da elevada taxa de ocupação habitacional.
Também o uso de substancias químicas na alimentação humana e no ciclo da
produção dos alimentos tem vindo a causar o aparecimento de novas doenças,
sobretudo nos mais vulneráveis (idosos, crianças, grávidas) não só nos meios
urbanos como nos meios rurais, pois a adopção destes químicos é, já, uma prática
corrente na obtenção de melhores resultados agrícolas.
O conceito de qualidade de vida é, pois, um conceito dinâmico que passa
indispensavelmente

pela percepção

social de valores, pela distribuição

e

indicadores em vários domínios (educação, cultura, saúde, emprego, utilização do
tempo, capacidade de adquirir bens e serviços, ambiente físico e social,
participação cívica e atitudes de cidadania e de solidariedade). Associado a este
conceito estão associadas aspirações e exigências que variam segundo as
condições históricas, culturais e económicas particulares de cada país, região e
cultura.

46

A melhoria sustentável da qualidade de vida passa por uma redefinição e
alargamento das normas mínimas de qualidade de vida susceptíveis de serem
aplicáveis às especificidades

culturais. Neste sentido devem as nações

proporcionar um mínimo para a educação, para a saúde, para a habitação, para o
emprego e para o ambiente.
Pretendemos com os tópicos anteriormente desenvolvidos mostrar a situação
cultural e ambiental actual e que achámos mais pertinentes para a nossa
investigação. Uma visão, no nosso entender interligada, da qual realçamos
desigualdades no acesso aos bens que permitam a existência da qualidade de vida.
Se é verdade que o mundo urbano continua a ser o objectivo privilegiado do
mundo rural pelas oportunidades de vida que este oferece, também não é menos
verdade que o habitante urbano procura cada vez mais o meio rural, os seus
produtos, o seu ambiente, a sua paz, a simplicidade da sua gente.
Uma distribuição equitativa58 destes bens é essencial para a cooperação e
solidariedade planetária.
A educação para a sustentabilidade, na perspectiva de um desenvolvimento local,
poderá contribuir para que o princípio ético da equidade se efectue.

Entendemos por distribuição equitativa dos bens , uma distribuição que contemple as necessidades das
especificidades culturais. Uma distribuição que contemple as necessidades individuais e colectivas.
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III- Das questões ambientais às correntes sociais
A evolução tecnológica e o afastamento da maioria das pessoas do contacto
quotidiano com a natureza foram acompanhadas por uma alteração substancial do
modo como a humanidade tem encarado essa mesma natureza. De uma primeira
natureza- mãe omnipotente (perspectiva dominante na pré- História), passou-se a
uma natureza do qual o homem seria o usufrutuário e guardião (óptica dominante
na idade Antiga), em seguida uma natureza ao serviço do homem (visão dominante
na idade Moderna).Esta asserção é contemporânea de uma outra que viabiliza o
homem contra a natureza : a natureza aqui é encarada como uma ameaça à
fixação humana, sendo encarada como algo de selvagem a abater. Esta concepção
agora conflituante e radicalmente antropocêntrica atingiu o seu auge no século
XIX e dominou ainda as primeiras décadas do século XX.
Com efeito, assistimos pelos vínculos da tradição oral e através da educação a
que se sujeitam as crianças desde os jardins da infância à escolaridade mínima
obrigatória, e simultaneamente através dos mass media a uma endoutrinação que
perpetua acriticamente esta visão hierárquica da vida centrada no humano e no
seu poder contra o não humano. A literatura infanto- juvenil por que hoje se opta
é disto exemplo típico.
Esta visão da natureza é reflectida na maior parte da nossa literatura:59assume o
papel de vilão o lobo e o bosque, por onde vagueiam e se perdem personagens que
os ôrimm recuperaram, não deixa de ser o lugar labiríntico e temerário das
crianças mal avisadas e simbolicamente, a natureza- madrasta antagoniza uma
sociedade patriarcal, regulada e amorfa, onde tudo se propaga de.acordo com a
«boa ordem e os bons costumes».
59
Os lobos têm um papel importante nos «contos de fadas», como o Capuchinho Vermelho e Pedro e o Lobo e
mais recentemente a versão cinematográfica da Disney A Bela e o Monstro,
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Todavia, na última metade do século X I X

emerge uma nova visão. Em vez de

ameaça, a natureza selvagem era agora vista como fonte de recurso muito
precioso. Com a expansão urbana e a sobreexploração, os locais intocados tinham
agora um significado especial, um local onde as classes médias urbanas
combatiam o stress causado pela vivência da cidade.
Ao longo da história, também a teoria educativa recorreu ao estudo do meio
como fonte de conhecimento e formação, òesde Rousseau (1712- 1778), para
quem «a Natureza é o nosso primeiro mestre» até à actualidade, o contacto
directo e o recurso à

Natureza tem sido, por vezes, utilizado por forma a

sistematizar as aprendizagens. (Novo: 1996) 60 Desta relação com o meio decorre
uma postura filosófica que, ao longo dos séculos, tem originado diferentes
formas de o apreender, (en)formando o modo como o vivemos e sentimos.
Poderemos, então, questionar-nos de que forma nos posicionamos face à
natureza. A resposta mais frequente, como nos nota Maria Novo (1996), aponta
para um estar "frente

de " ou em alguns casos "corri' a natureza. Ou seja, a

este tipo de respostas está associada uma postura de não pertença ao complexo
sistema chamado biosfera, predominando um estar de fora dela para explorá-la,
dominá-la, ou em último caso conservá-la.
E, sobretudo esta percepção, ancorada num pensamento ocidental de estar para
além da natureza, que explica o estado de crise que actualmente vivemos.
Entender a natureza desde uma óptica aprazível, "suporia subordinar as nossas
acções técnicas, nossas formas de transformação do meio, a critérios morais,
aceitando a ideia de que as necessidades do planeta são as necessidades da
pessoa e que os direitos da pessoa são os direitos do planeta" (Roszak, cit. in.
Novo, 1996:75).

NOVO, Maria (1996) La Education ambiental- Bases éticas, conceptuales y metodológicas. Madrid. Editorial
Universitas S. A.
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Cabe-nos, então, a tarefa de reflectir sobre a atitude que desenvolvemos com o
nosso meio.
Consideraremos duas concepções filosóficas que ao longo dos séculos orientam /
orientaram a postura do Homem face ao Ambiente.
A concepção antropocêntrica "concebe a natureza como estando ao serviço dos
desígnios humanos.." (Lencastre,1999:165), o que conduz à constatação de uma
"atitude de domínio, de socialização da natureza, de controlo de tudo o que está
para além do próprio Homem"(Esteves; 1998: 57)61. Do ponto de vista ético
corresponde a um ambientalismo racional onde a razão e o intelecto se associam
hegemonicamente na direcção da domesticação e exploração dos recursos
naturais. "Nesta ética todo o mundo inanimado e os seres vivos (animais e
plantas) ficam fora do campo das relações morais com os humanos" (Novo,
1996:76) Desta apropriação, conseguida atrayés do controlo racional, resultou o
que Giddens (1994) designa por "socialização da natureza".
A concepção de meio ambiente é tida como algo exterior, que não entra no
interior das coisas da vida humana. A natureza é vista como matéria prima ou
como recurso para um fim pragmático de mercado que serve o homem. O binómio
produção- consumo é o predominante, condicionando as relações que a sociedade
e o sujeito estabelecem com a natureza, conduzindo à absorção do serem função
do ter.
Os animais são abordados de forma antropomórfica62 e são, também, nomeadas
características humanas a partir de exemplos de animais: "mundo cão", "pessoa
burra", "asno" cabeça de alho chocho,... tal configura mais uma vez uma

ESTEVES, Lídia (1996). Da Teoria à Prática: Educação Ambiental com as crianças pequenas ou O Fio da
História. Porto Editora
O homem compreende as realidades múltiplas conforme as suas capacidades projectivas, espelhadas nele
mesmo.
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cosmovisão centrada no homem que se bestializa, pela linguagem popular,
assumindo assim características negativas e nefastas para o seu próprio
desenvolvimento.
Em plena época salazarista, em Portugal, os alunos das escolas primárias, muitas
vezes eram penalizados com «orelhas de burro» feitas em papel de jornal,
quando não sabiam a tabuada... então, e extrapolando para a educação de cariz
ambiental que hoje se vai desenvolvendo, continua a verificar-se que predomina
um predomina um olhar de fora (Cascino:1999".59)63
O trabalho pedagógico centra-se "sobre"o meio, o que significa colocar-se "por
cima" dos problemas ambientais, inserindo nos manuais e livros didácticos
capítulos sobre o ecossistema, a ecologia e as suas relações com a geografia
física, biologia e ciências.
Neste sentido, a tónica sobre as acções voltadas para a compreensão do meio
natural perde o sentido da complexidade, limitando-as ao estudo do meio.
Apresentamos algumas ideias que permearam a educação convencional e que
sintetizam um posicionamento antropocêntrico, a partir da exposição feita por M.
Srún (cit. In Pelizzoli:1999: 141)64:
- Tornar-se humano é distinguir-se o mais possível da natureza, enquanto esta é
selvagem, do primitivo.
- Dominar a natureza (e também o corpo) exterior para através disto libertar-se
a si mesmo.
- Sistematizar todo o saber, já positivamente omniabrangente, r\a forma
enciclopédica, colocando- a à mão do pesquisador.
- Predominância excessiva da temática metodológica em detrimento do sentido e
contextos.
/LO

CASCINO, Fábio (1999) EDUCAÇÃO AMBIENTAL princípios, História , Formação de Professores. S.
Paulo. Ed.: SENAC
64
PELIZZOLI. M. L, A Emergência do Paradigma Ecológico(1999)Petrópolis: Editora Vozes
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- Inquirir a natureza obrigando-a a dar-nos respostas.
- "Código curricular" cientista , reducionista e deslocado. Expulsão de tudo o que
não é "científico".
- Pragmatismo, individualismo, competição exacerbados
-

Educação:

questão

apenas

entre

o

indivíduo

e

a

aprendizagem,

instrumentalizante.
- Afirmação da objectividade do conhecimento implicando em reducionismo.
- Modelo explicativo de mundo: causal mecânico e químico - matemático.
- Recalque dos saberes locais, sabedorias, tradições. Afã pelo novo tecnológico e
desprezo pelo antigo.
- Educação objectivadora: legitimação do paradigma industrialista do capitalismo.
- Educação: mão de obra para o mercado. Defesa das condições de produção e
reprodução da lógica do capitalismo.
- Educação: desenvolver a "essência" humana em suas potencialidades, mas com
uma concepção problemática do que seja "humano". Ideal: autonomia individual,
mas dentro da ordem vigente.
História como mera historiografia, sem dinâmica, sem imbricação contextual e
política.
Esta forma de pensamento tem definido e continua a definir, parte dos
comportamentos da humanidade ocidental e com frequência " se manifesta na
comunidade planetária como verdadeiro etnocentrismo"(Novo:77). Tal facto é
visível quando observamos fenómenos de aculturação e invasão tecnológica que os
países desenvolvidos realizam sobre os países em vias de desenvolvimento, ou
quando a escola impõe a cultura hegemónica menosprezando as especificidades
culturais.
No entanto, começam-se, já, a empreender novas formas de repensar a
percepção do homem como dono e dominador absoluto de todos os bens naturais.
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A concepção Biocêntrica é uma perspectiva, mais radical, que emerge das
correntes ambientalistas como uma alternativa ao antropocentrismo, à qual não é
alheia a influência das teorias feministas e ecologistas (sobretudo a ecologia
profunda). Esta concepção supõe uma mudança (de paradigma), na medida em que,
pela primeira vez, são alargados os campos da ética a elementos não humanos.
Esta extensão da ética foi proposta, j á há bastantes séculos por S. Francisco
Xavier, padroeiro dos ecologistas. O seu Cântico às criaturas é um hino à vida, à
coexistência

universal

de todos

os seres,

considerando

que todos são

merecedores de igual respeito.
A concepção biocêntrica assenta numa "concepção ética e estética do ambiente,
em que o centro do mundo deve rodar do Homem para a vida, entendida esta em
sentido lato" (Esteves, 1998: 65), procurando uma nova lógica de acção
relativamente ao ambiente. A natureza é o meio humano e vice-versa. "No centro
estarão todos os seres vivos, que passarão a ser concebidos como objectos
morais com os quais o Homem repartirá a finalidade existencial."z (Taylor,1983,
cit. in Esteves 1998)
Os princípios básicos em que esta perspectiva assenfa são:(Novo, 1996:82)
- A existência de relações harmónicas com a natureza;
- O respeito pelo valor intrínseco da natureza, sendo este um valor em si mesmo
e não um valor instrumental;
- A orientação do crescimento segundo necessidades materiais simples;
- A limitação dos recursos da terra;
- O uso de tecnologia apropriada;
- O consumo orientado pela sobriedade, reutilização e a reciclagem;
A descentralização na gestão dos recursos, de acordo com as identidades
culturais e as necessidades dessas identidades.
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Apela, por isso, a práticas alternativas com o ambiente,- imbuídas de uma nova
ética assente

não apenas na racionalidade

(uma vez que não exclui o

desenvolvimento nem propõe o retorno extremista às origens) mas também na
responsabilidade individual e grupai. "Solidariedade entre as pessoas na medida
em que se movimenta entre os grupos, com vista não à paz podre das águas
mornas, mas à paz que resulta do diálogo e do convívio balanceado do mundo
social, do mundo cultural e do mundo natural. E assim uma solidariedade
negociada, assente nos conceitos de desenvolvimento sustentado e de global
qualidade de vida, atendendo às necessidades e à diversidade de todos e de cada
um."(Esteves, 1998:66-67)
Requer, para isso, uma educação que privilegie uma compreensão globalizadora do
meio ambiente, no enfoque de "relações democráticas que respeitam o indivíduo e
o grupo, buscando na reapropriação da natureza pelo homem a reconstrução de
valores em ambos, permitindo que novas necessidades coexistam no respeito e na
harmonia, no conflito e na incorporação das divergências, no constante encontro/
desencontro promovido pelo diálogo" (Cascino,1999:60)
Do ponto de vista educativo, e fruto de movimentos de "vida alternativa" que se
desenvolveram a partir dos anos 70, predomina, essencialmente um olhar de
dentro

(Caseino,1999). Sendo, portanto, característica deste momento um

"colocar-se no ambiente, com o desenvolvimento das chamadas actividades de
campo, a pesquisa do meio, a tomada da natureza como tema gerador de
propostas que buscam práticas interdisciplinares".(idem)
Sob

o

ponto

de

vista

da

formação

inscreve-se

numa

concepção

consciencializadora na qual o saber e o saber fazer constituem, ao mesmo tempo,
instrumentos e armas que permitem novas construções e novos saberes.
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IV- Educação e ambiente
i

E num cenário ético, potenciador e edificador de mudança contemporânea, de
globalização e localização, que ganha sentido a educação para o ambiente. Tal
implica, como destaca M. Lencastre "educar para a afeição por aquilo que é
radicalmente diferente (a planta, o animal, a terra, a outra cultura) e estruturar
a nossa afeição no reconhecimento da alteridade e na expressão quotidiana dos
valores que dela brotam. E desta ética, estreitamente tecida com sentimentos
mais antigos do sujeito, que derivam as autênticas apreciações de valor aquelas
que mais fortemente enraizarão o sujeito num projecto existencial pleno".65
E neste sentido, entre expressão local e global, que cultura, ambiente e educação
se entrecruzam como charneiras

de conduta educativa. Se educar significa

alimentar e conduzir, a integração do sentido das coisas a partir da vida
quotidiana, rumo à sustentabilidade, só tem sentido "como projecto alternativo
global" (Gadotti :2000) quando a preocupação não se circunscrever apenas na
salvaguarda da natureza ou no impacto das sociedades humanas sobre os
ambientes naturais, mas num novo modelo de civilização sustentável do ponto de
vista ecológico que implica uma mutabilidade nas estruturas económicas, sociais e
culturais.
A educação ambiental vem avançando com princípios defensores de uma
incorporação do desenvolvimento pessoal e social no desenvolvimento cultural e
ambiental, focalizado nas crianças, nos idosos, nos deficientes nos marginalizados
e excluídos da sociedade. Os fundamentos básicos da educação Ambiental foram
determinados pela UNESCO, logo após a Conferência de Belgrado (1975) e são:
"conscientização, conhecimento, mudança de comportamento, desenvolvimento de
Lencastre. Marina (1998) Educação Ambiental, Etologia e Ética: elementos para uma perspectiva ecoetológica em educação. Revista Educação sociedade & Culturas-9 ED. Afrontamento, p:45
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competências, ca pa cida de de a va lia ção e pa rticipa ção" (Reigota , 1999:62;
Giordan, 1996: 10)
■s

Também as propostas educativas, provenientes da área do multiculturalismo
crítico apontam para a necessidade de se estabelecerem pontes interculturais
através do que Stoer e Cortesão designam de «dispositivo pedagógico»: M
propostas educativas que visam contribuir para uma «boa ponte» na ligação
necessária entre a cultura da escola e a comunidade envolvente (....) Um
dispositivo pedagógico tem de constituir uma proposta de trabalho que corporize
preocupações que contribuam para a construção, eventualmente conflitual,
negociada, de uma comunidade de comunidades culturais que se reconhecem, se
respeitam e interagem"(Stoer e Cortesão, 1996:41)66.
Também Stoer (1994) aponta o aproveitamento de recursos culturais locais para
a

promoção

da

mudança

educativa,

transformando-se

a

democracia

representativa, em democracia participativa.
As comunidades locais (inseridas nas zonas urbanas ou rurais) , as escolas e os
lares são importantes pontos de mensagens culturais e ambientais, num projecto
de formação ao longo da vida, um projecto integral. Neste sentido também a
Agenda 21 (Rio, 1992), capítulo 36, «Fomento da educação, da capacitação e
tomada de consciência» se debruça sobre a educação formal e não formal, e a
importância da compreensão local, no sentido da consecução da sustentabilidade.
Tratar-se-á de maximizar o potencial de complementaridades, admitindo que a
conjugação de educação, cultura e ambiente resulte numa postura eticamente
diferente, preocupada com o bem estar de todos os habitantes que povoam a
Terra, à interacção de culturas ou de civilizações, ao respeito e conservação da
biodiversidade cultural e ambiental.
Stoer. S. e Cortesão, L. (1996) A intercultura lida de e a educa ção escola r: dispositivos peda gógicos e a
construção da ponte entre culturas. Inovação n.° 9, p:41-42.idem
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1-Educação

ambiental

em

Portugal:

emergência

de

uma abordagem

paradigmática

A situação de Portugal como país «semiperiférico», é considerado por Santos
(cit. In Stoer, 1992: 14), como "uma descoincidência articulada entre relações
capitalistas de produção e relações de reprodução social" na medida em que
coexistem formas económicas e sociais de dois mundos- o mundo capitalista e o
3 o mundo. Significa isto que, nesta perspectiva, existe "um atraso nas relações
de produção capitalista, mas padrões de consumo equivalentes aos países
dominantes do centro" (Santos, 1985:872). Assim, esta condição de país
semiperiférico decorrem processos de mutação social e económica centrada no
aumento de produção e no avanço de estilos de vida mais consumista. "Até uma
data recente Portugal tinha um sector primário bastante vasto, baseado
essencialmente

numa

economia

de

subsistência"

(Stoer

e

Cortesão,

1994). Devido à crescente penetração das relações sociais de produção
capitalista e a adopção de novos padrões de consumo, os grupos rurais procuram
trabalho fora do campo, abandonando as zonas rurais à procura de novas
oportunidades de vida. Para estas mudanças localizadas contribuíram os avanços
tecnológicos e a industrialização que se desenvolveu como em outras partes do
mundo sem, uma reflexão política, educativa e ambiental que procurasse um
desenvolvimento integrado. A migração das áreas rurais para as cidades, dos
últimos 50 anos, trouxe consigo um crescimento exponencial das grandes cidades,
tendo como resultado a criação de aglomerados populacionais desinseridos do
meio natural e da trama de relações características das vivências tradicionais.

Stoer, S. R. e Cortesão, L. (1994) Educação intermulticultural crítica e o processo de Transnacionalização:
uma perspectiva a partir da semiperiferia. in Dinâmicas multiculturais novas faces outros olhares- Actas das
sessões temáticas do III congresso Luso-Afro-Brasileiro das Ciências Sociais. Lisboa 4-7 de Julho
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Alguns problemas encontram-se tipificados, no Livro Verde Sobre o Ambiente
Urbano, publicado pela Comunidade Económica Europeia, ao nível da poluição (ar,
água, resíduos, ruído), do ambiente construído (extradas, ruas e passeios
impermeabilizados, espaços públicos e áreas recreativas) e da natureza (carência
de espaços verdes, ausência de uma rede de corredores ecológicos, destruição
dos habitats naturais) (Pimenta:1993), em síntese paisagens urbanas onde se
concentram pessoas e tráfico, imersas em problemas ecológicos e sociais
agravados com a quase ausência de um planeamento urbanístico sustentável. Por
outro lado, verifica-se uma lenta dissipação do campo, dos camponeses e dos
modos de vida tradicionais.
Também a escola se viu "obrigada" a responder aos imperativos do mercado
compelindo ao abandono de sistemas tradicionais de produção e a renunciar à
cultura de origem(Stoer, s/d). 68

O debate educacional tem-se centrado,

sobretudo, em preocupações políticas, que procuram reestruturar a educação de
forma a espelhar a filosofia de mercado e

a cultura de gestão. O modelo

educativo que lhe subjaz é um modelo compartimentado, centrado numa
estratégia instrutiva e assimilacionista, não se mostrando verdadeiramente
crítico face às questões culturais e ambientais emergentes contribuindo para a
formação de cidadãos pouco interventivos, penalizando em geral todas as
crianças e em particular "as crianças e jovens das zonas rurais e semirurais(idenr.
24).
Desta carência decorre um conhecimento redutor, um "olhar de fora" as
questões ambientais e culturais, inibindo a tomada de decisões face aos
problemas ambientais (ecológicos, sociais e culturais) que vêm aumentando nos
últimos tempos e que, no nosso entender, se irão repercutir na consubstanciação

Stoer, S. (s/d) "Educação e Exclusão social latente: Portugal e Europa"
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de conhecimentos assimétricos entre as diferentes culturas com repercussões
mais discriminatórias para os meios rurais.
Embora se constate um rápido crescimento económico, essencialmente na última
década, este não foi acompanhado por crescimento de valores culturais,
ambientais e cívicos.

Segundo o secretário de Estado do ambiente José

Guerreiro na sessão inaugural do «Encontro com o Sado» "herdámos um modelo
industrial incompatível com as necessidades de preservação do meio ambiente" 69
e a cultura

da

intolerância

ainda se encontra

bastante difundida. Só

recentemente (sobretudo a partir 25 de Abril) as preocupações ambientais
começaram a ser debatidas e interiorizadas. A cultura
(Marques,1998:

de espaço cívico

65)70, a cultura da inclusão e respeito pelos outros e pelo

ambiente não teve igual crescimento. A forma como tratamos/ conservamos os
espaços físicos, os jardins, as ruas, as vias de comunicação, como intervimos nas
questões sociais e ambientais, mostra uma deficiente conduta cívica, deficiente
exercício de cidadania, resultante de uma educação alheada dos valores cívicos,
sociais e em valores ambientais.
Vivemos, como nos diz Boaventura S. Santos (1996), num tempo paradoxal. Por
um lado, assiste-se a mutações vertiginosas produzidas devido, sobretudo, pela
globalização, a sociedade de consumo e a sociedade de informação e por outro,
assiste-se a uma estagnação que impossibilita pensar a transformação social. Ou
seja, um tempo simultaneamente em "conflito e de repetição" Em conflito pelo
total descrédito causado pela teoria da história da modernidade que desvalorizou
sistematicamente o passado em benefício do futuro, ou seja, o futuro como
progresso. Tendo em conta esta situação, torna-se necessário buscar "energias

69

In Jorge Pina Cabral e João António Silva (1999) Ambiente e desenvolvimento- Pensar ~ Global; Agir Local.
Edição: Espaço OIKOS.
SOROMENHO-Marques (1998). O Futuro Frágil. Os desafios da crise global do ambiente. Nem Martins:
Publicações Europa América

59

progressistas sobretudo no passado" (idem) sendo, por isso, necessário um
"projecto educativo emancipatório, adequado ao tempo presente". Trata-se,
então, de um projecto

que objective a formação de

subjectividades

inconformistas e rebeldes capazes de se indignarem e de intervirem. Um
projecto de "memória e de denúncia" e simultaneamente de "comunicação e
cumplicidade" que reconheça existirem duas formas contraditórias de saber
(saber como ordem- hegemónico e o saber como solidariedade- menos valorizado)
"conhecimento- como- regulação" e "conhecimento- como- emancipação" e da
necessidade de um equilíbrio entre eles(idem).
Segundo o mesmo autor (Santos, s/d) o multiculturalismo" é pré- condição de
uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a competência global e
a legitimidade local, que constituem os dois atributos de uma política contrahegemónica de direitos humanos do nosso tempo" e é através da hermenêutica
diatópica, que "se desenvolve tanto na identificação local como na inteligibilidade
translocal das incompletudes"71 que se esclarece a dialogicidade intercultural72.
A esta vontade de dialogicidade podem vir a congregar-se outros saberes, que
apelem, não apenas para o diálogo multicultural, mas para a sobrevivência da vida,
consubstanciada numa "ética do cuidado" (Boff,1999) e de equidade de culturas
humanas e não humanas que se materializa na inclusão de conhecimentos sobre
aspectos da natureza, da sociedade e das dimensões de cultura que lhe são
inerentes. Um conhecimento indutor de uma postura mais crítica e interventiva,
através de um processo de alfabetização ambiental, que contemple os vários
aspectos da sociedade e do ambiente e que, simultaneamente, forneça os
instrumentos necessários a essa nova postura sustentada a partir das diferentes
Santos, Boaventura Sousa, (s/d) Por uma Concepção multicultural dos direitos humanos. Doe Policopiado
FPCEUP.
72
O objectivo último da hermenêutica diatópica é "maximizar a consciência da incompletude recíproca das
culturas, através do diálogo comum pé numa cultura e o outro pé na outra cultura". A hermenêutica diatópica é,
por último, "um exercício de reciprocidade entre culturas que consiste em transformar as premissas dê
argumentação de uma dada cultura em argumentos inteligíveis e credíveis noutra cultura"(SANTOS. 1996:26).

60

asserções de literacias. E neste sentido que a educação ambiental, entendida
como "o processo de reconhecimento de valores e de clarificação dos conceitos
graças aos quais a pessoa humana adquire as capacidades e os comportamentos
que lhe permitem interiorizar e apreciar as relações de interdependência entre o
homem, a sua cultura e o seu meio biofísico, assim como conduzir a uma
participação empenhada na construção da qualidade de vida"73 deve, também, ter
um papel importante.74
Vivemos no Portugal de hoje, num mundo em que o conhecimento é divulgado a um
ritmo assimetricamente acelerado e desigual. O acesso à "sociedade de
informação» e o simultâneo controlo da informação representam uma das chaves
para o desenvolvimento das sociedades e o êxito dos indivíduos entre os países e
no seu interior. O papel da educação parece consistir em democratizar a
informação e clarificar os conhecimentos que favoreçam o progresso individual e
o progresso colectivo na vida, numa vida assente em valores

de paz, de

tolerância e de equidade, valores resultantes ainda de uma compreensão ou
apreensão tardia dos processos de Modernidade. E, a serem estas viáveis, nas
áreas rurais, mais penalizadas ao nível da informação e da educação, seria
desejável ajustar os horários escolares ao ritmo das necessidades familiares por
forma a diminuir-se o abandono escolar e rural. Potencializando os recursos

74

In Actas do Colóquio sobre educação Ambiental, pp. 195

Em 1992, um Grupo de trabalho das Organizações Não Governamentais, reunidos no Fórum Internacional
das ONGs, na jornada de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global refere
dois eixos fundamentais dos "Princípios da Educação para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global"
- No item 7" A educação ambiental deve tratar de questões globais críticas, suas causas e interrelações em uma
perspectiva sistémica, em seu contexto social e histórico. Aspectos primordiais relacionados com o
desenvolvimento e o meio ambiente, tais como a população, saúde, paz, direitos humanos, democracia, fome.
degradação da flora e da fauna, devem ser abordados dessa maneira".
E no item 10: "A educação ambiental deve estimular e potencializar o poder das diversas populações, promover
oportunidades para as mudanças democráticas de base que estimulem sectores populares da sociedade. Isto
implica que as comunidades devem retomar a condução de seus próprios destinos". (Cit. in Cascino: 45)
Sublinhou-se, ainda, a necessidade de favorecer a diversidade (ecológica, cultural e linguística) e a equidade,
conceito diferente de igualdade (não somos todos iguais). Defendeu-se, também, que a educação ambiental deve
basear-se em princípios pedagógicos que contemplem, para além da equidade, o desenvolvimento crítico e
inovador.
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locais aliados à técnica, a educação f lexibilizar-se-ia no sentido de proporcionar
melhores condições e oportunidades de vida.75
No que diz respeito às cidades a procura de uma educação integral e integradora
deve sustentar-se na recuperação de uma ética da cidade ao serviço das pessoas
na qual a qualidade de vida e a luta contra a exclusão e o respeito pela pluralidade
cultural sejam algumas das principais motivações. Uma "cidade educadora", que
permita que todos os seres humanos tenham oportunidade de o ser, supõe
repensá-la nas vários vertentes - educação, cultura, urbanismo, assumindo o
desafio de melhorar as condições de habitabilidade, os espaços físicos, a
poluição, a habitação, o lazer, de forma que se facilite o compromisso com a vida
urbana e o seu meio ambiente.
Neste sentido, a educação ambiental, mediada pelas literacias ambientais, surge
como uma forma extremamente importante r\a sensibilização/ consciencialização
de todos os actores sociais ligados à educação, para a necessidade de uma maior
formação e intervenção nas questões ambientais.
Passamos a enumerar alguns marcos emblemáticos das preocupações ambientais
em Portugal:
1969
Portugal recebe, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, uma carta da
ONU solicitando a elaboração de um relatório sobre os problemas ambientais em
Portugal, a enviar à ONU até final de Março desse mesmo ano.
1970
- Inaugurado o Parque Nacional da Peneda- Gerês.

Já a Declaração de Istambu reconhece que para fortalecer o desenvolvimento sustentável e integrado no meio
rural é necessário promover programas de educação e informação que facilitem o emprego, a utilização de
tecnologia apropriada, conhecimento globalizado e autonomia organizativa. GOMES, J.a Caride (1999) Do rural
ó urbano- problemas e desafios para a educação. In As cidades e os rostos da exclusão. Universidade
Portucalense: Educação Social- 1999.
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- Foi aprovada a Lei Básica para a criação de Parque Nacionais e outros tipos de
reservas. O objectivo geral era a defesa e preservação de áreas naturais com
interesse ecológico.
1971
- Foi elaborado o "Relatório Nacional sobre problemas relativos ao

ambiente"

com o objectivo de ser apresentado na conferência a realizar em Estocolmo no
ano seguinte
- Foi criada a Comissão Nacional do Ambiente (CNA) dentro da Junta Nacional de
investigação Científica e Tecnológica (JNICT), com representantes de vários
7

ministérios e cujo objectivo era o lançamento de campanhas de educação
ambiental a todos os níveis. Foram projectadas algumas actividades educativas:
fundamentou-se o ensino das Ciências do Ambiente e foi elaborado um programa
a apresentar na RTP- "Há só uma Terra".
1972
- A CNA estabelece contactos com as Direcções-Gerais de Ensino para
implementar nas escolas a educação ambiental. De acordo com as recomendações
da Conferência de Estocolmo, pretendia-se introduzir nos programas de ensino
noções relativas à protecção e defesa de ambiente.
- Foi criada a secretaria de Estado do Ambiente.
1975
- No Porto funda-se o Núcleo de Estudo e Protecção da Vida Selvagem.
- A CNA promove acções de formação em educação ambiental para os alunos:
secções de projecção de filmes e diapositivos, seguidos de debate.
- Criação de Serviço Nacional de Participação da População (SNPP) integrado na
CNA e dependente da Secretaria de Estado do Ambiente.
- Foi introduzido nos programas de ensino a disciplina de Estudos Sociais.
1976
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- A CNA promove acções de formação de professores para a docência da nova
disciplina de Estudos Sociais.
1977
- Portugal participa na conferência de Tbilisi, representado pelo Secretário de
Estado do Ambiente que apresentou um relatório sobre as iniciativas sobre as
iniciativas que estavam a ser levadas a cabo no nosso país em relação à educação
ambiental.
1978
- A CNA promoveu um curso para inspectores Orientadores do Ensino Primário,
sobre a área temática recém introduzida nos programas escolares do Ensino
Primário atrawés da disciplina Meio Físico e Social. Tinham o compromisso de,
seguidamente, dinamizarem, nos distritos da sua intervenção, acções de
formação de professores no tema em questão.
1981
- A CNA promoveu acções de formação para professores em educação ambiental.
1986
- Foi promulgada a LBSE (lei de Bases do Sistema Educativo) que contempla a
educação ambiental e prevê a criação de estruturas para o tratamento global dos
temas transversais, como é o caso da educação ambiental.
1987
- Foi promulgada a Lei de Bases do Ambiente.
Foi criado o Instituto Nacional do Ambiente (INAMB) cujos objectivos eram a
promoção de acções na área política do ambiente e da educação ambiental, em
especial na formação e informação dos cidadãos e a prestação de apoio às
associações de defesa do ambiente.
1988
Ano Europeu do Ambiente
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A secretaria de Estado do Ambiente e o Ministério da Educação organizaram o I
Seminário de Formação de Professores em Educação Ambiental iniciando uma
colaboração nesta matéria.

1989-1990Um grupo de professores do Departamento de Educação de Ciências da
Universidade Clássica de Lisboa, liderado por Ana Benavente, desenvolveu uma
investigação a respeito dos projectos de Educação Ambiental.
Teve lugar, no Parque Biológico de Gaia, o I Encontro Nacional da Educação
Ambiental

1993
Extinguiu-se o I N A M B , cujas funções passaram para o então criado Instituto de
Promoção Ambiental (IPAMB) (in Esteves, 1998 pp:69-79).

1995
- O projecto pensar o ambiente (tradução do «Think Environment/Going Green»)
foi lançado em Portugal sob a iniciativa do Centro Norte- Sul, do Conselho da
Europa.

1998
- Promulgada a Lei de Bases do ordenamento do Território, que estabeleceu as
base da política de ordenamento do território e urbanismo, visando assegurar
uma adequada organização e utilização do território nacional, na perspectiva da
sua valorização, tendo como finalidade o desenvolvimento económico, social e
cultural integrado, harmonioso e sustentável do país, das diferentes regiões e
aglomerados urbanos. (Anuário do ambiente,2000,p: 80-82) 76 .
As preocupações ambientais em Portugal, à semelhança de outros países, partiu
inicialmente de propostas meramente proteccionistas, passou-se à defesa de
medidas conservacionistas até desembocar

nas propostas educativas mais

Anuário forum ambiente (2001) O Ambiente em Portugal. Porto. Caderno Verde.
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recentes que pretendem contemplar novos vectores como a conservação,
desenvolvimento, formação

e informação. Reconhece-se que a educação

ambiental, nas diversas vertentes, é inerente à qualidade de vida das populações.
Apesar dos esforços e preocupações que começam a emergir a um pouco por todo
o lado, muito há ainda que fazer. A alfabetização ambiental, através das
literacias ambientais, poderá contribuir para a formação de cidadãos mais
conscientes, críticos e interventivos.

2- Educação ambiental em Portugal

Portugal, como a grande a maioria dos países, a preocupação com as questões
ambientais só muito recentemente se começaram a sentir.
A medida que os problemas ambientais foram surgindo emergem, também, vozes
preocupadas tentando chamar a atenção dos cidadãos e estruturas sociais com
responsabilidades educativas para a necessidade de se consolidar uma linguagem
e conhecimento interactivo comum sobre as questões ambientais. Muitos destas
iniciativas centraram-se numa consciência ambientalista estrita, conservacionista
e proteccionista sobre os aspectos da natureza, que considera o espaço natural
fora do meio humanos, independente dos meios socioculturais. É nesta visão que
se tem ancorado a maior parte das acções de educação ambiental em Portugal,
buscando sobretudo uma lógica de defesa do espaço natural em sentido estrito.
A necessidade de formação para ampliar a qualidade de ensino- aprendizagem da
educação ambiental em Portugal é uma preocupação coincidente com a Revolução
de Abril. Surge nesta década (70) com a Reforma Veiga Simão, ao nível da
Educação Ambiental, a introdução no plano curricular do então Ensino
Preparatório propostas de actividade e metodologias interdisciplinares no
sentido de promover a aquisição de saberes e de desenvolvimento de atitudes, a
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introdução do «Meio Físico e Social» no I o ciclo do Ensino Básico, assim como a
inclusão das preocupações ambientais em diversas disciplinas ao nível do
secundário. Contudo, predomina um "olhar de fora para dentro", um olhar que
remete para uma clara divisão de papeis e de saberes (os saberes são
compartimentados, hierarquizados), não se mostrando verdadeiramente críticos
e interventivos.
Só uma década mais tarde, com a publicação da Lei de Bases do Sistema
Educativo (Lei n.° 4 6 / 8 6 de Outubro) que define os princípios gerais e
organizativos do sistema educativo, se abriram perspectivas nos curricula do
Ensino Básico para a formação pessoal e social o que possibilitou a implementação
da educação ecológica, educação para a saúde, educação para o consumo. Esta lei
ao consagrar como princípio geral da Educação o desenvolvimento harmonioso dos
indivíduos, a formação de cidadãos solidários e empenhados na transformação
progressiva do meio, estabelece um grande quadro de referência, com o qual se
articulam plenamente a Educação Ambiental e a Educação do Consumidor. Ao
reconhecer

a pertinência da Educação Ambiental e do Consumidor e a

importância que representa o meio ambiente para os cidadãos em geral e para as
comunidades

locais

em

particular,

esta

lei

responde

positivamente

às

preocupações que se têm feito sentir.
Tendo como preocupação as questões individuais, colectivas e ambientais, a
Educação Ambiental deve proporcionar o desenvolvimento do sentido crítico, a
consciência da interdependência pessoal e do valor da solidariedade, e deve
reforçar a componente ética dos comportamentos humanos.
Reconhecendo a pertinência da Educação Ambiental e do Consumidor, a
SEAM/SERE/SEARN
seguintes objectivos:

nomeou em despacho conjunto, de 26.9.89, com os
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"1) Propor os elementos programático necessários à introdução plena da Educação
para a protecção do ambiente e da Educação do Consumidor nas disciplinas
apropriadas dos ensinos básicos e secundários, na área da escola e na área do
complemento curricular, tanto no sistema regular de ensino como no sistema de
ensino recorrente e extra- escolar
2) Sugerir o sistema e os elementos de formação inicial e contínua do pessoal
docente e não docente relativos às matérias referidas no número anterior.
3)Elaborara

uma proposta

de organização

de mecanismos

necessários à

adequação das infraestruturas do sistema educativo a uma política de protecção
do ambiente e de sensibilização do utente" (in Educação Ambiental- Adas do
colóquio, 1995:192)
O grupo de trabalho considerou que a inclusão dos princípios e objectivos da
Educação Ambiental não deveria ser feita numa disciplina, mas que, pelo seu valor
educativo deveria atravessar horizontalmente e verticalmente, numa perspectiva
multidisciplinar, a totalidade do currículo do ensino regular, recorrente e extraescolar.
Objectivando o aprofundamento da democratização no sentido de promover a
formação de todos os cidadãos, e no seguimento das reflexões nacionais e
internacionais que se têm efectuado, a reformulação do conceito de educação
Ambiental é alargado. Neste sentido, a Educação Ambiental deverá proporcionar:
- Os conhecimentos necessários para desenvolver comportamentos compatíveis
com a conservação e melhoria da qualidade do ambiente;
- A interiorização de valores e o desenvolvimento de atitudes necessárias para
conservar e melhorar a qualidade do ambiente;
- Aquisição de múltiplas competências à concepção de soluções eficazes na
resolução dos problemas ambientais, tornando possível uma acção mais racional,
capaz de responder às necessidades sociais;
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- Novos modos de comportamento dos indivíduos, grupos sociais e do conjunto da
sociedade e às pessoas individualmente

consideradas, a possibilidade de

contribuírem activamente, a todos os níveis, para a solução dos problemas
ambientais;
- A percepção integrada dos problemas do Ambiente, promovendo a compreensão
do ambiente natural e criado pelo homem resultante dos aspectos biológicos,
físicos, sociais, económicos e culturais;
- O desenvolvimento de um espírito de corresponsabilidade e de solidariedade.
(idem:200-201)
As preocupações que sobressaem visam já, integrar os diferentes aspectos do
ambiente (ambiente físico, social e cultural), aspectos fundamentais para o
desenvolvimento de novas leituras e novos alfabetismos. Acreditamos, contudo,
que estes objectivos ainda não se encontram suficientemente debatidos nem
interiorizados por parte de toda a comunidade educativa, quer seja a comunidade
escolar formal quer sejam as próprias estruturas socio-político- culturais. A
necessidade do debate e do aprofundamento destas questões deve ser um dos
grandes objectivos nacionais, e também objectivos da Educação por forma a
fornecer os necessários requisitos à "leitura do ambiente" visando em última
instancia

tomadas

de

decisões

mais

sustentáveis

face

aos

problemas

contemporâneos (culturais, sociais e ambientais)
Cabe, então, aos profissionais de educação preocupados com a melhoria de
qualidade de vida, com as alterações ambientais que se têm feito sentir e com a
diversidade cultural, construir novos discursos e práticas pedagógicas

que

induzam a novos alfabetismos ambientais, criando "o permanente diálogo entre a
ousadia de transformar, resistindo às forças contrárias, articulando diferenças,
preservando as especificidades é a tarefa central da educação ambiental"
(Cascino, 1999:88).
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E isto pode fazer-se debatendo problemas sócio- ambientais contemporâneas,
estudo de casos, roll- plays, jogos de aprendizagem (ver Novo: 1996, Cortesão:
1998, Kohlberg:1990), partir de projectos locais

que valorizem práticas

ambientais amigas do ambiente tais como a têm vindo a ser desenvolvidas: «O Rio
Tejo na Escoai», 1986; «Educação Ambiental para o Desenvolvimento», 1992;
«Uma Escola Cultural, 1987; e mais recentemente "na rota dos bichos da seda",
"A água e o ambiente do nosso bairro", "unidade de aproveitamento de rolhas de
cortiça natural ou aglomerada após uso", "separar é ganhar"; "o feijoeiroprojecto de Educação Ambiental, mundo rural e nova tecnologias", entre outros.
Em síntese, projectos locais que visam dar a vez e a voz às especificidades locais
e que apontam para práticas educativas integradoras susceptíveis de conduzir a
um maior respeito pelas práticas ancestrais sustentáveis e a valorização do
ambiente em todos os seus aspectos.
Neste sentido, educação ambiental poderá ter um papel essencial na articulação
entre o cumprimento das promessas da modernidade e as da pós- modernidade,
tais como o direito à educação, à democratização dos espaços públicos, à
igualdade de acesso e sucesso escolar e a uma vida saudável e livre das ameaças
da poluição, ao fortalecimento da capacidade de escolha dos actores sociais e do
seu poder de reivindicação das formas de vida que respeitem

as suas

especificidades culturais e os seus valores morais e sociais, enquanto elementos
activos de uma democracia participativa
A principal tarefa da educação (ambiental e multicultural), no contexto actual, é
char condições para a mudança. Mudança que passará pelo aprofundamento do
ideal democrático e a consolidação de respeito pelo pluralismo cultural, religioso,
ideológico e pelo ambiente por forma a garantir o entendimento mútuo e a
convivência entre os povos. Deste modo a educação (ambiental e multicultural)
devem promover

a tolerância e o respeito entre os povos e os seus valores, o
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conhecimento de diversas culturas e religiões, combater os preconceitos e a
xenofobia e preparar os jovens para a vida em comum numa perspectiva de
equidade. "Não basta que se proponham soluções ou medidas pontuais sensatas,
nem mesmo um corpo global de gestão de recursos naturais. O mais urgente é o
reconhecimento da necessidade de decidirmos de modo diferente as coisas
diferentes, reinstaurando a reivindicação de uma cidadania mais efectiva a partir
da insatisfação ambiental difusa. (Pereira, 1999:42)77
3-Educação, cultura e equidade: parâmetros de sustentabilidade
A emergência de fenómenos, já referidos, que vêm contribuindo para a
degradação cultural e ambiental traz para a esfera do debate educativo a
necessidade de se reformular o antropocentrismo secular que tem orientado a
forma como a humanidade- natureza se relacionam.
Perante os problemas que nos afectam, urge repensar as práticas e a educação.
Por isso, a questão central de toda a discussão ambiental centra- se numa nova
ética ambiental, mais biocêntrica, mais integradora e que coloque os valores da
Vida e da integridade humana planetária no centro da discussão.
Apesar do

paradigma tecnocrático e materialista ainda exercer uma forte

influência no pensamento, na política, na prática, a consciencialização deste facto
deve ser a pedra molar do confronto com o novo paradigma, que seja mais
democrático, mais integrador e preocupado com o social. E na tensão e confronto
destes

dois

paradigmas

que

podemos

repensar

a

educação

para

a

sustentabilidade. E necessário, por isso, encontrar novos modelos e abordagens ,
"reverter o imaginário social, desembocando em torno a uma nova mobilização,

PEREIRA, Miguel Serras (1999) Exercício da cidadania. Lisboa Fim de Século. P. 42
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reflectindo sobre as narrativas históricas e "escatologia"78 humana comunitária,
conjugada

a

uma

narrativa

da

Terra

em

sua grandiosidade

de

Saia"

(Pelizzoli;1999:139).
Para que a sustentabilidade se torne o principal caminho, a educação, em todas as
formas- formal, não formal e em todos os sectores deverá desempenhar um
papel vital. Para a concretização de tais requisitos é necessário que, também, a
educação sofra algumas mudanças.
E,

por

isso,

necessário,

cada

vez

mais,

ganhar

um entendimento

da

sustentabilidade, no qual as literacias ambientais poderão ser um valioso
contributo.
Educação para a sustentabilidade implica, pois, um corpo emergente de novos
valores, conteúdos e metodologias que devem ser "semeados e germinados",
implica também, uma cultura de participação e aprendizagem onde o significado
decorre de uma estratégia "construtiva", baseada r\a comunidade, em vez de ser
apenas uma estratégia "instrutiva".
Tal nos indica Maria Novo(1996:24): "é preciso organizar uma educação relativa
ao meio ambiente se queremos que o comportamento da humanidade com o seu
meio se realize sobre bases correctas de utilização e conservação dos recursos,
algo não só necessário, senão imprescindível para a manutenção do equilíbrio na
natureza" 79
Nos finais dos anos sessenta e princípios dos anos setenta as preocupações
educativas começam a incluir a problemática ambiental nas suas acções
educativas,

medida

esta,

já

considerada

pela

UNESCO

em

Ï949,

e

posteriormente prosseguida com o trabalho "Estudo comparativo sobre o meio

79

Ciência acerca do que há-de acontecer nos fins do homem e do mundo.

NOVO, Maria (1996) La Educación Ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas. Madrid:
Editorial Universitas S.A. pp.: 24
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ambiente na escola" (Novo, 1996) que se submeteu à consideração dos países
membros das Nações Unidas. Enfatiza-se, aqui, a necessidade de considerar o
«meio ambiente» não só a partir dos elementos naturais mas também a partir dos
aspectos sociais, culturais, económicos, etc. Posteriormente, realiza-se em Paris,
uma reunião a primeira reunião do Conselho Internacional de Coordenação do
Programa sobre o Homem e a Biosfera (Programa MAB)

cujo objectivo geral

assentou em "Proporcionar os conhecimentos fundamentais de ciências naturais e
ciências sociais necessários para a utilização racional e a conservação dos
recursos da biosfera e para o melhoramento da relação global entre o homem e o
meio ambiente, assim como para prevenir as consequências das acções de hoje
sobre o mundo de amanhã, aumentando assim a capacidade do homem para
ordenar eficazmente os recurso naturais da biosfera (UNESCO; 1971)
Com o agravamento dos problemas ambientais, entre os quais figura a
problemática ambiental do terceiro mundo, que tem a sua raiz na pobreza, dá-se
início a uma série de reflexões e reuniões, precedentes à Conferência de
Estocolmo, onde são incorporadas as dimensões ética, social e económica na
interpretação dos problemas ambientais.
E mais tarde consagrado, na Declaração do Ambiente (declaração final da
conferência de Estocolmo, 1972), que o recurso à educação aparece como um dos
meios eficazes para enfrentar os desafios ambientais existente.
A conferência das Nações Unidas sobre ambiente, realizada em Estocolmo,
procurou promover o desenvolvimento de uma consciência ecológica, afirmandose, também, o direito dos seres humanos a um ambiente sadio e o dever de o
preservar e melhorar, para as gerações futuras .
Esta nova abordagem das questões ambientais, responsabilizando os cidadãos da
Terra pela preservação e melhoria do Ambiente, fez surgir a necessidade de se
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definir e promover uma

Educação Ambiental que espelhasse os problemas

actuais.
Com a realização da conferência de 1992, no Rio, o planeta passou a ser olhado de
outra forma, mais consciente, mais critica. "Já não cabia apenas desvendar os
limites do crescimento, mas sim, pensar conjuntamente homens, mulheres e a
natureza, porque fazem parte dos mesmos sistemas, existem pelas mesmas
razões; porque há uma interdependência inquestionável" (Cascino; 1999:42), um
futuro comum. E neste espaço que o conceito de desenvolvimento sustentável se
expande e ganha um novo sentido, um novo paradigma de desenvolvimento. Não
limitado à visão tradicional de estoques e fluxos de recursos naturais e capitais
mas

que considere as seguintes condições:(1) Sustentabilidade social, com o

objectivo de melhorar substancialmente os direitos e as condições de vida das
populações e reduzir as distancias entre os padrões de vida dos grupos sociais;
(2) Sustentabilidade económica, viabilizada por uma alocação e gestão eficiente
dos recursos, avaliada muito mais sob critérios macrossociais do que micro
empresarial e por fluxos regulares de investimentos públicos e privados;(3)
sustentabilidade ecológica, envolvendo medidas para reduzir o consumo de
recursos e a produção de resíduos, medidas para intensificar as pesquisas e a
introdução de tecnologias limpas e económicas

e para definir regras que

permitam uma adequada protecção ambiental; (4) sustentabilidade espacial,
contemplando uma configuração mais equilibrada da questão rural- urbana e uma
melhor distribuição do território, envolvendo, entre outras preocupações a
concetração

excessiva das áreas

metroplolitanas; e(5)

sustentabilidade

cultural, para se buscarem concepções endógenas de desenvolvimento que
respeitem as peculiaridades de cada ecossistema, de cada cultura e cada
local.(Sachs, 1993
dimensões

de

cit.in

Barbieri; 1997:3-44). Para se alcançarem estas

sustentabilidade

é

necesssário,

segundo

Maurice

Strong,
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secretário da CNUMAD, equidade social, prudência

ecológica e

eficiência

económica (idem)
O processo de desenvolvimento sustentável só é possível através da ampliação
dos espaços de cidadania, que por sua vez exigem a manutenção de regimes
democráticos.
Obviamente que a educação também tem de passar por este processo de
ampliação de espaços de cidadania, de se discutirem novas referências culturais,
novas leituras humanas, novas estratégias de convivência e construção de
relações.
Também o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais
menciona o papel da educação na promoção de valores universais: "A educação
deve inculcar (promover) o respeito pelos direitos humanos, pela paz e pela
tolerância entre as nações e entre os grupos étnicos ou religiosos; deve preparar
as pessoas para participarem efectivamente numa sociedade que assenta na
consciência dos direitos e das responsabilidades e numa visão mais activa da
participação expressa na ética do cuidado pela humanidade e pela natureza" (in
Cuidar o Futuro, 1998: 221)80
A educação pode ter um peso na luta pela sustentabilidade económica, política,
cultural e social. Através de um processo de alfabetização ambiental, que não se
limite apenas à mera transmissão de conhecimentos científicos sobre a ecologia
mas, inserir a educação ambiental na prática quotidiana - acção local, pensamento
global- , através de uma análise e discussão acerca dos mais diversos aspectos da
vida contemporânea a partir de factos concretos e da contribuição das diversas
áreas de conhecimento que possam ajudar à resolução dos problemas emergentes
da contemporaneidade Em síntese, educar de forma integrada e equitativa, que

COMISSÃO INDEPENDENTE POPULAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA (1998) Cuidar o Futuro. Um
programa radical para viver melhor. Lisboa: Trinova Editora
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aqui defendemos, implica conhecimentos, atitudes, valores

para os quais as

Iiteradas ambientais têm um papel basilar.

4- O rural e o urbano: marcos identitários de diversidade cultural e
ambiental
Tomando como premissa a expressão de Clifford Geertz(1973)81 de que "os
homens são artefactos culturais", "não apenas as ideias, mas as próprias emoções
são, no homem artefactos culturais" o que não implica uma entidade mais ou
menos misteriosa pelo contrário, a mente deve ser tomada como um sistema de
disposições determinadas e o pensamento como um acto social e público, na
sugestiva expressão do autor, "o seu ambiente natural é o pátio familiar, o
mercado e a praça da cidade". Falar, então de cultura requer, do ponto de vista
mais amplo, falar das práticas, e dos meios/espaços onde se desenvolvem essas
práticas. A cultura não é um território exterior à natureza. Ambas se
reorganizam em função do espaço que coabitam e das interacções que se
estabelecem. O espaço só existe enquanto construção social, na medida em que é
activado e apropriado pelos sujeitos. O meio é um espaço de vida, de interacções,
uma matriz simbólica de identidade. E- se como se é porque se é de algum lugar,
da cidade, da aldeia, do interior, do litoral, da serra, da planície, da comunidade,
dum país com clima equatorial, continental, marítimo, polar ou tropical. E- se de
um espaço físico mas também social, pessoal e transaccional. Todos estes
espaços influenciam a maneira de ser, estar e pensar. O sujeito apropria o lugar
e por sua vez o lugar influencia o sujeito.
Mas, estes espaços não são estáticos, a emergência de novas visões do mundo, em
parte devido à globalização mudaram os espaços e as pessoas que com eles
81

GEERTZ, Glifford, A Interpretação das culturas (1973). Trad. Fanny Wrobel (1978), Rio de Janeiro: Zahar.
pp. 56- 58, 61,63-66, 80-82, 95
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interagem. Falamos das cidades, do mundo rural que também sofreram grandes
mutações em especial nas últimas décadas.
Falar em meio ambiente rural e meio ambiente urbano é falar de dois espaços
diferentes. Segundo Boaventura Sousa Santos (1987) ".. o pensamento científico
de Saint - Simon e Comte a Marx e Max Weber, desenvolveu um portentoso
paradigma espacio- temporal sobre a organização da sociedade." Esse paradigma
".. assentava numa dupla dicotomia: a dicotomia Agricultura/ Industria e
dicotomia Rural/ Urbano".82 Trata-se de um paradigma espacial na medida em que
o Rural e o agrícola originavam um espaço diferente do originado pelo Urbano e
industrial e um paradigma temporal na medida em que os primeiros se identificam
com o passado e o tradicional e os segundos se identificam mais com o futuro e a
modernidade.
Wirth (1983) no seu artigo "Urbanism as a way of life", descreve a cidade como
".. um relativamente

vasto, denso e permanente

conjunto

de

indivíduos

heterogéneos", caracterizando o espaço rural como um local de dimensões
reduzidas, com baixa densidade populacional e relativamente homogéneo no
respeitante aos seus habitantes, nos quais o as adaptações social e biológica
diferem consideravelmente.
O conceito do que é rural e do que é urbano é relativo. As transformações que
têm ocorrido na sociedade actual, devido ao fenómeno da globalização, atingem
também o mundo rural, daí que j á não possa carac\er\zar-se

pelas mesmas

características do passado. A influência dos mass media, o melhoramento das
vias de comunicação, a emigração, são alguns factores que contribuíram para a
transformação do mundo rural e dos modos de vida dos seus habitantes.

Da

mesma forma, o mundo urbano poderá ser questionado, uma vez que este espaço
se apresenta
82

igualmente

disperso

e difuso, também

sujeito

Santos, B. Sousa (1987), O Espaço da Introdução, in revista Crítica de Ciências Sociais. n°22

a grandes
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transformações com implicações directas nos modos de vida dos indivíduos. Para
António Teixeira (1998:10)83 no processo de transformação que vivemos
"verifica-se que as cidades

estão sujeitas a um processo acelerado de

urbanização do próprio urbano com a implantação de novos padrões de conduta,
são, no entanto, as sociedades rurais que se encontram em profunda mudança,
com alteração do seu tradicional universo simbólico", No entanto, " a cidade, pela
sua uniformidade destruidora, aparece como desumana para os seus habitantes,
embora continue ainda a despertar o sonho dos rurais" (idem)

Dotadas de um dinamismo próprio, as sociedades modernas parecem caminhar no
sentido da urbanização. Castells(in Samgaio, 1999)84 ao acentuar este dinamismo
refere

que "o estabelecimento de uma colectividade humana densa e

suficientemente heterogénea, provoca a aparição de um novo tipo de cultura,
caracterizada

pela

passagem

das

relações

primárias

a

secundárias,

segmentarização dos papeis, anonimato, isolamento, relações instrumentais,
ausência de controlo social directo, diversidade e fugacidade de papeis sociais,
abrandamento dos laços familiares e concorrência individualista. E este contexto
sócio- cultural, que, finalmente, explica a aparição de novas formas de
comportamento humano" onde vemos a diluição da "solidariedade mecânica" ao
mesmo tempo que não encontra segurança nas novas formas institucionais da
"solidariedade orgânica"85 DurKheim chama anomia a esta alienação de que

Fernandes, A. Teixeira, (1998), A mudança Cultural na Sociedade Moderna, Porto, Revista F.L.U.P.. série
filosofia. n.° 5-6, segunda série, p. 10
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cit. por SAMAGAIO, F. (1999) Desenvolvimento: uma noção entre o imaginário e a realidade in revista
Sociologia- Faculdade de Letras Vol. IX. Porto. Imprensa Portuguesa
Durkheim, Emile (1858-1917)No livro "A divisão do trabalho social" desenvolve o conceito de solidariedade
mecânica e orgânica conceito de solidariedade está intimamente ligado ao conceito de consciência colectiva.
Assim, a solidariedade mecânica é altamente religiosa, enfatiza o valor supremo à sociedade e aos valores da
sociedade no seu conjunto; é concreta e específica; regras com sanções repressivas (indignação contra o crime);
predomínio do direito penal; autoridade colectiva absoluta e integração por semelhança. A solidariedade
orgânica é crescentemente laica; enfatiza o valor supremo na dignidade individual, á igualdade de oportunidades;
à ética do trabalho e à justiça social; é abstracta e geral; regras com sanções restituitivas (organizar a cooperação
entre indivíduos); predomínio do direito cooperativo; mais espaço para a iniciativa e reflexão individual;
integração por diferenciação.
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sofrem os indivíduos privados de um meio ambiente social satisfatório. Assistese, com a construção de aglomerados populacionais que tendem a eliminar o papel
da rua e dos jardins, outrora espaço de sociabilidade, à "privatização da
existência". Por isso, as necessidades urbanas centradas apenas nas respostas
de alojamento deverão ser repensadas de forma mais qualitativa, ou seja,
qualidade de construção, espaços verdes, planeamento urbanístico, estilos
arquitectónicos adequados, enquadrados e integrados. No Livro Verde do Meio
Ambiente^ editado pela União Europeia, o meio ambiente urbano passa a ser
questionado não só em termos de avaliação de determinados indicadores mas
passa a integrar questões mais vastas como o transporte, a mobilidade, a
protecção e a valorização do património histórico- cultural

e o planeamento

urbano, convergindo no sentido da compreensão da noção de desenvolvimento
enquanto processo integrado e global.
O equilíbrio ambiental deverá ser, então, entendido no sentido físico, ecológico e
sociológico e cultural. Se o homem faz parte da natureza, não há que escolher
entre a natureza e o homem. Podem ser ambos protegidos, sendo possível ligar a
preservação da diversidade à defesa da diversidade cultural, sobretudo se o
homem é da

natureza, está

na natureza, a sua acção não se

torna

necessariamente perturbadora, podendo mesmo ser benéfica. A questão está na
recuperação no "bom uso" da natureza, aliando técnica e uma nova ética de
respeito e responsabilidade perante a Terra e pelos seres que nela habitam.

4.1-Ambiente nas sociedades rurais

Descrever o meio ambiente nas regiões rurais só é possível

através de uma

geografia local e regional uma vez que o impacto dos factores bioclimáticos se
repercutem no mundo em função da latitude e da longitude. O carácter comum é
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o sistema de adaptação subtil que comportam um conhecimento do meio e da
variabilidade dos seus elementos e uma adequação da acção aos imperativos do
meio. Subjacente a estes comportamentos estão uma gama de estruturas
mentais, sociais e técnicas que foram colocadas em acção em meios diferentes e
em épocas diversas e que opuseram economias extensivas, aparentemente mais
dóceis às condições naturais e mais conservadoras das potencialidades do meio, a
economias intensivas mais dominadoras e mais destruidoras das potencialidades
do meio ligada sobretudo ao crescimento demográfico.
Pierre Bourdieu considera que «entre todos os grupos dominado , a classe
camponesa, é sem dúvida, o exemplo da classe objecto porque nunca adquiriu nem
nunca lhe ofereceram o contradiscurso capaz de se constituir como sujeito da
própria verdade, obrigada a formar a sua própria subjectividade a partir da sua
objectivação (estando muito próxima neste aspecto, das vítimas do racismo) (in
Alphandéry, 1991:156)86
A particular relevância dos condicionamentos naturais no espaço rural não pode
deixar de remeter, desde logo, para as características da actividade económica,
que pese embora a extrema diversidade das formas, processos de trabalho e
relações de produção em que histórica e sincronicamente se tem materializado,
continua a ser, como diz Marcel Jovillet,(in Pinto, 1984) «uma actividade
especificamente rural», embora também, «cada vez menos a única actividade das
populações rurais»- referimo-nos evidentemente à agricultura"87
O meio ambiente nas zonas rurais rege-se, sobretudo, pela subsistência; dito de
outra forma,

na capacidade que o meio tem de produzir recursos vegetais e

animais. Mas esta capacidade de produzir depende substancialmente do local ou
região. Assim, reportando-nos sobretudo ao r\osso país verificamos que se

86
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sucedem ritmos sazonais onde se sucedem as estações de espera, estações de
preparação, estações de recolha, «estações mortas», períodos de sementeira ou
de trabalhos, períodos de ceifa ou de colheita períodos de chuvas intensas com
pastagens verdejantes para pastar os animais, estações de seca ou de frio em
que os animais e os homens sofrem algumas privações enquanto aguardam a
próxima estação.88 Estes ritmos regulam a vida pastoral, a vida agrícola
modelando,

da

mesma

forma,

os

regimes

alimentares

quantitativa

e

qualitativamente e que se expressam na tradição popular através de um
simbolismo que é testemunho da sua assimilação mental, como os mitos, ritmos e
rituais matrimoniais e de iniciação e festas rurais. 89
Uma forma de ritmo cíclico é o dos países temperados (no qual se inclui Portugal),
em especial nas regiões continentais com f o r t e amplitude térmica. Aqui, o gelo e
geadas do Inverno bloqueiam a vida vegetal, travando o crescimento das
pastagens. Os homens são obrigados a construir os abrigos para si e para os
animais domésticos concebidos como abrigo e como locais de armazenamento da
forragem e dos seus alimentos. A alternância marcada entre o período vegetativo
de intenso trabalho agrícola, de que depende a vida do grupo, e um período
simultaneamente estéril e ocioso, obriga a uma capitalização da alimentação para
períodos de vários meses, sob o risco de fortes privações alimentares.
Os ritmos cíclicos, tais como os ritmos diurnos, pontuam

a existência das

populações ligadas directamente às realidades quotidianas e periódicas do meio
natural, em todos os países de civilização rural. Mas a angústia permanente dos
homens é causada pelos fenómenos acíclicos, tomando por wezes a forma de
cataclismos. Os anos secos que desencadeiam miséria, fome

e migrações; as

inundações causadoras de catástrofes mortíferas, as alterações climáticas, que

88
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actualmente

vivenciamos,

que

desregulam

o

normal

funcionamento

dos

ecossistemas e consequentemente uma perda dessa biodiversidade. A constância
ou irregularidade das condições naturais de produção da alimentação dos homens
interferem qualitativa e quantitativamente nos seus modos de vida. A valorização
de determinados animais ou plantas de abordagens milenares, pouco produtivas,
mas resistentes às privações são a base de vida humana de algumas sociedades
rurais.
Nestes termos, o ambiente define-se em termos de práticas humanas locais, de
repertório de plantas cultivadas, de produtos auxiliares de colheita, de animais
domésticos, e em termos de tipo de alimentação que dependem dos factores
climáticos, morfológicos e biogeográficos.
Um grupo humano caracteriza-se, em todas as sociedades onde o ciclo económico
é reduzido a uma simples relação entre produção e consumo de bens alimentares
que garantem a sobrevivência do grupo, pelos seus hábitos alimentares. Henri
Mendras (cit. in Madureira Pinto,1985:79) aponta que nestas colectividade se
notaria uma "homogeneidade cultural», isto é, o accionamento por todos os seus
membros de um «sistema de valores», de uma «utilisagem intelectual e verbal»
comum e de um código único de atitudes e comportamentos». Por outro lado,
assumem relações de sociabilidade e de entreajuda que se encontra intimamente
ligada à f o r t e "ligação dos mesmos no espaço local"(Pinto:78).
Nas

relações

entre

produção

e

consumo

o essencial

da

"racionalidade

camponesa"(idem) baseia-se em disponibilidades mais ou menos mensuráveis de
bens alimentares, cujo valor nutritivo se altera ou diminui com o tempo de
conservação e também com as formas de conservação, variando ao longo do ano e
diferindo segundo a posição social dos indivíduos.
De acordo com a quantidade

e natureza dos alimentos, certas doenças

desenvolvem-se ou regridem. A insuficiência de alimentos proteicos ou de
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desequilíbrios em glícidos pobres, matérias gordas e produtos animais, são
algumas das causa das doenças ditas dos países subdesenvolvidos, onde as
crianças são constantemente dizimadas pelo uso de alimentação deficientes.
A acção exercida pelo homem sobre o meio pode ser vista em várias dimensões. A
primeira, o da acção intuitiva destina-se a assegurar as necessidades básicas; a
segunda a aumentar a produção em função do crescimento demográfico; a
terceira o da acção defensiva contra as agressões do meio para conservar as
potencialidades ameaçadas pelos processos destrutivo ou regressivos.
No primeiro caso, a ocupação dos espaços para fins de produção destinada a
assegurar as necessidades básicas, os homens intervêm com base num saber,
transmitido de geração em geração ( I t u r r a , 1994), e que, segundo Madureira
Pinto "correspondendo, na grande maioria dos casos, a trabalho não -qualificado,
não são por isso necessariamente escassos os conhecimentos indispensáveis a que
ele se possa desenvolver com eficácia; dado que, além disso, as arfas a executar
variam em natureza e em espaço com as circunstâncias e as épocas do ano, exigese das capacidades técnicas dos produtores grande polivalência, bem como uma
utilização de tempo disponível segundo ritmos de intensidade muito desigual ao
longo do ciclo produtivo (aqui radicando os fenómenos de sub - emprego e de
desemprego sazonal na agricultura)"(Pinto:75)
Como íamos dizendo, nessa ocupação e rentabilização de espaço, o homem
intervém para eliminar plantas daninhas e para estimular o crescimento das ervas
para pastoreio, por meio de queimadas. Tal atitude, provoca modificações nos
ecossistemas naturais, que num curto espaço de tempo irão provocara a extinção
de algumas espécies animais e vegetais. E sobretudo a cultura que apela para as
mais

importantes

modificações

drenagem e secagem das

da

paisagem

vegetal

pelo

arroteamento,

planícies inundáveis e dos pântanos. Mas estas

modificações intensificam-se com o crescimento da população e com a ocupação
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urbana dos terrenos agrícolas e a diminuição dos períodos de longo pousio, até um
limiar crítico, para além do qual as possibilidades de ocupação desaparecem se
não houver, em tempo útil, uma mudança radical de técnicas. Intervém, aqui, a
necessidade de tomar consciência e de ter em conta a dinâmica do meio ou seja
uma «revolução agrícola», mais sustentável, que integre uma estabilização das
potencialidades do solo a um novo sistema de produção. A destruição das
capacidades produtivas de uma região sobreexplorada, pela aceleração da
frequência de queimadas ou pelos excessos de pastagens, frequentemente levada
demasiado

longe

despovoamento,

pelos

imperativos

do

actual

migrações, abandonos

dos

espaços

consumismo,
desertificados,

provoca
fome,

carências. Por outro lado, ou os solos continuamente cultivados se empobrecem
ou são adubados e aumentam as ameaças de concentração de sais minerais.
Também o uso de insecticidas constituem uma ameaça ao equilíbrio ecológico,
fazendo desaparecer os insectos responsáveis pela transmissão de doenças, os
animais

insectívoros

também

desaparecerão.

Nestas

condições, a

saúde

deteriora-se e os meios de subsistência provenientes do meio natural tornam-se
escassos. Transformadas as condições de sobrevivência, as populações procuram
noutros locais melhores condições de vida. Aumentam, nesses espaços o número
de pessoas, constituindo outro ecossistema, num outro meio o da «aldeia» urbana
em África, das «favelas» no Brasil e dos habitats expontâneos nos países do
Terceiro Mundo que acarretam consigo outros problemas: acumulação de detritos
e de germens, o sub- emprego ou trabalho precário e o desemprego.

4 . 2 - 0 ambiente nas sociedades urbanas/ industriais
A cidade é o local onde vivem aqueles que são alimentados por outros"
J. Viçar?0

A análise das fases da vida quotidiana urbana e dos seus problemas próprios do
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meio ambiente pode conduzir à recapitulação dos tipos geográficos do meio
ambiente e das agressões, ou seja, de desnaturação das condições do espaço
ocupado e arranjado pelas gerações precedentes. A sua compreensão só é
possível mediante factores que nos permitam compreender os modos de vida das
pessoas e dos grupos humanos integrados numa economia de tipo industrial.
Centrar-nos-emos em três aspectos que nos parecem essenciais para o nosso
estudo: alimentação, a residência e a actividade.
O carácter da alimentação das sociedade urbanas baseia-se integralmente num
sistema de mercado. As casas com hortas pertencentes a trabalhadores nas
periferias das grandes cidades foram sucessivamente desaparecendo, sob a
pressão da construção para serem utilizados como espaços de serviços ou de
habitação. Os arredores com hortas e vacarias deixa de ter importância para o
funcionamento

das grandes cidades, passando a funcionar

em regiões

especializadas para o fornecimento de produtos alimentares. O mercado deixa,
assim, de ser um mercado local para se transformar cada vez mais num mercado
regional,

nacional

ou

mesmo

internacional,

com

oferta

de

produtos

estandardizados e homogeneizados, propostos a preços mais ou menos fixos.
Neste sentido, o comércio de produtos alimentares torna-se um compromisso
constante entre os desejos do consumidores urbanos, os interesses dos
intermediários e os dos produtores. O consumidor urbano de hoje diferencia-se
progressivamente do consumidor urbano e rural de outrora. Transforma-se num
consumidor de carne, peixe, frutos e legumes "frescos" em todas as estações do
ano, sem se sujeitar aos períodos cíclicos que regem o meio rural. A procura de
alimentos derivados do leite generaliza-se mesmo nas regiões não produtoras ou
pouco produtoras. A alteração de hábitos alimentares exige, por isso, um
aumento considerável da produtividade, em quantidade e em tempo (encurtando
90
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os ciclos de reprodução e de crescimento dos animais destinados a consumo) e do
rendimento. Aperfeiçoam-se os estimulantes químicos de produção e de meios de
protecção contra os riscos de perda das colheitas, criam-se variedades e raças
mais produtivas

e mais precoces e cada vez mais afastadas das origens. As

grandes quintas, bem equipadas e com grande capacidade de investimento,
procuram dar resposta a esta demanda de consumo, afastando-se cada vez mais
das características duma agricultura tradicional. Também a economia da criação
se afasta cada vez mais das condições naturais tradicionais. Os modos de
alimentação dos animais perdem o contacto com o substrato alimentar local,
alterando radicalmente os seus modos de alimentação. Daqui decorre um
benefício duplo, por um lado recorre-se

cada vez mais a uma alimentação cada

vez mais barata à base de farinha de peixe e matérias primas pouco
dispendiosas, permitindo, por seu lado, uma aceleração nos ritmos de crescimento
dos animais. Em contrapartida os alimentos provenientes do meio rural tornam-se
cada vez mais raros e caros, passando à categoria de produtos raros, de recursos
«controlados»: os «produtos caseiros» e os «produtos regionais».
As necessidades de transporte e armazenamento exigem, não só, uma selecção
de espécies que resistam à manipulação e aos períodos de espera, mas também
uma colheita antes da maturação e se necessário, uma recoloração artificial que
dê a impressão de que o produto alcançou a maturidade naturalmente.
Também a crescente utilização de compostos químicos no tratamento de plantas
e animais intervêm inevitavelmente no metabolismo na cadeia dos organismos
cujos efeitos, que não sendo necessariamente nocivos, estão longe de serem
conhecidos. No entanto, não é impossível que, a curto prazo, a alimentação sofra
agressões mais graves, que dizem respeito ao conjunto do meio vivo, terrestre

e

oceânico. Trata-se da poluição dos elementos físicos integrados no meio natural
da vida das plantas e dos animais domésticos. "A sociedade de consumo utiliza
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produtos com duração de vida mais curta que serão também lançadas para o meio
ambiente: resíduos industriais e resíduos domésticos são o quinhão das nossas
sociedades industriais".(Lamyl992:137).
As zona de habitação devem ser concebidas com o objectivo « de garantir o
desenvolvimento da pessoa humano no seio da família e da sociedade»(idem: 123)
Para o estudo da residência, é necessário termos em conta a relação espacial, ou
seja, a taxa de ocupação do espaço ou densidade. Esta relação deve ser
ponderada

por

factores

qualitativos,

de

acordo

com

maior

ou

menor

perceptibilidade da densidade. A perceptibilidade será tanto maior quanto a
densidade se acompanha de promiscuidade, definindo-se esta como a tomada de
consciência permanente da aglomeração excessiva através de todas as restrições
que ela implica. A promiscuidade será tanto mais visível quanto mais a ocupação
de espaço a tornem imediata. Para densidade igual, a sobreposição em andares,
enquadrados em espaços livres, é menos constrangedor do que uma ocupação em
forma horizontal, no entanto impede o contacto permanente com o meio natural.
Intervêm, pois, todos os elementos que materializam a promiscuidade. O ruído,
que se traduz na presença de vizinhos, a convergência, a horas fixas, para os
mesmos espaços de serviço comuns, etc. No plano estrito da ocupação do solo, o
meio ambiente resulta de uma apreciação qualitativa. Neste sentido, a escolha do
alojamento á percebida não só em termos de disposição, de comodidade
interiores e de isolamento, mas também em função do «seu meio ambiente», quer
dizer no espaço de vista e de utilização quotidiana que o rodeia, ou seja um
espaço que assegure, também, a deslocação para os locais de trabalho ou mesmo
escolas para as crianças.
Certos ordenamentos urbanísticos transformaram-se em locais desejáveis pela
sua disposição

ambiental: rodeados por terrenos de jogos e de desportos,

alamedas para peões, zonas de segurança para as crianças, jardins tornando-se

87

por seu lado símbolos de uma condição social elevada ao qual apenas uma minoria
têm acesso.91 Nesta disposição urbanística está presente "um pouco de natureza
na cidade e o cidadão tem necessidade dela para o seu equilíbrio"
(Lamy,1991:132).Contrariamente, é percebida como símbolo de sujeição a uma
condição social constrangedora ou simplesmente humana quando é invadida pelos
espaços industriais, os parques de estacionamento de automóveis, atravancada de
detritos, semeada de pontos perigosos. O que se pede a este meio ambiente é
que isole o alojamento da cidade, que dê a ilusão, dentro do espaço construído, de
uma paisagem "natural", através da implantação de pequenos jardins, o que nem
sempre acontece.
No habitat urbano rigidamente ordenado, onde não é possível procurar a
recordação da natureza, emergem duas concepções de vida urbana e de meio
ambiente do alojamento urbano: o citadino e o neocitadino. A diferença reside,
essencialmente, no sistema de utilização de espaços e à alteração da cidade
herdada do período anterior ao desenvolvimento da circulação de automóveis.
Os habitantes dos velhos centros urbanos, mais ou menos degradados, aos quais
foi destruída a vida do bairro e da rua de outrora, sentem-se frustrados porque
perderam o seu meio urbano sem encontrar cenários de compensação. Residem
em habitações caducas, sem conforto - o conforto pode ser considerado como
elemento do meio ambiente -, o que as torna inabitáveis. Assistimos, com alguma
frequência, a notícias que nos dão conta desta situação. Consequentemente
desmoronam-se algumas casas, outras ardem e outras ainda com perigos
eminentes. A rua passa a ser um espaço de concentração de todas as
incomodidades e de todos os perigos, ao passo que anteriormente era um local de
Também subjacente à construção de bairros camarários, por ex. os da cidade do Porto, há estudos de
sociologia urbana, que demonstram como estes foram enquadrados em zonas de burguesia e dotados de
estruturas de lazer, a fim de permitir a vontade de mobilidade social e a ascensão do operariado aos valores da
classe dominante, até durante o período do salazarismo, época em que começam a emergir nas cidades estes
bairros, como resposta social do Estado providência aos fenómenos de migração do rural para o urbano e ainda
como meio de acabar com as barracas que nos anos 60 invadiram e estragaram afisionomiadas cidades.
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passeio, de encontro, de debate e de alegria. As agressões são de diversa ordem:
gases libertados pelos automóveis, ruído, poluição, exposição e exploração
comercial, começam por ser agressões de ordem psicológica e psiquiátrica uma
vez que são , às vezes, desfeitas as redes de relacionamento de vizinhança, que
foram enraizando a condição humana
O habitante do prédio novo não deixa de estar menos exposto a estas agressões.
No seu cenário de falsa natureza, cujo ambiente não responde às suas
necessidades de escapar

a um universo concentracionário, procura dispor de

reservas de espaço que o aproximem da sua concepção de natureza: verdura, sol,
horizontes e ar puro. Os mais afortunados podem adquiri-los, pelo menos
parcialmente, aos preços mais elevado na própria zona urbanas fracções bem
situadas do aglomerado, em espaços acidentados com panoramas abertos,
atravessados por jardins, distanciados de fumos e ruídos, das zonas de serviços.
Estes últimos exercem cada vez mais uma acção repulsiva em relação a toda a
busca da natureza. Pelo contrário, os locais com «espaços verdes» atraem cada
vez mais o citadino, que na sua ausência e mediante os recursos económicos
disponíveis, procura uma residência secundária, uma casa de fim de semana mais
ou menos afastada do centro urbano, onde procura compensar as suas
frustrações: o campo, o silêncio, o curso de água, o tipo de habitação, o contacto
com camponeses; a praia no Verão e a neve no Inverno.
Desta procura e fuga à pressão das multidões, ao ruído, à circulação, à moldura
de betão, às solicitações do comércio, decorrem transformações importantes ao
nível do território. Assim, a paisagem transforma-se resultando muitas vezes
num ordenamento selvagem com danos consideráveis nas paisagens naturais,
alguns deles irreversíveis podendo mesmo desencadear catástrofes.
"A cidade é feita pelo homem e para o homem nela residir, trabalhar e cultivarse (lazer)" (ideml30)
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O espaço de lazer entrou no meio ambiente citadino mas este, por sua vez,
defronta-se com os seus próprios problemas do meio ambiente, ou seja de
salvaguarda dos ecossistemas. Surgem, então os Parques Nacionais ou Regionais
cujo objectivo é subtrair às especulações e às degradações que daí podem
resultar, as belezas naturais com o conjunto do seu ecossistema, formas e
arquitectura mineral, vegetação e fauna. O seu objectivo é, em última instância, o
de reservar estes tesouros para a educação e a satisfação estética dos homens,
desencantados com a vida citadina.
O problema do meio ambiente na fase da «actividade» centra-se em dois
aspectos. Problema das condições de trabalho e problema de acesso aos locais
de trabalho. O meio ambiente do posto de trabalho varia segundo a natureza do
trabalho. È um facto que as condições de trabalho desde iluminação, ventilação,
neutralização de ruídos agressivos ao sistema nervoso, uso de protecção em
determinadas actividades, promiscuidade com as multidões em especial nos
serviços com contacto directo com o publico,... permitem e favorecem uma
melhoria substancial na qualidade de vida dos trabalhadores. Portugal ainda está
longe de cumprir estas condições, apresentando-se como um, dos países da
comunidade Europeia com uma alta percentagem de acidentes em serviço.
Uma das restrições ao trabalhador das grandes cidades, resulta das condições
nas quais deve efectuar o percurso entre o local de habitação e o local de
trabalho que nos últimos tempos sofreu uma grande transformação, resultante
do crescimento urbanístico. Muitas vezes longo e demorado, especialmente em
horas de ponta, ou então em filas de espera para apanhar o autocarro que chega
apinhado de gente. O stress causado por este factor condiciona as condições de
vida dos homens e favorece também o aparecimento de determinadas doenças de
origem nervosa e cardiovascular- esta originada, também, pela vida demasiado
estressada, sedentária e pelo tipo de alimentação que se adoptou . "Conforme
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aumenta e se dilata selectivamente o tamanho urbano, as dificuldades para o bem
estar aumentam, o transporte converte-se em problema de alienação pessoal e de
contaminação acústica e química. Chega inclusive a falar-se de uma psicopatologia
urbana"(Régales, 1996)92
As sociedades industriais são vitimas das obras que criaram, não só do seu meio
ambiente imediato mas no conjunto do seu espaço de vida- considerando que este
espaço vida toma proporções planetárias. Algumas atingem, apenas, o meio local
ou regional outras, chegam a por em causa todo o equilíbrio biológico do globo. A
emanação de fumo das fábricas de produtos químicos, ou das nuvens duma
cimenteira, os detritos lançados para os rios, as substancias radiactivas nos
oceanos e na atmosfera., constituem um conjunto de factores que contribuem
para a degradação ambiental e com repercussões quer na água, ar, animais,
plantas, quer ainda na alimentação, debilitando todos os ecossistemas.
A cidade transformou-se no meio natural do homem citadino. "Constitui o
invólucro ecológico mais elaborado pelas sociedades dos homens, um invólucro
sociocultural, religioso e tecnológico, onde as construções são o testemunho do
passado mas prenunciam, igualmente, o futuro." (Lamy.156) Tratar as cidades
como organismo vivo em constante interacção com os seus habitantes, é uma das
condições necessárias para o seu bom funcionamento. Por isso é fundamental
cuidar dela, planificá-la urbanisticamente, dotá-la de vivacidade, de cor, "onde
industria e as actividades possam coexistir pacificamente com o habitat"
(Lacaze, in Lamy.156), com a cultura, com o ambiente em geral.

REGALES, M. F ; LOPES, A. P. (1996)Población. ecologia y medio ambiente. Pamplona: EUNSA
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5-Patrimónios culturais e literárias: novos híbridos ou novos olhares do
«rurbano»

Cada povo, enquanto produto de um processo nacional de etnização, é hoje em dia, obrigado a encontrar os seus próprios
meios para ir além do exclusivismo (...) num mundo de comunicações transnacionais e relações globais de força. Por outras
palavras: cada indivíduo é obrigada o encontrar na transformação do imaginário do "seu" povo os meios para se distanciar
dele, para poder comunicar com os indivíduos de outros povos com os quais ele, ou ela, partilha os mesmos interesses e,
até certo ponto, o mesmo futuro» (Balibar e Wallerstein)93

A posição de Portugal na semiperiferia da Europa e a crescente penetração das
relações sociais de produção capitalista, no campo (Stoer e Cortesão, 1999),
conduziu a processos de mutação dos grupos rurais.

Os novos padrões de

consumo, impostos pelo aumento de "pressão" exterior, sobretudo os mass média,
os emigrantes e mesmo pelos próprios descendentes que estudavam nas vilas ou
cidades, leva a camada camponesa a organizar "estratégias de abandono do
trabalho tradicional" (Stoer e Araújo, 1992). O seu modo de vida, baseado numa
economia de subsistência torna-se cada vez mais inviável e consequentemente,
este grupos têm procurado trabalho nas vilas ou cidades.
Os resultados desta mobilidade levaram os rurais a procurar novas estratégias
de sobrevivência e novas fontes de rendimento ( o trabalho em pequenas
fábricas, ou construção civil e a procura de espaços onde pudessem desenvolver o
trabalho agrícola): " coexistência de modos de produção capitalista com outros
modos de produção não capitalista" 94 O poder de atracção das cidades, com as
suas oportunidades de emprego, de escolarização, de informação, e de outros
tipos de progresso pessoal, é reforçado por uma vontade de abandonar as zonas

In Stoer: S: S. e Cortesão, L.(1999) Levantando a Pedra- Da pedagogia Inter/Multicultural às Políticas
Educativas numa época de Transnacionalização. Porto. Ed. Afrontamento: 49
94
Santos. B. S. -(1994)Pela mão da Alice - o social e o político na pós modernidade. Porto. Ed. Afrontamento:
115.
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rurais. Estas oportunidades de trabalho incentivou, também, os agricultores a
atribuírem maior importância à educação, especialmente das raparigas.
Estas estratégias de diversificação tem como efeito um contacto mais estreito
com os centros urbanos e os seus valores.
Os modelos de produção e consumo das grandes cidade exercem, por seu lado, um
amplo impacto nos meios que as rodeiam. A sua «marca ecológica» estende-se por
grandes áreas, não só pelas que lhe são imediatamente próximas e afectadas
pela poluição, mas também por aquelas que lhe fornecem comida e novos
habitantes.
O desenvolvimento do mercado urbano gera procura de produtos rurais, incluindo
produtos artesanais e manufacturados. Esta procura fortalece os centros rurais
podendo estimular melhorias nas economias rurais que geram procura e expandem
os mercados locais.
Por outro lado, o habitante urbano, cansado da vida estressante das grandes
cidades ( o corre- corre para o trabalho, a poluição sonora e atmosférica, a
competição - característica dos modos de produção industrial), procura novos
espaços que lhe permitam aliviar as tensões das grandes cidades. O lazer, o
descanso, a procura de um ambiente mais limpo e menos poluído e o intercâmbio
cultural são alguns dos motivos que induzem esta mobilização. E nesta procura
urbana que parece residir o essencial da evolução futura das áreas rurais
transformando o mudo rural em espaços multifuncionais com valor patrimonial 95 .
Assiste-se com esta ideia de património a: "- movimentação de renaturalização,
centrada na conservação e protecção da natureza;
- P rocura de autenticidade, que leva a encarar a conservação e a protecção dos
patrimónios históricos e culturais como vias privilegiadas para valorizar memórias

O meio rural adquire cada vez mais como um espaço que oferece um modo de vida alternativo.
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e

identidades

capazes

de

enfrentar

as

tendências

uniformizadoras

desencadeadas pelos processos de mundialização;
- A mercantilizarão das paisagens, como resposta à rápida expansão de novas
práticas de consumo decorrentes do aumento dos tempos livres, da melhoria da
qualidade de vida de importantes segmentos, como consequência, da valorização
de actividades de turismo e lazer" (Serrão, 2000: 48)96
Cria-se não tanto uma linha divisória mas antes um continuum rural - urbano que
alguns autores apelidam de "emergente fenómeno de contraurbanização"97
(Fielding, 1997; in Caride, 1999: 28).
Destas

mobilizações

e

destes

contactos

multiculturais

decorre

uma

desçontextualização e recontextualização das identidades. As novas identidades
constróem-se numa linha de tensão entre ruralidades e urbanidades que dá lugar
à identidade híbrida: há uma nova ordem relacional que institui o «rurbano».98 A
construção desta relação poderá assentar em dois objectivos:- Consolidar
relações de proximidade mutuamente benéficas e de natureza sinergética em
detrimento de relações assimétricas, adoptando-se a perspectiva de "bioregiões" em que os espaços naturais asseguram continuuns rural-urbano, como
medida cautelar de preservação dos ecossistemas e da sustentabilidade
ambiental; - Transformar as cidades em pontes efectivas entre áreas rurais e o
mundo exterior.(idem:49)

SERRÃO, João (2000)- Relações entre rural e urbano: evolução histórica, situação actual e pistas para o
futuro. In Sociologia. Problemas e práticas, n.° 33. Oeiras. Celta Editora.
97
Trata-se de uma nova tendência migratória, segundo a qual são as cidades pequenas e as áreas rurais as metas
preferidas de um crescente número de pessoas.
Na história da pedagogia a questão rural/ urbano também tem sido objecto de reflexão. Existem duas posições
opostas - urbanofobia pedagógica e urbanofilia pedagógiaca que reflectem sobre os dois meios enquanto espaços
formativos. A urbanofobia pedagógica entende que é a natureza (meio rural) o lugar privilegiado para os seres
em formação. Esta linha de reflexão teve em Rousseau o seu mais notório defensor, na sua obra O Emílio. A
urbanofilia considera a cidade o meio privilegiado da educação. Esta linha de reflexão inspira-se em Platão. In
BERNET, Jaume Trilla- La ciudad educadora: génesis, usos. significados y propostas. In As cidades e os rostos
da exclusão (1999). Porto Universidade Portucalense- Educação Social
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As perspectivas de desenvolvimento sustentável dependem da dinâmica das
relações entre pessoas e lugares situados em diferentes pontos desse continuum.
Torna-se fundamental o envolvimento coordenado dos vários agentes no que diz
respeito à gestão urbanística como também e fundamentalmente no processo de
desenvolvimento local. Planear no sentido de desenvolver, facilitando uma melhor
qualidade de vida e preservação do ambiente, pressupõe uma reflexão integrada,
participação e mobilização da sociedade civil e dos poderes locais e nacionais por
forma a favorecer um modelo de desenvolvimento mais sustentável e integrador,
que revitalize estes espaços e favoreça o seu intercambio cultural. Deste
intercambio cultural os conhecimentos ambientais (literacias ambientais) poderão
enriquecer-se e consolidar-se e consequentemente alcançar âmbitos mais
sustentáveis. E nesta perspectiva que a defesa do ambiente poderá ganhar
contornos mais significativos

e consistentes e que, em última instância, se

traduzirão na melhoria da qualidade de vida das populações urbanas e rurais.
No sentido de uma maior sustentabilidade biocultural e ambiental, subscrevemos
as palavras de Allègre (1996:1987) "ecologia das cidades ecologia dos campos: é
preciso não negligenciar a primeira, é forçoso repensar a segunda. Há que não
esquecer que uma não dispensa a outra: se uma ecologia rural aliciante e eficaz
fizer diminuir o excesso da população urbana, a ecologia das cidades deixará de
se debater com esse problema".
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Parte II
V- Literacias ambientais em duas escolas (urbana e rural) portuguesas

Partindo do pressuposto que cada cultura desenvolve, através do processo
educativo, uma forma de estar e de ser, que o orienta nas suas práticas, nas suas
acções, na sua reflexividade e no seu simbolismo, pretendemos, através deste
estudo, ultrapassando uma abordagem causalistica e linear, e centrando- nos mais
numa abordagem interpretativa", perceber as literacias ambientais que
subjazem às diferentes culturas urbana e rural.
Cada sociedade contém a sua própria interpretação do mundo, cabe por isso ao
investigador procurar descobrir o «acesso a ela». Para tal talvez seja de alguma
razoabilidade co\ocar-se no «papel do actor» com o fim último de, à reflexão da
abordagem cultural, lhe imprimir uma forte componente compreensiva, a qual r\ão
está alheada da forte subjectividade imprimida pelo investigador.
*

E lugar comum falar em atraso do mundo rural e progresso no mundo urbano. O
atraso do primeiro é, regra geral equacionado em termos de desenvolvimento ou
se quisermos de ausência de desenvolvimento, traduzido num discurso centrado
nas carências, em antítese com o do mundo urbano e industrializado que é olhado
como um mundo civilizado/ esclarecido. Esta forma de olhar apoia a
«naturalização»

e o triunfo do processo de desenvolvimento baseado numa

economia de mercado e dos seus valores civilizacionais e, consequentemente, o
mundo rural aparece inevitavelmente condenado em nome do progresso e da
modernização.
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Leon Bernier (1987) afirma que: "a melhor forma de basear ou rebasear o conhecimento das realidades
sociais seria a de partir dos saberes do senso comum que todos os indivíduos possuem relativamente à sua
própria realidade, à sua própria história e ao seu próprio local de inserção no campo social" (in HERBERT.
Michelle L.; BOUITTN. Gabriel G. (1994) Investigação Qualitativa- Fundamentos e Práticas. Lisboa. Instituto
Piaget

96
Importa, por isso, evidenciar e salientar que o mundo rural possui um potencial
cultural e ambiental", uma reserva de espaço físico e um conjunto de valores
culturais e ambientais que lhe são intrínsecos e que representam um recurso
fundamental nos processos de protecção e reprodução da natureza. "Assim, a
defesa da sobrevivência do mundo rural e dos seus habitantes como os nossos
«guardadores de paisagens» configura-se não como uma preservação do passado,
mas sim como uma salvaguarda do futuro" (Canário,2000:127) 10° que atenuam,
por outro lado, as assimetrias existentes entre rural/urbano e por outro
favoreçam o intercambio cultural e ambiental dando lugar à emergência do
«rurbano» .
O modelo de desenvolvimento que conhecemos, entendido no quadro da
modernidade- agravamento dos problemas sociais e ambientais, que demos conta
no primeiro capítulo- "não corresponde a uma crise do mundo rural tradicional que
o «desenvolvimento» tem vindo a eliminar de forma sistemática, mas sim a uma
crise do mundo urbano e industrial, edificado com base nos valores mercantis"
(Canário 2000. 125), no quadro da qual podem ser interpretados os problemas da
educação e formação ambientais.
Pretendemos neste trabalho,

a partir das preocupações que temos vindo a

enumerar, intercedidas pela detecção das literacias ambientais: funcional,
cultural e crítica, contribuir para a emergência de uma nova postura sobre os
va\ores culturais e ambientais, só viável a partir de um conhecimento e
compreensão, que pretendemos levar a cabo, a partir do estudo que temos vindo
a realizar em duas escolas (urbana e rural) na cidade de Gaia e na aldeia de
Lagoaça.

Canário. Rui. A escola no mundo rural - contributos para a construção de um objecto de estudo. In Revista
Educação Sociedade & Culturas. Porto E. Afrontamento
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1- Considerações sobre o conceito

O conceito de literacia tem sido utilizado, de forma circunscrita, para avaliar as
s

competências da leitura e da escrita que a frequência da escola gratuita e
obrigatória deveria criar em todos os cidadãos. E uma expressão de origem
anglo-saxónica - literacy- que adquiriu nos últimos anos um significado mais
amplo. A capacidade de leitura, necessária ao cidadão actual ultrapassa o mero
texto escrito. Ao texto normal, acrescem-se novas capacidades: 1er gráficos, a
informação televisiva, a publicidade, o discurso político, o ambiente.
A competência do cidadão deixa de se circunscrever as aspectos ligados ao saber
1er, escrever e contar, passando a ser mais ampla, na qual se engloba a
capacidade de "1er o ambiente". Neste processo de alfabetização a percepção do
ambiente assenta

na interligação entre sociedade, natureza e cultura

significando que, aquilo que se pode 1er e dizer sobre o ambiente "se inscreve
tanto na experiência subjectiva do corpo vivido, como nas designações geradas
por uma determinada cultura social e simbólica"101. Esta r\o\/a competência,
marcada culturalmente, supõe, segundo A. Stables, R. Stoetart, S. Stoer e M.
Lencastre (1998), que o ambiente pode ser entendido/ lido como um texto e a sua
compreensão implica diferentes níveis de conhecimento (literacias).
Assim, é

fundamental

aprofundar

conhecimentos que permitam maior

intervenção cívica e que, em última instância, conduzam à sustentabilidade do
planeta. O que importa aqui reter é a essência de como o ecossistema se auto
organiza, não no sentido de enumeração dos factos, das coisas, dos princípios,
mas é, sobretudo a organização que se deve entender, porque estão todos
interligados. Interdependência e organização são o seu principal principio.
Lencastre. Marina (2001) Etologia Cognitiva, Cultura e Linguagem. No prelo,pp.207

98
Outro aspecto do entendimento do ecossistema, da comunidade é o das relações.
No's sabemos que para fazer bom uso de uma floresta, por exemplo, não basta
que nos limitemos à renovação dos recursos úteis ao homem. Não basta geri-la
como um povoamento de árvores ou um território de caça. E necessário t e r em
conta as relações entre tudo o que lhe permite renovar-se. Ou seja, há que
considerar toda a floresta como um conjunto complexo de ecossistemas, cujas
faculdades de adaptação devemos preservar.
O enfoque no estudo dos ecossistemas permite-nos aprender sobre a construção
de comunidades humanas sustentáveis. Necessitamos, para isso, entender os
relacionamentos, estudar os padrões, não medi-las e pesá-las, mas mapeá - las,
com o objectivo de compreender a capacidade de auto- organização e de
dependência do ecossistema planetário, um passo importante para as literacias
ambientais.
Neste sentido, e segundo os autores (1998), ser ambientalmente

letrado

significa que a compreensão do ambiente, à qual subjaz a marca cultural e na qual
os significados

adquirem diferentes

conotações, supõe a capacidade

de

interpretar os sinais no ambiente, ou seja, apreender a teia de relações
funcionais e culturais em que adquirem significado; implica também ser capaz de
compreender

o

seu

significado

(emocional,

perceptivo)

para

si

mesmo,

desenvolvendo, simultaneamente, uma atitude crítica face a esses significados.
A leitura do ambiente subjazem-lhe diferentes

níveis de compreensão que

interpelam níveis de conhecimento, nos contextos multiculturais, cada vez mais
finos. Assim, na literacia ambiental poder- se- à considerar três níveis de
conhecimento: literacia ambiental funcional, literacia ambiental cultural e
literacia ambiental crítica. 1 0 2

A. Stables, R.. Soetart. S. Stoer e M. Lencastre (1998) The development of environmental awareness through
literature and media education
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2 - literacia ambiental funcional, cultural e crítica

A literacia ambiental funcional orienta-se por uma interpretação que envolve a
capacidade

de

compreensão

do

mundo

natural,

do

funcionamento

dos

ecossistemas naturais e humanos e de questões ambientais correntes. Segundo
os autores citados consiste não só na "habilidade para recordar o carvalho, mas
também na habilidade para o reconhecer; implica não só a habilidade para
reconhecer várias árvores numa determinada área, mas também se formam parte
de uma floresta ou de uma área de um parque. A literacia ambiental deve também
envolver a habilidade para determinar a partir de pistas contextuais, o que
deverá ser uma coisa que só é parcialmente vista... A literacia ambiental
Funcional não é um mero pré- requisito para formas mais avançadas de literacia,
mas envolve uma série de competências complexas e uma acumulação de
conhecimentos com capacidade ilimitada para crescer... muita da educação
científica das escolas concentra-se no que aqui defendemos como literacia
funcional" (p. 17). Qualquer indivíduo, cultura acede aos elementos ambientais a
partir de uma apreensão em que concorrem os elementos naturais e culturais do
meio. Por isso é perfeitamente possível apresentar um elevado índice de literacia
ambiental funcional uma vez que estes não coincidíjm exclusivamente com os
conhecimentos científicos sobre o ambiente. Por exemplo a gente rural na medida
em que utilizam designações linguísticas, práticas e saberes ancestrais, passadas
pelas gerações anteriores.
Concorrem para este tipo de literacia

as Ciências da Natureza, a Biologia, a

Geografia, a Etologia, a Física, as ciências do ambiente, cujo objectivo
fundamental se situa no saber.
Os seus pressupostos assentam nas seguintes premissas:
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- Conhecer as leis ambientais existentes
- Conhecer o funcionamento dos ecossistemas animal vegetal e humano
- Debater formas ambientais comuns
Este tipo de conhecimento não se ocupa dos significados individuais e colectivos
da informação ambiental daí, não ser suficiente para motivar a acção.
A educação ambiental permite aceder às bases científicas em que se sustenta
por forma a serem usados como informação para julgamentos essenciais de
valores humanos. Daqui advém a importância da literacia ambiental cultural cuja
compreensão

do

mundo

discorre

de

uma

hermenêutica

centrada

na

descodificação e compreensão dos significados pelos elementos naturais no seio
de práticas

socioculturais

dominantes, e a sua inscrição

num contexto

multicultural.
Ela permite, pois, a cada um reconhecer o significado de imagens naturais r\a
cultura humana e o seu porquê. Possibilita, também, a compreensão da paisagem
nas dimensões naturais, bióticos e abióticos e a acção humana ao longo dos
séculos.
A literacia ambiental cultural refere-se, pois, à "capacidade de compreender o
significado que a sociedade atribui a certos ícones culturais. Estes ícones incluem
objectos naturais vivos: parques nacionais; a floresta californiana; o carvalho
inglês, (o sobreiro português). Um aumento de literacia ambiental cultural seria
possível através da leitura (de obras que reflectissem a evolução das paisagens)
em termos da história cultural e o modo como estas paisagens têm sido vistas,
usadas e modificadas ao longo do milénio... Um certo grau de literacia ambiental
cultural ajuda a reconhecer o significado das imagens naturais nas culturas
humanas, juntamente com algum conhecimento sobre as razões, e sobre os
sujeitos, para quem essas imagens são significativas" (idem, p. 18). Neste sentido,
a literacia ambiental cultural concorre para uma tradução da apreensão cultural e
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socialmente convenciona da , "onde se produzem associações simbólicas e prática s
e onde se dia lectiza m a s va ria da s filia ções histórico- socia is dos sujeitos e dos
objectos"103
Contribuem r\a construção deste entendimento os conhecimentos da s área s da
Antropologia, da História, da Sociologia, do Multicultura lisme
Exemplos

- Conhecer as leis a mbienta is existentes e sua

inscrição num contexto ■

multicultural;
- Conhecer a

plura lida de cultura l que povoa m o pla neta e o seu contexto

ambiental;
- Conhecer os códigos linguísticos da diversidade cultural- ser bilinguista cultura l
- Conhecer os modos de vida em contextos ambientais diferentes;
- Levantar questões sociombientais pa ra reflexão e prática na educação.
Este nível de litera cia reverte sobre o primeiro e ta mbém sobre a litera cia
ambiental crítica
ambiental, a poia da

que a o envolver a ca pa cida de pa ra o deba te e a decisão
na

sensibilida de ecoforma tiva

e na

responsa bilida de

multicultural e eco-socia l implica , o poder de desenvolver e compreender os
factores que contribuem pa ra a muda nça a mbienta l e ter uma perspectiva de
como reagir a essa muda nça , de um modo que se traduza numa acção consciente e
sustentável. Implica

a

"compreensão dos fa ctores que contribuem pa ra

a

mudança ambiental e o conhecimento do modo como deve opor-se a essa mudança
através da acção. A literacia a mbienta l crítica (e sensível) envolve a ca pa cida de
de explora r questões ta is como: o que é este luga r pa ra mim? O que significa
para nós, ou pa ra os outros? Qua is são as consequência s se persistir neste
caminho? Devemos a ctua r diferentemente, e como? Como podemos tra duzir os

Lencastre: Marina (2000). Etologia Cognitiva. Cultura e linguagem. Doe. policopiado
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novos valores em acção efectiva- e será que os nossos valores estão aptos a
mudar em função do que sabemos ou sentimos?(idem:19)
Exemplos:
- Educação sempre como educação ambiental e multicultural;
- Pressionar os poderes institucionais e políticos a cumprirem as leis ambientais
existentes e políticas públicas justas;
- Pressionar para a criação de novas leis mais rigorosas e pejo seu cumprimento.
A

literacia

ambiental

crítica

deve ser

desenvolvida

numa perspectiva

de

integração de saberes (infer e multidisciplinares, bioéticos, estéticos, culturais e
ambientais), suportada pela diversificação de iniciativas, valorizando-se práticas
de actuação marcadas pela inovação, pela criatividade, pela sensibilidade e pela
capacidade de intervenção. Impendem para a construção deste conhecimento os
contributos da Teoria Crítica, a Ecologia, o Multiculturalismo Crítico e a
Educação Ambiental
As literacias ambientais têm de levar a pessoa, individual ou colectiva, não apenas
a lutar por causa da pedreira, do rio, da fábrica que polui, porque querem
destruir o local ou construir uma central térmica, mas também devem levar a
inquietar-se sobre o que é o património natural a sua história; conseguir
perceber a inter-relação entre o património natural e as actividades humanas ao
longo dos séculos ou como os homens resolveram os seus problemas da adaptação
ao ambiente.
Pressupõe, também uma capacidade de acção crítica, que o levará para um modelo
de desenvolvimento mais humanizado e mais sustentável.
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3 - Culturas e literárias: que relação e que possibilidades formativas

Urge no actual contexto económico, cultural, social e ambiental, repensar a
educação,

por

forma

a

questionar

as

práticas

homogeneizadoras

e

antropocêntricas que têm orientado a forma como se tem "olhado" o ambiente e
consequentemente o pluralismo biocultural nele integrado. Para que um novo
"olhar"

renasça e se efective,

torna-se

premente

reconhecer

existirem

diferenças culturais e consequentemente diferentes modos de vida. Tal facto
requer o reconhecimento da diferença, não como obstáculo, mas como fonte de
enriquecimento, efectivado através de um diálogo ético interpelante e situacional
de tradução e negociação, que reconheça, simultaneamente, as incompletudes
multiculturais.
Os conhecimentos produzidos neste diálogo consubstanciarão o "desenvolvimento
do bilinguismo cultural onde o respeito e manutenção da cultura de origem
coexistem com a aquisição de saberes e com o uso de instrumentos vários que vão
desde a língua a saberes e competências, conhecimentos, normas, etc." 104 O ambiente, como atrás foi referido, não se confina apenas a aspectos físicos.
Subjacente ao conceito estão a natureza , a sociedade e a cultura. O
entendimento do todo passa pela consciência das interrelaçôes, por "um
pensamento integrador que tenha em conta a complexidade dos sistemas reais e
que os factos e acontecimentos só podem encontrar a sua explicação quando,
depois de serem examinados parcialmente se procede à reconstrução da rede de

Soer, Stephen e Cortesão, Luiza (1999) Levantando a pedra- Da pedagogia Inter/ multicultural às politicas
Educativas numa Época de Transnacionalização. Porto: Edições Afrontamento. Pp:113
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relações que constitui o sistema"(Novo,1996)105 Entender um problema local não
se circunscreve a esse mesmo local mas a aspectos globais.
As literacias ambientais poderão ajudar a "cultivar" uma consciência ambiental
mais crítica, mais sustentável, uma vez que poderão fornecer os instrumentos
necessários à "leitura" dò ambiente, através de um processo de alfabetização
ambiental que enfatize os conhecimentos (literacia ambiental funcional), os
significados culturais em que as práticas ambientais se inscrevem (literacia
ambiental cultural) e a capacidade para o debate sobre decisões ambientais
apoiada na sensibilidade ecoformativa e na responsabilidade multicultural
(literacia

ambiental

crítica).

Os

pressupostos

básicos

desta

"leitura"

conjecturam que, a partir da vida quotidiana local e das diferentes realidades
multiculturais, se desenvolvam novas capacidades ambientais, que induzam a um
saber, saber fazer e saber estar, que permitam, em última instancia, o
desenvolvimento de uma cidadania mais participativa e democrática.
Culturas e ambiente, mediadas pelas literacias ambientais, poderão, assim,
entrecruzar-se, revitalizando novas práticas e formas de convivência sustentada,
não no sentido da auto- contemplação, mas postulando uma nova acção mais
formativa, mais crítica e interventiva.
No nosso estudo, como já foi referido, pomos a hipótese que os saberes e
leituras sobre o ambiente são diferentes nos dois meios que estudámos. Vários
factores concorrem para esta diferença: o meio eco- sócio- cultural, os modos de
vida, o acesso à informação/ educação (mais acessível às crianças do meio
urbano) e a influência dos meios de comunicação. Pomos também a hipótese que
eles são incompletos. Daí, defendermos o diálogo multicultural sustentado pelas
literacias ambientais

Novo, Maria (1996). La Education ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas Madrid: Editorial
Universitas AS. Pp:162
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VI- Objectivo da investigação e sua justificação

O (s) objectivo(s) do'presente estudo consiste(m) em procurar os níveis de as
literacia ambiental: funcional, cultural e crítica subjacentes às respostas dadas
pelas crianças, do meio rural e urbano, face a questões que lhes foram colocadas,
utilizando para o efeito o questionário com perguntas abertas e um dilema.
Trata-se de um estudo de casos, de duas realidades ecoformativas diferentes,
que pretende situar-se no âmbito do paradigma interpretativo e comparativo por
forma a apreender os diferentes significados conferidos às questões ambientais
colocadas e, simultaneamente, confrontar os níveis de.literacia ambiental nos
dois contextos culturais.
A recolha de dados foi efectuada, essencialmente, através do questionário,
elaborado para o efeito, onde pretendemos abordar questões que se
enquadrassem nas literacias anteriormente refenciadas. Na construção do
questionário procurámos obedecer a uma lógica que realçasse os diferentes
níveis de literacia: questões que se reportam a conhecimentos funcionais,
questões socio-ambientais e questões prá-ambientais. (Ver Anexo 1)
Foi previamente realizado um estudo exploratório, em duas escolas de Gaia cujas
populações apresentavam vivências ecoformativas diferentes, a partir do qual foi
construído o questionário. Pretendemos, assim, e dado o número de questões que
são colocadas, captar uma multiplicidade de "olhares" e "leituras" face a questões
que nos são tão caras e contemporâneas, mas também "captar a riqueza e
detalhes do significado deste grupo particular" (Ferrarotti, citado por Albarello
et Al: 207), atrawés de uma análise de conteúdo que enfatize os explícitos e
implícitos dos discursos.
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1- Contextualização da problemática
«.. durante muito tempo o homem teve repugnância em tomar-se a si próprio como objecto de estudo ao mesmo título que
os outros seres naturais: consciente do lugar inteiramente particular que ocupava no seio da criação, entendia não descer
do pedestal. O antropocentrismo ordenava a criação em torno de si...»106

Se a vida é um produto do ambiente, este é por sua vez um produto da vida, as
interdependências estabelecidas não se confinam apenas a um factor mas a uma
complexidade de inter-relações e de factores. Da convergência destes factores
decorre um modo específico de "ser" e de "estar" com o lugar, imbuído por uma
série de mitos, tradições que lhes conferem determinada especificidade.
Ao termos consciência destas inter-relações e interdependências que conferem
especificidade às culturas, procurámos, na nossa investigação, perceber e
identificar as literacias ambientais que subjazem às crianças dos meios rural e
urbano, com idades compreendidas entre os 9 e os 10 anos, e ao nível do 4 o ano
do primeiro ciclo do ensino básico.
Trata-se de um estudo que, ao privilegiar como metodologia de trabalho o
inquérito por questionário com perguntas abertas e um dilema pretende dar a
palavra, neste caso a escrita, aos actores sociais que escolhemos para este
estudo, através da apresentação de um conjunto de questões actuais e o mais
integradas possível da realidade.

JEAN Poirier in VARELA, M. Helena. LUCAS, António M. Rollo (1982) ANTROPOLOGIA Paisagens,
sábios e selvagens. Porto Editora
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Procuremos em última instância perceber que conhecimentos, que consciência e
que capacidade de avaliação107estão implícitos aos dois grupos culturais.

2-Descrição das escolas e do meio envolvente

O estudo realizou-se em dois concelhos distintos. Vila Nova de Saia e Freixo de
Espada-à-Cinta, localidades pertencentes a dois distritos também distintos:
Porto e Bragança
Meio urbano
Reportando-nos ao primeiro, Vila Nova de Gaia, importa referir que o estudo se
efectuou numa escola do primeiro ciclo do ensino básico, situada no centro de
Vila Nova de Gaia, na freguesia de Mafamude, circundada por quatro ruas de
intenso tráfico e um vasto complexo habitacional

e comercial, que nos últimos

10/15 anos sofreu um intenso crescimento.

No seminário Internacional de Educação Ambiental celebrado em Belgrado em 1975 e praticamente
ratificados pela conferência Internacional de Educação Ambiental de Tbilisi, em 1977, definiram-se os seguintes
objectivos:
Consciência. Ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirirem maior sensibilidade e consciência do meio
ambiente em geral e dos problemas conexos.
Conhecimentos. Ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirir uma compreensão básica do meio ambiente na
sua totalidade, e dos problemas conexos e a presença e função da humanidade nele, o que entrava uma
responsabilidade crítica
Atitudes. Ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirir valores sociais e um profundo interesse pelo meio
ambiente, que os impulsione a participar activamente na sua protecção e melhoramento.
Aptidões. Ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirir as aptidões necessárias para resolver os problemas
ambientais.
Capacidade de avaliação,. Ajudar as pessoas e os grupos sociais a avaliar as medidas e os programas de
educação ambiental em função dos factores ecológicos, políticos económicos, sociais, estéticos e educacionais.
Participação. Ajudar as pessoas e os grupos sociais a desenvolverem o seu sentido de responsabilidade e que
tomem consciência da urgente necessidade de prestar atenção aos problemas do meio ambiente, para assegurar
que se adoptem medidas adequadas a respeito. In NOVO, Maria,( 1996) La Educación Ambiental, Bases éticas,
conceptuales y metodológicas. Madrid. Editorial Universitas, S.A, p: 237-238
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A 50 metros situa-se a Biblioteca Municipal, que permite aceder às mais variadas
actividades culturais: consulta de livros, espaço criança, Internet, filmes, cinema,
teatro, ballet, etc. .A 200m situa-se a Escola Secundária, dois Jardins de
Infância, um da rede pública e outro particular e um pequeno jardim público com
algumas espécies de árvores e plantas, relva e um pequeno lago.
O edifício escolar encontra-se rodeado de um logradouro constituído por um
pequeno espaço verde com algumas árvores, um pequeno lago onde vivem em
liberdade alguns patos, um recreio e um campo de jogos.
A freguesia de Mafamude, segundo os sensos de 1991, apresenta uma população
de 33443 indivíduos que se intensificou nos últimos anos com a construção de
novas zor\as habitacionais, as quais sofreram um crescimento desenfreado,
podemos mesmo dizer que em alguns casos a construção se efectuou sem uma
consciência

urbanística

(construção

que

se

pautou

pelo

mero

lucro

e

rentabilização dum espaço cada vez mais caro). Importa também referir que nos
últimos anos têm prosperado os sectores económicos secundário e terciário,
contado-se por muitas dezenas os empreendimentos industriais, em áreas como a
metalomecânica, o fabrico

do

calçado, têxteis

e outras

manufacturas,

instituições bancárias, grupos seguradores, escolas, etc.
Outrora a freguesia era constituída por grandes quintas, nas quais se exercia
uma intensa actividade agrícola abastecedora da cidade, mas que têm vindo a
desaparecer, ou desapareceram quase na sua totalidade, para dar lugar a grandes
aglomerados populacionais nos quais não existe uma preocupação em manter ou
preservar alguns espaços verdes. A rede hidrográfica local também é quase
desprezível, limitada por uns três minúsculos regatos que aqui possuem as suas
nascentes, e que se encontram poluídos e em mau estado.
Do ponto de vista dos padrões urbanos de qualidade de vida, não tem existido por
parte da autarquia grande preocupação na preservação e defesa do ambiente
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expressa

nas palavra da vereação

de

1997 "Há duas noções que são

complementares: desenvolvimento e crescimento. Em V.N. Gaia, temos assistido a
um

crescimento

vertiginoso

em

detrimento

do

desenvolvimento.

O

desenvolvimento deve fazer-se em todas as vertentes. Deve ser global e
integrado. No entanto em V.N. Saia não tem acontecido isso. A pressão
urbanística é muito forte. A autarquia não tem capacidade para impedir tal
crescimento e não tem capacidades financeiras para criar infra-estruturas como
por exemplo : espaços verdes, espaços de lazer, etc." (Samagaio, 1999:134)
meio rural
A escola onde o presente estudo se efectuou situa-se numa aldeia de trás os
Montes, Lagoaça, "Lagoança",( que tanto poderá ser "lugar de muitas lebres"
como "lugar de muitas bilhas", como ter qualquer relação com água) no original do
foral de D. Dinis, é concelho a partir de 26 de Abril de 1286, perdendo esta
categoria entre nos finais do século X I V a meadados do século XV. (não se sabe
exactamente).
A escola situa-se perto do centro da povoação, num local elevado onde é possível
ver uma imensidade de montes e vales uns cultivados outros no seu estado
natural por vezes perturbado pelos incêndios. A ladear a escola encontram-se
dwersas habitações, os correios e a estrada que lhe dá acesso.
Terra

rica

em tradições

culturais

e

um vasto

património

religioso

e

arquitectónico, que veio sendo destruído ao longo dos tempos, implantou-se em
zona de altitude, do qual resultou um povoado extenso onde predominou o
"sobrado" (casa com dois pisos; o primeiro para albergar os animais, o segundo
para habitação). Actualmente estas características foram sofrendo alterações,
fruto das influências exteriores, nem sempre num perfeito enquadramento
típico, do tradicional, e com a desertificação populacional, que tem levado até às
ruínas algumas casas, acentuada sobretudo a partir dos anos 5 0 / 60 do século
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XX. Em 1950 era constituída por 1.394 habitantes e em 1991 tinha apenas 824
habitantes108.
Seja em termos topográficos, seja sob a perspectiva climatológica, ou sob o tipo
de culturas praticado, Lagoaça poderá ser entendida como uma zona de planalto,
de terras férteis e com todas as características próprias das zonas
transmontanas e consequentemente uma cultura específica; e uma Lagoaça de
Terra quente, que desemboca no Douro, com uma prática de agricultura própria
dos microclimas mediterrâneos que a bacia do Douro proporciona. Foi, pois,
regulados por estas especificidades, que os seus habitantes souberam aproveitar
a terra no cultivo de cereais, oliveiras, laranjeiras, amendoeira, vinha, cultivo de
hortas e pomares, baseados inicialmente numa economia de subsistência e
posteriormente levando os produtos ao mercado, contribuindo, desta forma, para
a prestação da educação dos filhos que se deslocavam para as vilas mais próximas
e/ou cidades mais longínquas que aí vão ficando. Actualmente é uma aldeia com
poucas crianças/jovens e muitos idosos.

3- Descrição da população de alunos

A amostra é constituída por um total de 30 chanças, com idades compreendidas
entre os 9 e os 10 anos de idade, de um nível de ensino- 4 o ano I o ciclo do ensino
básico, dos dois sexos, de dois habitats (rural e urbano) e pertencentes a
diversos estratos sociais ( ver quadro 1)
Até à data desta

investigação, não tinha sido desenvolvido nestas escolas

qualquer projecto em Educação Ambiental. Por isso, consideramos que as
respostas dadas poderão ter várias origens que vão desde as aprendizagens na
escola, embora noutros âmbitos de ensino, nomeadamente nas Ciências, Estudo do
108

Pintado, Francisco António, (1996). De Freixo a Freixo de Espada à Cinta. Monografia-2. ED. Câmara
Municipal de Freixo de Espada à Cinta.
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Meio, aprendizagem através da socialização parental, aprendizagem entre os
pares, aprendizagens pela observação e aprendizagens interiorizadas através dos
mass média.

Total

Posição social
Meio Rural

Ecolaridade

Idade

Rural

o
15 4 Ano

9 anos

Urbano

15 4 o Ano

9 anos

Classe superior

0

C\asse média instruída

2

Estrato operário

6

Estrato rural

7

Posição social

Classe superior

4

Meio Urbano

Classe média

11

"Quadro 1"

4 - Actividade de investigação

A preocupação de produzir conhecimento que possibilite a existência de actos
políticos que articulem "a análise científica com o pensamento utópico" (Santos
1994) - a criação de condições para a transformação da educação que permita a
todas as cr\ar\ças o acesso ao conhecimento crítico- conduz à abordagem
proposta por Bernstein de questionar "o macro a partir do micro e inserindo o
micro no macro"
Tratando-se

de

prosseguir

uma

metodologia

de

estudo

de

casos109

contextualizados que permitisse a interpretação dos dados obtidos, sem
pretensão para a generalização, procedeu-se ao estudo das literacias ambientais
em crianças dos meios rural e urbano.

O estudo de casos caracteriza-se pelo facto de reunir informações "tão numerosas e tão pormenorizadas
quanto possível com vista a abranger a totalidade da situação. É a razão pela qual se socorre de técnicas variadas
de recolha de informação (De Bruyne et ai, 1975, in Herbert, 1994: 170). No nosso estudo, e por razões de
ordem pessoal e metodológica, optámos, apenas, pelo inquérito por questionário.
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O processo de interpretação e dialogicidade que pretendemos efectuar, pese
embora as dificuldades emergentes, deve também, ter em consideração a
possibilidade de desconstrução das representações sociais provenientes dos
discursos proferidos pelas chanças inquiridas. Representações, estas, que
enfatizam uma "leitura do mundo" mais conforme com um conhecimento baseado
no senso comum ou seja, um conhecimento que reflecte as suas vivências
(culturais e ambientais), as influências/socialização (mass média, grupo de pares,
família, escola.. ). Na procura de perceber as diferentes "leituras do mundo", não
se busca eliminar ou desconsiderar as influências/ vivência das chanças
inquiridas, mas sim partir delas pois todas são válidas e questionáveis. E partindo
da consciência das "incompletudes" de cada cultura, e num processo "dialógico",
que se poderá contribuir para que elas se ampliem.
"Na perspectiva de uma proposta pedagógica de educação ambiental centrada na
análise e desconstrução de imagens que veiculam representações sociais sobre a
problemática ambiental global, podemos e devemos contar com imagens
produzidas nos mais. diversos espaços sociais e procurar comparar os pontos
comuns e divergentes dos seus discursos" (Reigota: 1999". 116)

4 . 1 - Construção do questionário

O processo de construção do questionário teve início no ano 2000, através de um
estudo exploratório que se efectuou em duas escolas do concelho de Gaia, com
realidades ecoformativas diferentes.
Iniciámos o percurso através de histórias trazidas pelas crianças nas quais era
possível reconhecer diferentes contextos multiculturais, com diferentes modos
de vida, e simultaneamente diferentes relações com o ambiente local. A partir
dos diálogos estabelecidos com as crianças, e dos registos efectuados,
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emergiram as questões ambientais que mais sensibilizaram as crianças e que
concorreram para a construção do pré- questionário.
Considerando que os fenómenos ambientais são muito amplos, não sendo, por isso,
possível abrangê-los a todos, construímos o pré- questionário tendo em conta as
questões mais emergentes do estudo exploratório- questões que mais tocaram as
crianças

na

abordagem

às

questões

ambientais:

biodiversidade,

água,

alimentação, qualidade de vida, poluição e ambiente.
Após ter sido elaborado, foi posteriormente validado r\as referidas escolas
sendo, depois, submetido a reformulação no sentido de focalizar a nossa pesquisa
permitindo,

desta

forma,

recolher

informação

pertinente

e

fiável,

e,

simultaneamente, adequá-lo às crianças desta idade, numa linguagem simples que
permitisse compreender as perguntas que se faziam.
Por último, o questionário é lançado nos dois meios (urbano e rural) que
escolhemos para o nosso estudo.
A escolha destes dois meios tem por objectivo encontrar a existência dos
conhecimentos e significados ambientais apresentados pelas crianças. Pomos a
hipótese que eles são diferentes nos dois meios contribuindo, por conseguinte,
para diferentes níveis de conhecimento e de consciência crítica

na origem de

diferentes níveis de literacia .

4.2-Organização do questionário segundo os domínios da análise

Procurando averiguar os diferentes conhecimentos
significados das crianças

e entender os diferentes

dos dois meios que escolhemos para a nossa

investigação, a estruturação do trabalho obedeceu a uma metodologia indutiva,
num processo interactivo que procurasse apreender as preocupações ambientais
decorrentes.
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A definição das categorias interpretativas (biodiversidade, água, alimentação,
poluição, qualidade de vida e ambiente) que segundo Bardin (1988) objectiva
fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos,
resultaram de abstracções sucessivas dos diálogos com as crianças.
Estas permitiram-nos construir o questionário por forma a abranger as
preocupações contemporâneas que inquietaram a maior parte das crianças que
auscultamos no estudo exploratório que efectuámos.
Para a análise dos discurso/registos e dos dados recolhidos pelos inquéritos,
utilizou-se a análise de conteúdo, entendida como "uma técnica de investigação
que permite fazer inferências válidas e replicáveis, dos dados para o seu
contexto" (Krippendorf, 1980, citado por Vala, 1986: 103) mas também consiste
numa "técnica para 1er e interpretar o conteúdo de toda a classe de documentos,
mais concretamente (ainda que não exclusivamente) dos documentos escritos"
(Olabuenega, 1988:182). O recurso a esta análise decorre do facto de se admitir
que os discursos emitidos podem derivar de uma intencionalidade e de um dado
contexto socio-cultural. A análise de conteúdo, permite dar conta da
multidimensionalidade dos discursos, facilitando o desvendar da significação do
seu conteúdo manifesto ou latente, "de forma cíclica ou circular, e não de forma
sequencial e linear" (Olabuenega,1989:191).
Os procedimentos interpretativo e inferenciais do material, aos quais não está
alheia a subjectividade do investigador, permite realçar as singularidades,
desmontar um discurso e produzir um novo discurso. Para Bardin (cit. por Vala:
103), "é a inferência que permite a passagem da descrição à interpretação,
enquanto a atribuição de sentido às características do material que foram
levantadas, enumeradas e organizadas" e para Deltley (Correia, 1999) compete
ao teórico repor a coerência do texto suprimindo os lapso de sentido que tem o
texto num trabalho de tradução de linguagens, reconstruindo-se uma nova
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linguagem. Este trabalho de tradução

e reconstrução só é possível de ser

construído num contexto comunicacional e hermenêutico.

Organização das questões nos domínios da análise
Categorias

Questões
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Conhecimento da biodiversidade vegetal local
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3
cr

Função da biodiversidade
Conhecimento da biodiversidade animal local

Biodiversidade

Função da biodiversidade
Consequências da caça
Consequências do fogo

*
Aqua
Alimentação

Função da água
Medidas para solucionar a f a l t a de água

Alimentação saudável

Consequências do fogo para o ambiente

Poluição

Dilema da f á b r i c a que polui
Concepção de planeta como local de vida
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Fundamental para viver bem
Concepção de planeta como local de vida

Qualidade de vida

Família sem emprego e com fome
Medidas para melhorar a qualidade de vida

"5
O
O

o'
o
3
cr

<*

3
D^

-*•

Concepção de ambiente

Ambiente

"Quadro 2"

Concepção de planeta como local de vida

O
S
SP
o
o
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V U . Apresentação e análise dos resultados

Pretendemos neste capítulo perceber e apreender os domínios de conhecimento
das crianças urbanas e rurais face à biodiversidade vegetal e animal, água,
alimentação, poluição, qualidade de vida e ambiente. Tendo em conta a
multirreferencialidade e transversalidade dos conhecimentos subjacentes às
literacias, tivemos alguma dificuldade em delimitar os discursos. Assim, optámos
por enquadrar na literacia ambiental funcional os conhecimentos básicos à
compreensão das questões ambientais, na literacia ambiental cultural os
conhecimentos que se inscrevem nos significados culturais e na literacia
ambiental crítica as tomadas de decisão face às questões ambientais.
Estamos conscientes de que tanto as literacia como as categorias não existem de
forma estanque e de que, vários fenómenos concorrem para a sua mutabilidade: a
mudança, que ocorre no pensamento e acção, (influenciada por diversos factores
onde poderemos incluir a globalização/as globalizações e consequentemente os
diferentes modos de vida e as diferentes representações) faz que se alterem as
concepções que se fazem do mundo, dos fenómenos de cruzamento culturais mas
também contribuem para que as fronteiras entre as literacias se esbatam.
No sentido de facilitar a apreensão dos conhecimentos/saberes ambientais das
crianças do nosso estudo optámos por atribuir um ponto a cada resposta que
conduz a cada uma das literacias ambientais Existe, como referimos, algumas
dúvidas na sua delimitação, optámos, neste caso, por enquadrar as respostas das
crianças nas literacias susceptíveis de integrar essas mesmas respostas,
justificando para o efeito a razão de tal escolha.
Apresentamos seguidamente os resultados que a investigação nos permitiu
depreender.
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1 -Biodiversidade
O planeta terra á habitado por uma imensidade de espécies que conferem
especificidade ao lugar, isto é, a sua identidade biocultural. Determinados
factores (climáticos, geográficos, geomorfológicos) concorrem para que estas
espécies variem de lugar para lugar, de país para país, de hemisfério para
hemisfério conferindo não só especificidade ao lugar mas ainda contribuindo para
o equilíbrio dos ecossistemas e para a manutenção/ (re)criação de práticas
culturais que se podem converter ou não em símbolos culturais. Daí
considerarmos a biodiversidade um património natural/ cultural que é necessário
conhecer e proteger e preservar.
No nosso estudo procurámos que as crianças enfatizassem o seu conhecimento
sobre a biodiversidade local.
Deitemos um olhar aos conhecimentos sobre a biodiversidade vegetal local por
parte das crianças:
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Kodivsradade vegetal
UHxno
Plátano

15
14
2
12
1
9
6
8
15
15
15
5
15
1
1

Ehncos de princess
LHos

Mva
ii

ftjruis

• ■

Monajartaxs
Chorão
Malmequer
Rosas
Astrâias
Ëxdipto
Pinharo
Mimosas
MMS

Madeira
Limoeiro

QKara
Laranjeira
Pereira
Castanhoro
Moronojunro
Vidara
Tulipas
Carvalhos
Total

134

2
8
5
5

1C
2
7
1
5
E
E
3
1
1
2
62

"Qnch>3'

Como podemos ver no quadro, a maior número de plantas referenciadas pelas
crianças do meio urbano reporta-se às plantas de jardim (relva, brincos de
princesa, chorão, malmequeres e rosa) que podem remeter para um sentido
estético, embora estejam presentes as plantas das florestas especialmente o
pinheiro(15), que remete para o simbolismo do Natal (simbólica ecocultural
importante

na nossa sociedade), o eucalipto(15)

(simbo'lica ou tradução

significativa dos interesses económicos e das relações assimétricas entre os
interesses

dos

mundos

dos

globalizadores

e

dos

globalizados)

para

a

reflorestação intensiva em direcção à monofloresta que contribui para a perda
de biodiversidade, e as austrálias(15) (simbólica da transferabilidade e da
memória do rural espontâneo para o urbano construído) visíveis nos jardins e
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alamedas, também utilizadas no fabrico de moveis (simbólica possível de
sustentabilidade local ou de tradicional apropriação do exótico a recurso de
reprodução da estratificação social), sejam referenciadas com um elevado índice
de pontuação.
As Maias (simbólica de tradições religiosas de carácter contrademoníaco) são
também referenciadas com um elevado índice de pontuação. Tal facto poderá ter
sido influenciado pela vivência cultural em que o inquérito se realizou, mês de
Maio, no qual o simbolismo das maias (dar sorte) prepondera110, ainda, nas mentes
culturais desta comunidade urbana e no concelho em que o estudo se realizou.
Em termos gerais podemos dizer que a centralidade das respostas se efectuou
em torno de uma biodiversidade mais característica dos espaços domésticos: dos
jardins e das casas, embora alguma desta biodiversidade se enquadre num meio
distanciado da cidade de hoje- pinheiros, eucaliptos, mas cuja visibilidade
perpetua a memória local de um rural ultrapassado, vivido por outras gerações.
As crianças do meio rural colocaram mais ênfase num tipo de diversidade que
contribui para aspectos económicos e alimentares, ou seja árvores frutíferas
(laranjeiras, macieiras, pessegueiro, pereira, castanheiro). Biodiversidade que
faz parte do convívio diário destas crianças e que enfatizam um saber ancestral
na economia e na alimentação que, hoje, se vão perdendo devido ao abandono do
campo e à mudança de estilos de vida. Também referem algumas plantas de
jardim, sobretudo rosas (8) que procura enfatizar o valor estético e plantas do
monte - eucaliptos (5) e pinheiros (5), embora menos enumeradas que as crianças
urbanas.
As cnanças do meio urbano enunciam 15 espécies de biodiversidade vegetal
enumerando-as 142 vezes. As crianças do meio rural enunciam também 15
espécies de biodiversidade vegetal e enumeram-nas apenas 42 vezes. Podemos
Tal simbolismo é presenciado por nós uma vez que habitamos nas imediações desta escola.
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afirmar que os conhecimentos funcionais das crianças dos dois meios convergem
na enunciação divergindo na enumeração. São as crianças urbanas que enumeram
com maior intensidade.
Tomar consciência da biodiversidade é um passo importante para a compreensão
de certas práticas culturais e ambientais. "O maior serviço que

pode ser

prestado a um país é adicionar uma planta útil à sua cultura"111. Daí que,
reconhecendo-lhe o imenso contributo que presta à humanidade e ao equilíbrio
ecológico, se celebrem determinados eventos (dia da árvore).
Também o seu conhecimento e consciência poderá contribuir para que o equilíbrio
ambiental e cultural se estabeleça. Enfatizamos aqui a necessidade de diálogo
entre os dois meios por forma a ampliar os conhecimentos sobre

a

biodiversidade.
Coloca-se, também, a questão da tomada de consciência da importância da
biodiversidade e dos modos que a comunidade educativa formal e não formal
podem ter ao seu alcance para a inculcarem ou clarificarem.

Função da biodiversidade vegetal
O conhecimento da biodiversidade vegetal pode constituir

uma condição

necessária para a compreensão do funcionamento dos ecossistemas e de todo o
sistema

planetário.

Este

conhecimento

e

compreensão

permitir-nos-ão

maximizar um tipo de conhecimento mais crítico e interventivo, no sentido em
que o conhecimento funcional por si só não é suficiente; às vezes, o valor que
atribuímos às coisas que nos rodeiam, depende do local onde

se habita, da

cultura a que se pertence e das influências exteriores. Existe, por isso, um

Jefferson , Thomas in Wilson, E.O., Org. (1997) - Biodiversidade. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira. PP:
138
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«valor intrínseco» , que é fruto da valorização do meio e da aceitação da sua
existência que urge optimizar, na abrangência dialógica das incompletudes
culturais, que impregnam de sentido a consciência local- global.
Desde as tempos mais longínquos até à actualidade, o homem sentiu necessidade
de atribuir sentido às coisas que o rodeiam, permitindo-lhe, assim aproximar-se
delas, respeitá-las ou temê-las, consagrar-lhes um lugar sagrado ou dotá-la à
condição de menoridade profana. Como vimos atrás, é este aspecto que sustenta
o que definimos por literacia ambiental cultural. Vejamos que valor atribuem as
crianças à biodiversidade vegetal".

Punção da Biodiversidade vegetal
Urbano
Oxigénio

Rurais
2

Alimentação
Medicamentos
Construção/M adeira
Embelezar

14

Perfumar
Sombra
Purificar o ar

3
4
1
2

15

4
4
1

"Quadro 4"

Como vimos, as plantas mais referenciadas pelas crianças do meio urbano foram o
pinheiro e eucalipto, que na nossa sociedade parecem remeter, ao nível do senso
comum, para um valor funcional, de utilidade seja, o de dar madeira ou resina.
Contudo, este valor foi minimamente escolhido pelas crianças urbanas, (oxigénio
2), privilegiando-se o valor funcional purificar o ar e /ou o ambiente (15) A
função "purificar o ar", para além de ser a mais cotada parece ser fruto de
alguma consciência sobre a poluição da grande cidade e problemas a ela
associados (até pela focalização unívoca das actividades escolares ligadas a

HZ

3

Jonas, Hans, in LARRERE. C ; LARRERE , R. (1997)- Do bom uso da Natureza- Para uma filosofia do
meio ambiente. Lisboa: Instituto Piaget, Perspectivas ecológicas, n° 30. pp:268
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tendências proteccionistas ou alarmistas de Educação Ambiental), assim como à
necessidade de um ambiente mais respirável que dá sentido às respostas "para
purifica

o ar que é tão preciso" ," para purificar

o ar que respiramos" ou"

purificar

o ambiente'. Demonstram, também, uma "consciência cultural" face ao

valor das plantas, não as limitando a um valor funcional característico de uma
postura económica e que podemos perceber
embelezar e purificar

na seguinte resposta

"para

o oxigénio de todo o planeta' e que nos leva a considerar

valor estético/ cultural embelezar'(14)
E de notar, contudo, a homogeneidade subjacente às respostas dadas, pelas
crianças urbanas, nas quais também a função "embelezar" teve uma ampla
cotação. E possível que o valor desta atribuição, sobretudo nos jardins e nos
espaços domésticos, criem um ambiente o mais próximo possível com a natureza,
que pela sua ausência a substituem de forma a quebrar a monotonia do cinzento e
dos grandes aglomerados populacionais.
No meio rural, a centralidade das respostas relativas à biodiversidade vegetal
incidiu, sobretudo em plantas que fazem parte da dieta alimentar. O plantio
dessas ao destinar-se, sobretudo, à alimentação da comunidade, fomenta,
aparentemente, uma relação económica e cultural tradicional, nos hábitos
alimentares. Tal podemos perceber
alimentação^),

quando privilegiam o valor funcional".

medicamentos (1), sombra (4), oxigénio (3) e construção^.) A sua

recuperação e divulgação, podem reinserir-se

nas práticas de sustentabilidade

local, quando através destas se introduzir uma dieta alimentar culturalmente
equilibrada obstaculizando-se o poderio hegemónico da macdonaldização e dos
fast food enculturadas pela globalização. Também o valor estético/sensivo se
encontra presente, embora com uma percentagem mínima de incidência perfumar
(4) e purificar o aril) não tão significativa como nos meninos urbanos,.
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Referiríamos que, as crianças urbanas enumeram com maior intensidade a função
da biodiversidade vegetal, contudo as respostas são mais homogéneas (3
funções). As crianças do meio rural enumeram com menos intensidade no entanto,
enunciam mais funções para a biodiversidade vegetal(7).
Apresentamos seguidamente a conclusão que inferimos dos resultados sobre a
biodiversidade vegetal:
Biodiversidade vegetal
Urbano
Literacia ambiental funcional
Literacia ambiental cultural

158
15

Rurais

50
9

Literacia ambientai crítica

"Quadro 5"

Podemos concluir que quer as crianças do meio urbano, quer as crianças do meio
rural possuem conhecimentos ambientais. Esses conhecimentos situam-se com
mais incidência nas literacias ambientais funcionais e culturais, substancialmente
maior na primeira literacia. As crianças urbanas enumeram em maior número a
biodiversidade e seu valor que as crianças rurais, no entanto estas apresentam
maior diversidade de respostas. Não encontramos uma explicação consistente
para estas diferenças na enumeração, mas aventamos a hipótese de se centrar
na facilidade das crianças urbanas em dominarem os' códigos escritos e as
crianças rurais um saber mais prático demonstrando maior dificuldade em
transpor para o papel os conhecimentos? Esta explicação apenas seria possível de
ser validade se comparadas as diferentes práticas escolares e culturais.

Biodiversidade animal
A biodiversidade animal constitui outro património natural que requer a devida
atenção e conhecimento, para assim se compreenderem os desequilíbrios que
poderão brotar com a sua ausência. Eis os conhecimentos da crianças:
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Biodiversidade animal
Coelhos
Galinhas
Ovelhas/Carneiros
Porcos
Cavalos
Patos
Vacas/Bois
Pombas
Perus
Cães
Gatos
Pássaros
Peixes
Abelhas
Formigas
Aranhas
Ratos
Minhocas
Joaninhas
Borboletas
Caracóis
Cobras
Total

Urbano
Rurais
2
14
14
9
10
5
9
7
7
2
1
3
9
6
1
6
1
1
12
15
15
13
11
5
6
7
3
3
1
5
5
5
2
1
2
2
2
1
134
89

"Quodro 6"

Como bem demonstra o quadro, o maior número de animais que pertencem ao
domínio de conhecimentos das crianças do meio urbano incide sobre animais de
companhia- cães (15) e gatos(15), animais domésticos e pássaros(ll) e peixes(6).
Animais que são adquiridos, com muita frequência, pelos habitantes dos meios
urbanos e também rurais para fazerem companhia, entreter, animar, proteger,
alimentação e vestuário. Também estes animais tiveram grande relevo por parte
das crianças rurais -cão(12), gato (13), muito utilizados nos meios rurais para
guardar as casas, animais, companhia e contribuir para o equilíbrio entre presas e
predadores. O elevado número de respostas sobre os animais domésticos,
sobretudo galinhas (14), ovelhas(9), porcos (9), coelhos (14), \/acas(9) nas
crianças urbanas deve-se, sobretudo, à naturalização dos modos alimentares
ocidentais. Também nas chanças rurais a referência a estes animais aparece com
bastante relevo, essencialmente na sua enunciação sendo superior à das chanças
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urbanas (18, 20), diferindo substancialmente na sua enumeração (134, 89). Tal
aproximação deve-se, provavelmente aos padrões alimentares adoptados na nossa
sociedade e que se baseia com grande intensidade no consumo de carne e seus
derivados, e daí estes animais terem grande importância nos dois meios onde se
efectuou o estudo.
Apesar do meio urbano estudado ser próximo do mar, e nele existirem uma
imensidade de espécies animais, estes não foram muito referidos, aproximandose do referido pelas crianças do meio rural (urbano-6, rural-7). De igual modo,
observa-se que a referência dos animais marinhos foi generalista, limitando-se a
sua enunciação à categoria "peixe".
O conhecimento da biodiversidade animal, por parte das crianças do meio rural,
teve um enfoque aproximado ao das crianças do meio urbano, diferindo nos
insectos e animais que povoam o campo: joaninhas, borboletas, caracóis e cobras
referenciados pelos meninos rurais e formigas e aranhas pelos meninos urbanos.
Tal pode aproximar-nos de ilações próximas da "rurbanização" e das redes de
consumo em que apostam as "grandes superfícies" que apoiam os comércios do
fast food que atrás referimos e que vêm desvirtuando as culturas gastronómicas
locais.

punção da biodiversidade animal
Como pudemos ver, os animais domésticos destinados ao consumo alimentar
(coelhos, galinhas, ovelhas, porcos ..)foram os mais representados e enumerados
pelas chanças do meio urbano e rural, embora os animais domésticos de
companhia também tivessem grande relevo. Debrucemo-nos, seguidamente, sobre
o valor atribuído à biodiversidade animal e constatemos se existirá ou não,
alguma relação entre conhecimento e valor atribuído:
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Função da Biodiversidade animal
Alimentação
Vestuário
Protecção
Entreter/Brincar
Companhia
Embelezar a natureza
Equilíbrio Natureza/Ambiente/ecológico

Urbano
Rurais
15
15
8
4
1
1
15
3
1
11
1

"Quadro 7"

Nestas respostas dos meninos urbanos, o valor funcional está bem presente:
alimentação (15) ou nas palavras das crianças " alimentação humana e de animai?
E, também, visível a noção e conhecimento das inter-relações pelas quais se
pautam a sobrevivência da espécie animal, especialmente no que se refere à
cadeia trófica. O vestuário (8) também é referenciado, necessidades humanas
que visam combater as agressões ambientais e os constrangimentos sociais na
maiorias das sociedades. As crianças do meio rural colocaram, também, a ênfase
no valor funcional, alimentação (15), vestuário (4). A ênfase colocada na
alimentação, pensamos dever-se às práticas culturais em que são socializados.
Práticas vivenciadas pelos quotidianos das crianças

que vão (en)formando o

habitus (Bourdieu, 1979) e lançando as bases da sua identidade cultural113. Õ
convívio diário com estes animais e a sua utilização na alimentação sugere-nos
uma literacia ambiental funcional como uma literacia ambiental cultural, na
medida em que a alimentação de base animal, sendo comum a muitos grupos
humanos, adquire características locais que incidem sobre a significação cultural
dos animais.

As crianças do meio rural assistem com muita frequência á matança do porco, das galinhas, coelhos, vacas,
borregos enquanto que o contacto que as crianças urbanas têm destes animais, às vezes se restringe, ao contacto
visual que deles têm nos supermercados. Isto é possível de ser visto com muita frequência nas nossas escolas.
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Também no vestuário é possível identificar estas práticas culturais, que nos
lembram a tosquia dos animais, efectuada na Primavera, a fiação da 15 e,
posteriormente, a confecção manual de mantas, camisolas e meias através dos
teares e do tricot, que vão contribuindo localmente para a socialização primária
das crianças e para a economia doméstica e também para as relações sociais de
vizinhança e de cooperação que se vão estabelecendo, fortificando a socialização
secundária dos jovens. Tais práticas de cariz sustentável que obedecem a rituais
simbólicos contribuem para aprofundar os conhecimentos tradicionais mas
também poderão traduzir-se em novas formas de partilha dos bens comuns,
consolidar formas locais de sobrevivência local contra- hegemónica. Porque estas
práticas quase desapareceram nestes locais114, optámos por inserir o "vestuário"
na literacia ambiental funcional.
Existe, também, uma grande ênfase na função cultural "companhia"(15), nas
crianças urbanas, que emerge da procura de proximidade com outros seres vivos
que os religuem a uma natureza perdida e substituída pelo ambiente construído.
O conhecimento e contacto com outros seres vivos nos seus habitats naturais,
neste caso, é muito restrito e conf ina-se ao aprendido pela leitura dos manuais,
nos meios de comunicação ou a visitas a parques onde os animais vivem em
cativeiro, socializados pelo homem (Giddens, 1996). Nas cr\ar\ças rurais o valor
cultural "companhia" (3), não é tão sublinhado.
"Embelezar a natureza' (1) surge, no nosso entender, como um pequeno
prenúncio da literacia ambiental crítica, nas crianças rurais na medida em que
contém elementos estéticos renovados, embora a aproximemos da literacia
ambiental cultural porque resulta de certos hábitos culturais mais antigos,
ligados ao gosto de transportar para o interior do ambiente doméstico os
enfeites da natureza como forma de extensão desta mesma natureza.

O conhecimento que temos deste local permite-nos fazer esta afirmação.
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Também é possível verificar, nas crianças urbanos, a existência de uma
"consciência ecológica", na qual a natureza, não se confina a satisfazer as
necessidades humanas e dos seres vivos, mas onde se perspectiva uma visão
integrada

e sustentada do meio ambiente, quando apontam a biodiversidade

como um elemento que contribui para o "equilíbrio da natureza"', "equilíbrio do
meio ambiente'

e "equilíbrio

ecológico", sugerindo-nos a literacia ambiental

crítica. Este valor apenas foi referido uma vez pelas crianças do meio rural.
Apresentamos o quadro síntese das literacias ambientais

Biodiversidade animal
Urbano
Literacia ambiental funcionai

157

Literacia ambientai cultural

ÏT

Literacia ambiental crítica

11

Rurais

108
4
1

"Quadro 8"

Comparando os resultados, verificamos que as cnanças urbanas possuem mais
literacia ambientais funcional, cultural e crítica relativamente à biodiversidade
animal do que as crianças rurais. Para tal diferenciação não encontramos razões
consistentes. Acreditamos que a influência do meio em que as crianças urbanas
são socializadas (proximidade de biblioteca, cinema, teatro, bens culturais que
permitem o acesso à cultura erudita) poderá ser facilitador destas diferenças e
consequentemente uma maior diferença nas literacias.

Consequências do fogo
Quanto às ameaças da biodiversidade, o fogo foi especialmente notado pelas
crianças dos dois meios.
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O fogo é um dos grandes flagelos do ambiente, principalmente no verão. A sua
acção é de tal forma nefasta que coloca em risco a sobrevivência de milhares de
espécies animais, no qual se inclui o próprio homem, espécies vegetais,
contribuindo

simultaneamente

para

acentuar

o

efeito

de

estufa

e

sobreaquecimento do planeta.
Em Portugal, como em todo o mundo, o fogo tem dizimado milhares de hectares
de terra, com consequências catastróficas

para o equilíbrio ecológico e

consequentemente coloca em risco a qualidade de vida das populações que aí
habitam. A devastação provocada pelo fogo é de tal ordem que as suas
consequências se fazem sentir não apenas ao nível local mas também global.
Ter conhecimento deste problema

é uma condição neczssáha, mas não

suficiente, para a expressão de novas atitudes mais interventivas e críticas.
Vejamos que conhecimento possuem as crianças face ao fogo
Fogo
Urbano
Destruição da biodiversidade vegetal
Destruição da biodiversidade animai
Perda de oxigénio
Destruição de casa
Destruição ambiente/natureza
Morte de pessoas
Cuidado
Utilidade
Maldade
Prevenção/acção

Rurais
8
1
4
2
8
4
2
2
1

3
2
3
1
2
6
1

1

"Quadro 9"

A crianças urbanas mostram essencialmente uma visão funcional sobre as
consequências do fogo. Também utilidade cultural susceptível de ser integrada na
literacia ambiental cultural e o cuidado, no sentido da prevenção que apresenta
pequenos ruídos da literacia ambiental crítica, embora a inscrevamos na literacia
ambiental cultural em virtude de estas práticas adquirirem cada vez mais um
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significados culturais que tendem a intensificar-se com o agravar dos problemas
ambientais.
"O fogo serve para muitas coisas boas, mas também destrói muitas árvores e casas e até muitas
pessoas, tem de se ter muito cuidado "
"o fogo mata muitas pessoas e estraga o meio ambiente épreciso ter cuidado"
"O fogo destrói a natureza e por isso grande parte do ar que respiramos "
"Com o fogo perdemos a Natureza, florestas e também muito ar e oxigénio "
O fogo serve para coisa boas, mas também destrói a natureza "
"fogo destrói muitas florestas assim também destruindo a natureza"
"O fogo mata muitas pessoas e destrói a natureza"

Preocupações que também passam pelas mentes das crianças rurais
"Polui, deitar fumo, e não queimar as árvores que nos dão oxigénio "
" as pessoas morrem os animais também fica tudo queimado e as pessoas ficam todas queimadas"
"O fogo éperigoso para o ambiente "
" o fogo para o ambiente é muito mau porque podemos ficar sem ar "
"aspessoas ficam sem ar"
"Queima árvores que nos dão oxigénio "
"o fogo pode atacar as florestas e p/u/r

o ar "

Uma visão funcional preocupada no futuro da biodiversidade e suas consequências
no património natural e cultural, vista pelos meninos urbanos
"destrói as árvores e depois demoram muito tempo a crescer
"destrói as florestas e perde-se oxigénio "
"O fogo destrói árvores, natureza e também o oxigénio das árvores e depois demoram a crescer "
"O fogo destrói florestas, casas, etc. "
"O fogo destrói a floresta e a natureza"
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Onde se lê "pluir" deve ler-se "poluir". Optámos por manter as incorrecções ortográficas dos autores deste e
doutras frases uma vez que não é impeditivo de interpretação discursiva e compreensão cultural. Neste sentido.
os códigos "restrito" e "elaborado" de Bernstein confundem-se numa iliteracia mais abrangente mas que não é
objecto do nosso estudo.
Optamos, assim, por manter os erros ortográficos sublinhando-os a bold.
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O fogo, segundo as crianças rurais, também destrói a diversidade cultural
(pessoas) e o património construído pelo homem que leva-nos a inclui-lo na
literacia ambiental funcional
"o fogo éperigoso porque pode matar as pessoas"
"as pessoas ficam queimadas e depois morrem "
"queima as pessoas"
"queimarpessoas e casas"

Uma visão centrada tanto no homem como no espaço doméstico que procura dar
relevo aos acidentes praticados pelo fogo, enfatizada pelas crianças urbanos, é
susceptível de ser integrada, por nós, na literacia ambiental funcional
"O fogo é perigoso porque pode matar as pessoas"

Uma visão susceptível de ser integrada na literacia ambiental cultural, e
demonstrativa de atitudes intolerantes que se vivem, muitas vezes regidas pelo
valor económico, visível no segmento discursivo de uma criança urbana:
"As pessoas às vezes deitam fogo às árvores por maldade. No ano passado houve imensos
incêndios nas matas e pinhais, ao incendiar uma mata perdemos imenso oxigénio "

A literacia ambiental crítica é passível de ser analisada no segmento que
retirámos de uma criança do meio rural é elucidativa de uma consciência critica
face a práticas ambientalmente insustentáveis remetendo, simultaneamente,
para uma preocupações de índole sustentável:
"Não deitar os ramos secos para e os cigarros asseços"

Como podemos verificar as crianças de ambos os meios são portadoras de um
conjunto

de

biodiversidade,

conhecimentos

sobre

diversidade

cultural,

o

fogo,

suas

património

consequências
construído

Sintetizamos, no seguinte quadro, as literacias ambientais:

e

para

a

ambiente.
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Fogo
Urbano
Literacia ambiental funcional
Literacia ambiental cultural

Rurais

17
1
1

25
5

Literacia ambiental crítica
"Quadro 10"

Em qualquer dos comentários tecidos pelas crianças dos dois meios, existe a
consciência do benefício acautelado e do mal que pode provocar o fogo ao
património local, nacional e possivelmente Planetário. Existem preocupações
centradas na biodiversidade, na espécie humana, na poluição, enfim preocupações
que denotam um conhecimento funcional local mas também global, uma vez que as
consequências do fogo mobilizam a capacidade de avaliação e participação das
populações locais, onde a consciência do risco é ponderado e avaliado.
Também a sua utilidade é enfatizada, à qual subjazem práticas culturais
adquiridas pelo homem ao longo dos séculos permitindo-lhe confeccionar os
alimentos, fabricar instrumentos e técnicas e aquecer-se dos rigores do Inverno.

Consequências da caça
Também a caça constitui outra ameaça à biodiversidade, especialmente notada
pelas crianças dos dois meios.

Caça
Rurais

Urbano
Extinção da biodiversidade animal
Provocar incêndios
Morte de pessoas
Extinção da biodiv. Animai fora da lei
Locais demarcados

6

11
1
4

7
1

"Quadro 1 1 "

Uma visão da caça, que apela para a extinção das espécies, numa perspectiva
funcional, vista pelas crianças urbanos:
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"Pode provocara extinção dos animais se não for com regras"
"A caça pode provocar

as vias de extinção

a muitas

espécies"

"A caça pode provocar menos animais de uma espécie "
"A caça pode provocar a extinção de algumas espécies de animais"
"Morte da animais"
" Pode colocar várias espécies em extinção "

A destruição da biodiversidade -animal e o homem- numa visão funcional, vista
pelas crianças rurais:
"A caça pode provocar mortes desastres e mortes de animais"
"Matar os animais"
"pode provocar mortes graves de animais e pode fazer um mundo sem animais"
"Pode provocar muitas espécies de animais em perigo "
"A caça provoca incêndios e matar os animais"
"mortes de pessoas e de animais"
"Mortes, pode matar animais ferir muita gente "
"Pode provocar incêndios e

ferimentos"

"Mata animais que não se quer matar. Pode matar alguém "
"O caçador mata animais e ás vezes pessoas"
"Pode destro/r animais e ás vezes as pessoas"

Extinção de espécies fora dos limites da lei e que remete para a necessidade de
se defender este património é uma preocupação das crianças urbanos o que nos
sugere

uma

literacia

ambiental

cultural

na

medida

em

que,

adquire

características e preocupações locais que incidem sobre o significado cultural da

caça:
"A caça pode provocar a instenção de alguns animais se não for praticada dentro da lei"
"Ela pode provocar a extinção de algumas espécies se não for praticado dentro da lei"
"Ela pode provocar a extinção de algumas espécies se não for praticado dentro da lei"
"Pode provocar; animais em perigo se for fora da lei"
"Pode provocar a extinção de espécies de animais se não for provocada em lei"
" Pode provocar a extinção de algumas espécies se não for praticado dentro da lei"
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"Ela pode provocar a extinção de algumas espécies se não for praticado dentro da lei"

A natureza das relações com a biodiversidade animal tem vindo a sofrer
alterações consideráveis: duma prática gerida por estratégias de sobrevivência,
o exercício da caça generalizou-se passando a ser, também, uma estratégia de
diversão genericamente por homens de todas as classes sociais, sendo no entanto
notário que as caçadas de animais de grande porte, às vezes em terra privada, é
preferível por fracções populacionais com mais poder económico. A caça passa a
ser, assim, o símbolo de uma cultura masculina.
O exercício desta prática deve efectuar-se, segundo as chanças urbanas, em
locais demarcados para o efeito, que consequentemente previne as práticas
culturais abusivas, o que pode apontar para uma literacia ambiental crítica, se
houver um enquadramento moral clarificador.
"A caça só pode haver em sítios privados"

Debrucemo-nos sobre as literacia ambientais:

Coça
Urbano
Literacia ambiental funcional
Literacia ambiental cultural
Literacia ambiental crítica

Rurais
6
T
1

12
4

"Quadro 12"

Consideramos que as chanças de ambos os meios (rural e urbano), são
possuidores de um saber funcional face às consequências da caça para a
biodiversidade, e este saber é mais significativo nas chanças rurais. Pensamos
também, que existe um saber cultural e crítico, com mais incidência nas crianças
do meio urbano, que apela para a existência de locais onde esta prática se possa
exercer sem grandes danos para a biodiversidade e para a perda da diversidade
cultural, embora as crianças do meio rural possuam, também um conhecimento
cultural.
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Concluiríamos que as crianças de ambos os meios possuem conhecimentos da
biodiversidade e dos factores que concorrem para a sua destruição e eliminação.
Os conhecimentos

entroncam-se

simultaneamente globais que

com percepções e vivências

locais e

confere especificidade às preocupações e

conhecimentos.
Este «capital cultural», reforça a constatação de uma diversidade cultural que
urge revitalizar, "..enquanto as actividades curriculares tradicionais impõem uma
cultura erudita elegendo-a como única e aceitável através dos trabalhos
escolares, este tipo de proposta torna visíveis e valoriza elementos trazidos de
diferentes regiões e de diferentes grupos. Rompe-se com a homogeneidade
artificialmente construída pela hegemonia dos saberes escolares e descobre-se
de forma natural e descontraída que cada menino e menina pode contribuir com
um elemento novo, e que há muita variedade de saberes, muita coisa diferente e
interessante, mesmo naquele pequeno mundo"(Cortesão, 1995:19)116. E sendo
certo que estes "pequeno-mundo" é diverso, também é facto que convoca para
uma reflexão humana sobre o acto de caçar, que é instaurativo de uma lógica de
supremacia do humano sobre o não humano, lógica esta que foi destituída ou tem
que ser definitivamente destituída dos padrões culturais até agora vigentes, pela
descobertas científicas que se vêm fazendo sobre o genoma humano. E cabe à
comunidade educativa, e não só à escola, recodificar aprendizagens, atitudes e
competências no sentido de humanizar o humano para a relação de equidade com
os outros seres que consigo utilizam o planeta. Tornar a vida do planeta, e as
regras de vizinhança que os seus hóspedes instituem, um dispositivo ético de
diferenciação moral pode vir a ser instaurativo de uma bioética interessante que
aposta em faixas mais significativas de uma vida sustentável, menos envoltos na
contradição ambígua entre o caçador e a coisa caçada. Cogitações decorrentes
Cortesão. L. et Al. (1995) ..E agora dizias que... Jogos e brincadeiras como dispositivos pedagógicos. Porto .
Ed. Afrontamento. Pp. 19

136

poderão fortalecer uma gramática de vida diferente, uma aposta de consolidação
das literacies referenciadas, aos seus diferentes níveis de investigação, de
formação e de acção.

2-Água
A água é um bem essencial à vida do Planeta Terra e das espécies que nele
habitam, incluindo o próprio homem. Um bem potável que escasseia em grande
parte do globo; quando este detém 4/5 de riqueza líquida (mares, rios, lagos...).
Existem países que desperdiçam por excesso e outros que sofrem de falta água.
O dilema actual e futuro é o de não termos garantias de um abastecimento
regular de água própria para consumo.
Conflitos regionaiá como os do Médio Oriente têm como motivo central a água e o
seu controlo. Nesses países, a posse da água representa a diferença entre a vida
e a morte, entre a pobreza e a riqueza. Por todo o mundo o uso desbragado da
água gera conflitos. No mundo rural, onde este produto pode escassear para a
rega dos respectivos produtos agrícolas e para a simples acção de beber,
essencialmente no Verão, as disputas acontecem, chegando mesmo à violência.

Segundo Gallicott (in Larrére 1997: 296) não pode haver «valor sem avaliador»
porque valorizar qualquer coisa é descobrir a importância que a ela nos liga. Nem
toda a avaliação é instrumental: pode atribuir-se valor a qualquer coisa
independentemente da sua funcionalidade. E nesta asserção que os factores
culturais influenciam a forma de se dar sentido a esse valor.
Tendo em vista a preservação e importância da água, importa perceber que
literacias possuem as crianças relativamente a este recurso que sustenta a vida.
Vejamos seguidamente que conhecimentos possuem as crianças face à água
(questão: função da água) e que tipos de literacia eles revelam:
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Agua
Urbano

Rurais

5
13
14
15
1
2

Beber
Alimentação
Higiene
Regar
Apagar incêndios
Para viver/sobreviver
Falta de água/Ausência de vida
Baptizar

1

Fonte de vida
Beleza da t e r r a
Total

51

15
5
4
5
5
1
1
2
4
1
43

"Quadro 13"

Existem algumas diferenças entre as respostas das crianças do meio urbano e
rural.
A predominância do valor funcional/ do uso, nas crianças do .meio urbano beber(5), alimentação (13), higiene (14), regar (15), permite-nos inferir que,
neste caso, o valor atribuído à

água

se prende com as práticas quotidianas

destas crianças. Práticas, estas, que vão moldando o saber das crianças e dos
jovens, através de uma socialização primária, mas também secundária. Também
no meio rural o valor atribuído à água se insere r\o âmbito de um valor funcional,
que se inscreve nos modos de vida vivenciados por estas crianças e pelas
necessidades delas emergentes: (Beber:15), alimentação,(5), higiene(4), regar(5).
Podemos verificar que existem valores que tendem para a aproximação dos dois
meios, contudo,117 as diferenças causam-nos algumas surpresas. Assim, "regar"
aparece com grande ênfase nos meninos urbanos, enquanto nos meninos rurais é
menos significativa, achamos que deveria ser o contrário. O que poderá significar
que para as crianças do meio rural a rega é um ritual banalizado; para as crianças
do meio urbano, que vêm as flores murcharem nas jarras e serem substituídas, a

Na função atribuída à água optámos por distinguir beber de alimentação pois as respostas apontavam para as
duas funções.
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questão da rega poderá ser mais significativa. É aqui que emerge uma brecha
para actuação de práticas que façam desenvolver as literacias.
Relativamente à "higiene", muito privilegiada nas crianças urbanas e menos
significativa nas crianças rurais, pensamos questionar se isto terá a ver com o
evoluir desta prática e sua influência nos modos de vida, sobretudo urbana, que
exige contactos sociais diários mais intensos. O meio rural não privilegia tanto
esta prática, hoje ligada à Educação para a saúde.
Considerou-se, nos finais do séc. XIX princípios do séc. XX que à higiene estava
subjacente uma aprendizagem social que é valorizada e/ou desvalorizada
mediante a cultura. Hoje, a democratização da saúde, os vários programas
profilácticos, em Portugal ou no mundo, o próprio desenvolvimento das ciências
médicas e paramédicas a que estão também ligadas as grandes campanhas
internacionais de vacinação e aprendizagens dos cuidados básicos de saúde, física
e mental, reiteram a internacionalização deste hábito e a tendencial vontade de
homogeneização da sua prática, pela clarificação dos seus implícito. Daí que, até
determinadas práticas ancestrais de cultura oriental (na índia por exemplo)
estejam a ser reconsideradas. No entanto, optámos por inseri-la na literacia
ambiental funcional porque o seu conhecimento se encontra amplamente
difundido e valorizado.
Almeja-se também uma valorização cultural, nas crianças urbanas, que procura
enfatizar outros valores que se afastam dum saber funcional. Assim, "fonte de
vida\\), surgem como pequeno resíduo cultural que denota a consciência das
dependências dos habitantes do planeta nas práticas culturais.
O valor religioso, inscrito nas práticas culturais, muito destacado nas nossas
comunidades é igualmente referenciado (baptizar.2), pelos meninos rurais.
Também "beleza da terrd'{\) e "fonte de vidd' (4) surgem como pequenos
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resíduos culturais de uma postura mais crítica embora optemos por inseri-la na
literacia ambiental cultural.
Na atribuição dum valor, que consideramos cultural e crítico "beleza da terra" e
"fonte

de vidd' estarão, possivelmente, razões de ordem ecológica que fazem

parte das suas vivências quotidianas, nas quais vislumbrar uma terra sem água
(possível de se ver nos períodos de seca) corresponderá a uma terra sem vida,
agreste e simultaneamente inibidora de todas as formas de vida.
Apresentamos de forma sintetizada as literacias ambientais que as crianças
revelaram:
Água
Urbano
Literacia ambiental funcional
Literacia ambientai cultural

50
1

Rurais

35
7

Literacia ambiental crítica
"Quadro 14"

Verificamos que as crianças do meio urbano revelam mais literacias funcionais
que as crianças rurais, no entanto, estas apresentam mais literacias culturais.

Medidas para solucionar o problema da falta de água (questão)
Uma correcta gestão dos recursos hídricos deve ser encarada como um factor
determinante de desenvolvimento e será um factor de subdesenvolvimento se a
gestão for mal conduzida.
A consciência deste problema é condição necessária para mudar as nossas
práticas, que poderão começar a partir do quotidiano. A partir de pequenos
gestos podemos contribuir para que este bem não escasseia. O princípios que
devem reger as nossas práticas são o da precaução e o da prevenção: não
desperdiçar água, fechar bem as torneiras, tomar banho de chuveiro... enfim
pequenos nadas que se reflectirão no futuro para os quais as crianças nos
alertam e são ou terão que ser alertadas.
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A posicionamento das crianças face à questão da gestão da água torna-se um
imperativo que importa desenvolver. A questão central é a de prevenir o futuro
partindo da reflexão presente. Reflexão esta que conduza a um agir, que por sua
vez conduza à sustentabilidade do planeta. A educação formal e informal aos
diferentes níveis de actuação pública/privada têm aqui um papel importante,
podendo, de alguma forma,

contribuir para uma maior acção em torno das

práticas e uma maior adesão crítica à discussão conclusiva e incisiva em torno
destas questões.
Vejamos que conhecimentos apresentam as crianças face à gestão da água".
rr

Agua
Rurais

Urbano
Falta de água/Ausência de vida
Repartir

2

Não desperdiçar

3

Inform ação/educação
Cuidado com torneiras
Total

5
,
10

1
4
9
1
2
17

"Quadro 15"

Conhecimento da importância da água para a sobrevivência da espécie humana que
enquadramos na literacia ambiental funcional, nas crianças rurais:
"Se não obesse água nós morríamos, torneiras arrebentadas, não gostava de ver as pessoas sem
água"

E também uma postura cultural que remede para o cuidado e para a distribuição
equitativa da água
"Os países que desperdição água antes de a desperdiçar que dêm aos que não têm "
"Para os que não tem água eu ia láe levar garrafões de água. Para os que gastam água eu escrever
uma carta ou ir lá dizer para não gastarem mais água "
"Ter mais cuidado não deitar água fora ofrecer metade pelo menos aos países que não têm água"
"Gostava dos ajudar e dar-lhes água"
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A equidade e o princípio da humanidade como um todo estão presentes nestes
extractos dos textos produzidos pelas crianças urbanas, que inserimos no
domínio da literacia ambiental cultural:
"Fazia túnel para mandar água pars outros países "
"Tirar a quem tem excesso "

Demonstram, também, ter uma perspectiva universalizante de que os bens são de
todos e por isso é necessário antecipar o risco. Tal postura, das crianças
urbanas, que enquadramos numa literacia ambiental crítica, consciencializa-nos
para o gasto excessivo característico da sociedade de consumo:
"avisava as pessoas que tinham excesso de água para não desperdiçar"
"Muitos países desperdiçam muita água porque muitas vezes deixam a torneira aberta

muitas

horas "
"Parar de desperdiçar água. "

Noutros segmentos, salientam a necessidade de educação e da informação ao
remeterem para uma postura crítica:
"primeiro fazia uma campanha a avisar as pessoas depois arranjar canos para água ir para outros
países" "
"Eu fazia uma campanha contra o excesso de água usada e transportava a água por meios aéreos"
"A visava as pessoas para não desperdiçarem água e fazer a água chegar aos países nos desertos"
"Avisava as pessoas para não desperdiçar água"

Não se alheiam, as crianças rurais, de necessidade de precaução porque o
desperdício desenfreado pode ser fatal para a biodiversidade, culturas e
gerações futura: Inserimos as suas propostas no domínio da literacia ambiental
crítica:
"Não arrebentar

tubos"

"Não deixava a torneira aberta "
"Não desperdiçar água "
"Não deitar água fora"
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Ventilam

também

a

equidade,

moderação

e

informação,

por

forma

a

possibilitarem uma distribuição equitativa da água e simultaneamente aprender a
refrear o consumo desmedido que possa conduzir à insustentabilidade planetária
que inserimos na literacia ambiental crítica
"tomaria esta solução dizia a todas as pessoas para não desperdiçarem porque á países que não a
tem"
"Deveria- se abrir pouco as torneiras"
" Não deitar água fora, não deixava a torneira aberta muito tempo "
"Não desperdiçar a água porque os meninos de Timor e de Angola não tem água"

Equidade, antecipação e educação são as dimensões que estão subjacentes aos
discursos destas crianças.
Em síntese, equidade porque nos permite aceder a um mundo mais justo e
equilibrado do ponto de vista económico e social. Precaução e antecipação porque
prevenir é a melhor forma de controlar os riscos presentes e futuros.
Humanidade porque devemos contribuir para que todos os seres humanos
disponham de uma vida condigna.
Neste sentido as crianças urbanas apontam para acções: educação/ informação
que enquadramos na literacia ambiental crítica.
A informação o cuidado e prevenção- não deixar as torneiras abertas são, j á ,
tomadas de decisão das crianças rurais que, inserimos numa literacia ambiental
crítica.
A necessidade de recuperar estes valores por parte da escola é uma decisão e
uma aposta nos saberes e sensibilidades que as crianças possuem. E permitir a
expansão daquilo que parece tão simples, mas que cada vez se torna mais
complexo: o direito à vida
Uma prática de cidadania sustentável é fomentada pelos princípios que emergem
das respostas dadas pelas crianças. A consciência da necessidade de controlar o
desperdício exagerado, que vigora nas sociedades modernas, deve ser encarado
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como uma prioridade, forma urgente de possibilitar a outros seres uma vida
condigna.
Seguidamente apresentamos as literacias ambientais que a análise nos permitiu
inferir:
Água
Urbano

Rurais

Literacia ambientai funcional
Literacia ambiental cultural
Literacia ambiental crítica

5
8

1
4
12

"Quadro 16"

As crianças originárias dos dois meios enfatizam medidas sustentáveis locais,
com pensamentos globais,

nas quais sobressaem a solidariedade entre as

culturas, entre os povos e entre as nações. Uma solidariedade baseada na
partilha dos recursos e na consáênàa de que todos têm direito a uma vida
condigna.
Também o cuidado e a consciência do bem precioso que possuímos é bem visível.
As crianças do meio rural enfatizam medidas preventivas que assinalam os
constrangimentos que a ausência de água poderá conduzir.
Podemos ainda notar que as resposta produzidas pelas crianças do meio urbano
obedecem a uma lógica linguística que se identifica mais com a cultura da escola
"que é a cultura erudita dos portugueses da classe média urbana" (Cortesão,
1994:65), enquanto as respostas das cnanças do meio rural são mais curtas e
mais pobres de vocabulário e ortografia.
Imputamos à escola o assumir como necessário a valorização dos juízos infantojuvenis como tradução de formas de vida diferenciadas, espelho provável de
culturas diferentes e de "tentar o equilíbrio [... ] entre preservação e valorização
de culturas e, simultaneamente, a consciência da necessidade de apetrechar as
crianças e adolescentes com saberes e atitudes que lhes permitam usufruir e
intervir no quotidiano das sociedades dominantes (idem : 65) por forma a atenuar
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as assimetrias "sociais" entre rural e urbano. Ao valorizar e rentabilizar os
diferentes saberes, contribui-se para a construção de um conhecimento híbrido
susceptível de ser mais crítico e sustentável ambientalmente.

3-Alimentação
Quer se t r a t e de classes populares ou de classes dominantes, a alimentação
situa-se no ponto de encontro entre a via material e a via simbólica: de um lado
são os rendimento e as condições de vida, e do outro os gostos e hábitos
inscritos nas tradições locais assim como a apropriação de novos produtos.
Entre estas vias é sempre possível valorizar ou / e desvalorizar um tipo de
alimentação equilibrada com menos malefícios para a saúde e para o ambiente.
Estamos

conscientes que inerente à alimentação saudável estão

conceitos

intimamente ligados às culturas de cada povo.
Verificamos, também, que subjacente à alimentação estão factores

de ordem

económica, social e cultural, que têm evoluído ao longo dos séculos em especial
nas últimas décadas, sobretudo

devido ao fenómeno da globalização. A

importação de estilos alimentícios sobretudo das sociedades industrializadas é
uma realidade da qual não nos podemos alhear. A "macdonaldização" e "o fast
food" são algumas das influências exercidas por estas sociedades. Clara Pinto
Correia (in revista Visão de 21 a 27 de Dezembro, n.° 406), alerta-nos para os
prejuízos desta alimentação: obesidade, doenças cardiovasculares e debilidade
física (provocada pela quase ausência de vitaminas)

que consequentemente

provocam rupturas no funcionamento do organismo.
A consciência de uma alimentação equilibrada constitui, no nosso entender, um
factor importante para o desenvolvimento sadio.
Eis os dados que recolhemos:
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Alimentação
Urbano

Rurais

5
15
6
9
13
11
5

Agua
Legumes
Carne
Peixe
Lacticínios
Fruta
Cereais
Leguminosas
Sumos
Total

2
66

2
15
6
5
11
5
5
1
50

"Quadro 17'

E possível vislumbrar, nas respostas dadas pelas crianças do meio urbano e rural,
a importância atribuída a alimentos que permitem maior qualidade de vida, em
termos de saúde, quando elegem, para a sua dieta alimentar os legumes (15; 15),a
f r u t a (11, 5) e os lacticínios (13, 11), privilegiando-se ainda a carne(6;6), o
peixe(9;5), a f r u t a (ll;5)e os cereais (5; 5).
Se pensarmos em práticas culturais ao nível rural em termos de conexão com o
ambiental, podemos potenciar o valor da economia local, através da manutenção
de hortas, pomares, na confecção da alimentação.
Também é visível por parte das crianças do meio urbano, no sentido de uma
alimentação sustentada, algumas preocupações alimentares que se materializam
nas seguintes afirmações: "alimentação saudável e variada', "equilibrada

e

variada', "um pouco de tudo para ter alimentação saudável' susceptíveis de
serem integradas

na literacia ambiental

cultural, com resíduos

críticos.

Acreditamos existir, por parte da escola e das famílias, alguma influência na
sensibilização das crianças, remetendo-as para outro olhar que não o do
consumismo exacerbado, muito característico da actualidade.
A água, considerada pelos especialistas nutricionais como um dos melhores
contributos para o funcionamento do organismo, com reflexos positivos ao nível
do desenvolvimento integrado do corpo, não é muito enunciada pelos dois meios.
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Também os cereais, muito característico das culturas mediterrânicas, e com
valor fundamental na manutenção de uma vida saudável, é referido com um baixo
índice de cotação pelas crianças dos dois meios (5,5).
As crianças do meio urbano referem ainda os sumos (2), embora com pouca
incidência. Esta referência insere-se nas práticas culturais vivenciadas, que
tendem a generalizar-se, se não houver uma postura crítica que inclua uma
reflexão sobre o seu contributo para uma alimentação saudável.
t

E visível em ambos os meios uma postura crítica face a determinados alimentos,
nomeadamente os legumes e as frutas, que pelo seu valor nutritivo introduzem na
dieta alimentar um equilíbrio racional. E-lhes, simultaneamente, conferido um
valor simbólico que procura promover uma educação para saúde mais integrada e
sustentada. Optámos, contudo, em incluí-los nas literacias ambiental funcional e
cultural uma vez que estes conhecimentos alimentares tendem a generalizar-se,
obstaculizando

o desenvolvimento

de determinadas doenças e

práticas

alimentares menos benéficas para a saúde e para o ambiente.

Alimentação
Urbano
Literacia ambiental funcional
Literacia ambiental cultural

Rurais

68
68

50
50

Literacia ambiental crítica

"Quadro 18"

As chanças do meio urbano e rural listam alimentos que, pelas suas
características, possibilitam melhor qualidade de vida sanitária. Podemos mesmo
referir que as respostas dos dois meios convergem nos mesmos produtos
alimentares, o que mais uma vez referencia as influências bilaterais- emergência
do rurbano- que se estabelecem, e a importância dos meios de socialização locais
e globais. Estas complementaridades devem ser defendidas

no sentido de se

estabelecerem diálogos entre as áreas urbanas e rurais susceptíveis de
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contribuir não só para contrariar a visão consumista dominante mas, também,
reintroduzir

as práticas culturais alimentares sustentáveis sanitária

e

ambientalmente.
Reforçamos, assim, a possibilidade de se fazer a ponte entre a comunidade
educativa (meio rural/urbano) e a comunidade escolar(meio rural/urbano) num
processo de construção e gestão partilhada dos saberes, através do envolvimento
da primeira, podendo-se desta forma realçar as

(in) congruências entre os

saberes escolares e os saberes destas comunidades.
A coexistência destes saberes possibilita a existência de novos saberes e
simultaneamente valoriza o papel das comunidades e da escola na educação para
a saúde

e perspectiva a existência de uma escola inter/ multicultural, em

alternativa ao status quo vigente.
Se analisarmos as resposta pela ausência, verificamos que não estão presentes o
apelo a alimentos biológicos, mais sustentáveis ambientalmente uma vez que
implicam não usar produtos químicos nocivos ao ambiente, e a referência/posição
face aos alimentos transgénicos destinados a aumentar a produção, eliminando
as culturas tradicionais e fragilizando os solos, que procura responder, deste
modo, aos imperativos do aumento da população que se tem intensificado nas
últimas décadas.

A consciência e conhecimento destas questões deve ser

encarada como uma condição necessária para a tomada de decisões que visem
contribuir para desagravar a destruição ambiental que tais práticas compelem.

4-Poluição
A preocupação com os problemas ambientais e a sua tomada de consciência
nascem da verificação de níveis muito elevados de poluição nos países onde a
industrialização acelerada produziu violentos desequilíbrios na natureza e o
desgaste, pela gestão anárquica, dos recursos naturais. Basicamente estas duas
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preocupações - preocupação com o possível esgotamento dos recursos naturais e
deterioração da qualidade de vida

resultante da poluição e da degradação

ambiental, do desequilíbrio dos ciclos naturais que integram a vida- gera uma
tomada de consciência permitindo que os movimentos sociais como Greenpeace e
seus congéneres e dos partidos Verdes entre outros, se expandam e promovam
iniciativas que induzam à criação de dispositivos legislativos pelos diferentes
governos e criem acções para a existência de uma concepção e vivência do
ambiente.
Actualmente assistimos, com alguma ênfase, a preocupações em torno da poluição
e suas consequências ambientais (efeito de estufa, camada de ozone, água, ar,
qualidade

de

vida,

agravamento

de

doenças

respiratórias,

perda

de

biodiversidade).
Os efeitos da poluição, iniciados com a industrialização têm vindo a agravar-se e
a intensificar-se r\as últimas décadas.

Daí a necessidade de se organizarem

esforços no sentido de se diminuir a poluição. Tal tarefa cabe a todos em geral e
aos países mais poluidores em particular.
Fumos, gases nocivos (clorofluocarbonetos, dióxido de carbono, entre outros)
têm contribuído para o alargamento do buraco de ozone que protege a vida
terrestre dos raios ultra violetas.
O lançamento destes gases e fumos para a atmosfera contribui, através do
«efeito de estufa», para o processo de aquecimento do planeta, podendo
conduzir a alterações climáticas118 e a problemas de saúde. Na origem destes
problemas encontra-se a actividade humana (fábricas, carros, incineradoras,
etc.), com mais incidência no meio urbano em que os seus efeitos são extensíveis
ao meio rural. Estes problemas, pela sua gravidade, ocupam um lugar simbólico

As chuvas intensas que se têm vindo a fazer sentir por todo o planeta e o sobreaquecimento do planeta
resultam, segundo especialistas na questão, destas alterações climáticas.
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que quase relegou para segundo plano outros tipos de poluição mais localizados e
também muito inquietantes (detritos domésticos, materiais não biodegradáveis,
poluição das águas, uso de pesticidas na agricultura com graves repercussões na
saúde pública)

A partir do (re)conhecimento do desmesurado «agir humano», revelando uma
natureza

fragilizada,

surge

a

necessidade

de

uma

nova

dimensão

de

responsabilidade por antecipação: ser responsável é responder pelos nossos
actos. Esta noção de responsabilidade, extensível à humanidade mas também à
natureza, gera uma relação ética de origem antrópica119que permite fazer da
natureza o objecto não só de obrigação directa

(preservar as condições de

sobrevivência da humanidade), mas igualmente indirecta, ao reconhecer-lhe um
valor intrínseco que é necessário preservar.

"Florestas e solo, luz solar e chuva, rios e céu, o ciclo das estações- esses são
os recursos, mas também são fontes, os perenes bens naturais que suportam
tudo o mais (Rolston, 1994: 134) e que necessitamos defender.
Que literacias possuem a crianças do meio urbano e rural face á poluição?
Concorrem para a clarificação desta categoria as questões: consequências do
fogo para o ambiente, concepção do planeta como local de vida e dilema da
fábrica que polui120.
Analisemos em seguida os factores e suas implicações

inferidos a partir das

questões que seleccionamos para esta categoria, que conduzem à poluição e que
foram identificados pelas crianças urbanos e rurais:
119

Diz-se relação ética antropocêntrica, porque toda a tentativa para elaborar uma ética ambiental não
antropocêntrica supõe que se revogue a clausula da reciprocidade
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Poluição
Urbano

Fogo

4

Caça

2
15
3
1
2
15
13
1

Carros
Fabrica
Lixo
Intoxica
Perda oxigénio
Contaminação água
Perda biodiversidade
Suerra
Total
"Quadro 19"

56

Rurais

4
~T
13
2
4

13
~6
43

As crianças urbanas, identificam os agentes poluidores que estão na origem de
grande parte da poluição que existe na atmosfera que nos compele à constatação
da literacia ambiental funcional:
"(com o fogo) o oxigénio e o ar fica poluído "
"(o fogo)Pode entochicar pode matar e montes de problemas"
"(com o fogo) perdemos oxigénio e o ar fica poluído "
"o fogo (...) destrói grande parte do ar que respiramos"
"todas a fábricas deveriam ter filtros nas chaminés, haver cuidado com água'
"(a fábrica)polui"

(a água/ar)-

(15respostas)

A literacia ambiental funcional á ainda intuída nos segmentos das crianças de
origem rural, essencialmente os que eles vi venciam como o caso do fogo e caça e
outros não tão próximos do seu meio:121
" as pessoas mexem no fogo e provocar um icendio"
" O fogo pode atacar florestas e p/u/r o ar "
" o fogo polui muito"

Os dilemas foram utilizados por Kohlberg (1984) para identificar os níveis de pensamento moral. Esta
técnica de resolução de situações dilemáticas proporciona a possibilidade de aquisições, confrontações e
transformações profundas nos educandos quando utilizados de forma sistemática e democrática.
121

O local onde o estudo se efectuou não possui fábricas
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" queima as pessoas e polui muito "
"(Caça pro voca), poluissam "
"(a fábrica ) polut'{13 respostas)

Os dois núcleos de crianças identificam agentes poluidores que contribuem para
agravar o problema da poluição, pontam algumas consequências da poluição na
perda de biodiversidade, na contaminação do ar, e água. As preocupações são
sentidas com mais intensidade pelas crianças do meio urbano, pela convivência
diária com este tipo de problemas, embora elas também existam nas crianças do
meio rural mas com menos intensidade pelo faéto, talvez, de os impactos
ambientais ainda não se exercerem com tanta intensidade nestes locais. Estas
representações representam uma literacia ambiental funcional básica.
Concepção de planeta como local de vida(questão)
A literacia ambiental cultural e crítica também é possível de ser inferida através
das afirmações proferidas pelas diferentes crianças, tal que aqui sintetizamos:

Poluição
Urbano
N/sujar/poluir
Proibir poluir

6
T

Rurais

Proibir destruir agentes despoluidores

Lei infractores

T
T
2

Crit. Inv. proibir carros

~T

Lixo recipientes próprios
Filtros nos carros

Total

12

5
1
3
1
3
13

"Quadro 20"

Com efeito, a consciência de condições ambientais óptimas que passam por um
ambiente limpo, menos poluído e sem guerra é preocupação das crianças urbanas
susceptível de ser integrada na literacia ambiental cultural
"Nospodemos viver no planeta terra com um meio ambiente bom sem poluição eguerra"
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"tem muita poluição"
"o ambiente para mim (... ) é não haver poluição "

Também a imputação de responsabilidades humanas para com o ambiente, através
de leis/medidas proibitivas e castigos é proferida, por parte das crianças
urbanas, cujos discursos apontam para a literacia ambiental crítica:
"Eu inventava uma lei em que quem fizesse algo contra a natureza seria preso "
"Diria a todas as pessoas para não sujarem as ruas e pouparem água senão ficavam um ano de
prisão "
"Todas a fábricas deveriam ter filtros nas chaminés, haver cuidado com a água e não poluir "
"eu fazia uma polémica para as pessoas e vitarem poluir a vida "

Acção pedagógica cidadã baseada na consciência dos impactos ambientais, pelas
crianças urbanas que reflecte

sobre a vivência nos meios urbanos cada vez mais

poluídos, inscrevem-se na literacia ambiental crítica:
"Mandava por um filtro no tubo de escape dos carros para o ar não ser poluído e também para não
deitarem lixo para o chão "
"Dizia ás pessoas para não poluir "
"As pessoas por lixo no caixote que seja depor lixo. E deviam plantar muitas arvores, etc. "
Eu tomaria a medida de exigir ás pessoas para não poluir o meio ambiente "
"Punha tudo limpo "

Crítico inviável, nas chanças urbanas, mas que também reflecte

sobre as

preocupações ambientais, em especial a poluição do ar e sonora:
"Eu tomaria a medida de proibir a venda de carros e por a venda em vez de carros as bicicletas"

Como se revela a competência para a acção cívica baseada na consciência dos
impactos ambientais e a necessidade de evitar esgotar o stock dos recursos da
natureza que contribuem para um ambiente menos poluído preconizando-se uma
sustentabilidade ambiental que induz a literacia ambiental crítica, pelas crianças
rurais:
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"Organizava pessoas para recolher

os caixotes do lixo e punha um anúncio para não cortar

árvores"
"não deixava cortar as árvores"
"Não aver polição e não cortarem as árvores"
"Não estragar nada não votar coisas para o chão "
"Não fazer poluição"
"Não destruir a natureza"
".. não deitar lixo para o chão e não sujar o ambiente "
"não deitar lixo para o chão "
"Dizia para não fazer poluição "

Também o uso do poder repressivo e multas aos infractores ambientais, pelas
crianças rurais, que pensamos inscrever-se na literacia ambiental crítica.
"Proibia de poluir o planeta e quem poluísse eu punha nas masmorras. "
"senhoras e senhores, meninos e meninas a partir

de hoje ninguém pode p/u/r a terra senão,

pagam de multa 100 contos"
"Eu não deixava que estragassem o planeta se não eu ponho aquele que fizer issolO anos num
quarto escuro sem comer "

Apresentamos seguidamente as literacies ambientais que pudemos deduzir:

Poluição
Urbano
Literacia ambiental funcionai
Literacia ambiental cultural
Literacia ambiental crítica

43
6
»

Rurais

43
~5

ti

"Quadro 2 1 "

Estas crianças, independentemente do local a que pertencem, apercebem-se dos
problemas ambientais que ocorrem sob o efeito da poluição, também o reflexo
do poder económico e cultural. Apontam, assim, para medidas que visam minorar
os efeitos da poluição.
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Apresentam, ainda algumas soluções, com base na lei e/ou no seu poder
repressivo, que objectiva minorar os efeitos desses agentes e inibi-los por forma
a impossibilitar novos abusos, mais visíveis nas frases das crianças do meio
urbano. Apresentam, também, soluções baseadas nas práticas quotidianas (não
deitar lixo/proibir deitar lixo) que contribuem para que a poluição dos solos e da
água não se agrave dificultando a emergência das diferentes formas de vida e
simultaneamente, perca a beleza de um ambiente limpo. Apelam ainda para não se
destruírem os agentes que contribuem para despoluir o ar

e simultaneamente

invocam para que se plante mais árvores denotando consciência crítica face ao
contributo destas na manutenção de um ambiente mais limpo.
Se considerarmos os dois meios onde o estudo se efectuou, verificamos que os
habitantes do rural são expostos a níveis de poluição relativamente fraca. O
mesmo não acontece com as populações do meio urbano, que diariamente se
confrontam com os problemas da poluição ambiental. Verificamos, contudo, que
as preocupações e conhecimentos convergem nos dois meios. No entanto, os
meninos rurais apresentam maior número de literacia crítica. Também não
encontramos explicação para este facto.
Dilema da fábrica que polui e dá emprego à família (ver questionário em
Anexo)
Considerando que este dilema se afasta deliberadamente e significativamente da
directriz imprimida às questões

que temos vindo a tratar, na medida em que

este nos fornece elementos que pressupõem tomadas de decisão pró ambientais,
optámos por tratá-lo em separado. Pretendemos com esta questão auscultar a
sensibilidade das crianças

para as questões ecosociais.

A partir

dele

procuramos, também, auscultar a representatividade das literacias ambientais
em especial a literacia ambiental crítica.
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Apresentamos no quadro, as soluções encontradas, para o dilema apontado pelas
crianças dois meios:
Dilema do fábrica que polui
Urbano

14
1

Filtro na fábrica
Mudar local agente poluidor
Sair fábrica

Rurais

Fechar fábrica
Construir barragem
S / soluções

i
Total

"Quadro 22"

Nas crianças

urbanas existem

preocupações

15

1
8
1
2
1
2

15

baseadas na prevenção e

sustentabilidade ambiental, através de medidas técnicas e científicas de médio
prazo que visam solucionar os problemas ambientais, que inserimos na literacia
ambiental crítica
"Tinha de pedir aos donos da fábrica para tratar os esgotos e por filtros à saída dos esgotos"
"Eu dizia ao dono da fábrica para fazer o tratamento dos esgotos"
"Colocar filtros nos esgotos para que não poluísse os rios"
"Teria de pedir ao chefe para colocar um filtro na saída dos esgotos"
"Eu ia falar com os proprietários

da fábrica, para que pusessem filtros na saída dos esgotos para

não poluir o rio. "
"Pedia ao dono da fábrica que pusesse nos tubos por onde sai a água um filtro para a água ir
limpa: "
Punha um filtro nos esgotos da fábrica"
Pedia ao proprietário
Tinha que pedir

da fábrica para meter uns filtros quando a poluição saisse "
aos donos das

fábricas

para

porem

filtros

à beira

dos

esgotos"

"Pediria para porem filtros nos esgotos á beira da fábrica para não poluir o rio "
"Dizia aos homens da fábrica para tratarem os esgotos"
"Eu tomaria a resolução de pedir ao gerente da fábrica para fazer um tratamento pondo

nos esgotos."
"Por um filtro na fábrica"

filtros
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Uma acção que leva a uma mudança de local dos agentes poluidores onde os
impactos não se façam sentir com tanta gravidade, pelas crianças urbanos, que
inserimos na literacia funcional
"Eu ia à fábrica e dizia para porem a fábrica noutro lado "

Prevenção, através de medidas técnicas que objectiva minorar, a médio prazo, os
efeitos dos agentes poluidores, pelos meninos rurais, que inserimos na literacia
ambiental crítica
"Eu para resolver este problema tinha de avisar a fábrica para mudar o cano de gordura"

Mudança de local do problema para locais onde os seus impactos não se tornem
tão maléficos para a biodiversidade e que são apenas pequenos e ténues resíduos
da literacia ambiental crítica. Trata-se neste caso de uma prevenção a curto
prazo, que tende a proteger a água e biodiversidade que nela existe, e que
pensamos assinalar a literacia ambiental funcional r\as crianças rurais.
"Pedia para todas as pessoa me ajudassem a pedir ao presidente para tirar a fábrica daquele
local"
"encontraria esta solução encontraria uma fabrica que não fosse perto de um rio "
"Construir outra

fábrica"

"Podemos por a fábrica noutro sítiu longe do rio "
"Pomos a fabrica de queijo longe do rio "
"Mandava destruir a fabrica e depola noutro sitio "
"Não faria fabricas ao pé dos rios "
"Eu fazia assim afastava a fabrica do rio assim nem matava os peixes nem as pessoas ficavam sem
emprego "

Os factos são considerados isoladamente não se verificando as verdadeiras
dimensões do problema. Segundo Kohlberg

este tipo de raciocínio é

característico das crianças até aos 12 anos de idade e que caracteriza de nível
pré- convencional, estádio 2: orientação ingenuamente hedónica e instrumental122
122 .

in CAMPOS, Bártolo Paiva (s/d) Psicologia do Desenvolvimento e Educação de Jovens. Lisboa:
universidade Aberta. Vol.)II
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Também é visível uma posição antropocêntrica nas crianças rurais, que aponta
para uma literacia ambiental funcional, que demarca a posição que o homem tem
vindo a desenvolver e que tem contribuído para o agravamento dos problemas
ambientais e sociais:
"Mandava o meu pai sair daquela fábrica e depois fexavaia"
"poderia fechar porque eu não gosto de queijo"

Dificuldade em dar uma solução a este dilema nas chanças rurais, mantendo-se o
problema tal qual ele se apresentou, e que nos sugere a literacia ambiental
funcional:
"Não fechara

fábrica"(2respostas)

Apresentamos em seguida as literacias subjacentes à resolução do dilema

Dilema da fábrica que polui
Urbano
Literacia ambiental funcional

1

Rurais

14

Literacia ambiental cultural
Literacia ambiental crítica

14

1

"Quadro 23"

A partir do exposto é possível concluir que as crianças do meio urbano anunciam
soluções sustentáveis, de médio prazo, através de medidas técnicas, que visam
minorar os efeitos da poluição emitida pela fábrica não colocando em hsco os
postos de trabalho. Existe nelas uma consciência crítica face a este problema
que, pensamos nós, se insere no seu quotidiano - vivenciado ou manifesto a partir
de casos apresentados pelos meios de comunicação.
Verificamos que as crianças do meio rural têm mais dificuldade em dar solução a
este problema. A ausência de convivência com este tipo de problema poderá ser
uma das causas desta dificuldade.
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Também a escola e a comunidade educativa têm aqui um papel primordial:
incentivar à resolução de problemas a partir da adopção de papeis e confrontos
com as realidades presentes colocando-se no lugar do "outro". A adopção destes
papeis conduz não apenas à resolução de problemas contemporâneos mas também
à indução de práticas mais interventivas.

5-Qualidade de vida

O direito à vida, à dignidade, à igualdade, ao respeito pela integridade física,
mental e moral, à segurança, à habitação, à família, à educação, à protecção, à
afectividade, a um adequado nível de vida, à liberdade .. estão consagrados nos
direitos universais.1230 objectivo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos124é induzir o respeito dos Estados - membros da ONU pelas liberdades
e direitos nela preconizadas. Persistem ainda, ou cada vez mais existem,
limitações ao usufruto dos direitos por todos os seres independentemente da
etnia, sexo, origem, biodiversidade aumentando as assimetrias entre países,
hemisférios e culturas. Discutir novos Direitos Planetários,-

uma nova ética

global de respeito pela Terra, nele incluído o direito inalienável do ser humano ao
meio ambiente, ao património da humanidade, à paz- torna-se um imperativo na
salvaguarda de uma vida condigna e na salvaguarda dos bens planetários.
Só reflectindo sobre isto poderemos perspectivar um futuro, que se baseie na
redistribuição equitativa das riquezas, dos recursos e do trabalho, na expansão

l

" in HENRIQUES, Mendo: RODRIGUES, Arlindo; CUNHA, Filipe; REIS, João (1999)- Educação para a
Cidadania. Lisboa: Plátano Editora.,P.35
124

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou em, em 10 de Dezembro de 1948, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos. Esta declaração tem sido instrumento orientador de outros diplomas , nomeadamente A
Declaração sobre a Utilização do Progresse Tecnológico e Científico em Benefício da Paz e da Humanidade
(1975) e a Declaração sobre a eliminação de todas as formas de Intolerância e de Discriminação por motivos
religiosos ou credos
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de actividades autónomas, na intervenção directa do cidadão nos assuntos da
cidade, da aldeia, do país, do Planeta.
Perceber o que é fundamental para viver bem ou para qualidade de vida é um acto
subjectivo e cultural ( um acto entre um «eu» e um «nós») Em última instância é
a

cultura que decide valorizar ou desvalorizar esta ou aquela atitude. Mas, é

sempre possível, quando se t r a t a do bem estar, ter outros valores que se
aproximem dos direitos, de ideais, de necessidades.
Vejamos que conhecimentos possuem as cnanças face à qualidade de vida e que
tipo de literacias elas implicam.
Definimos por bens de primeira necessidade os bens que permitem sobreviver:
alimentos, casas, dinheiro....; de segunda necessidade, o frigorífico, máquinas,
móveis., que variam segundo o nível de vida, segundo a classe social, segundo os
países. (AAorin, 1998). Estas são susceptíveis de ser integradas r\a literacia
ambiental funcional uma vez que o valor atribuído nas sociedades modernas
torna-as necessárias isto é, são alargadas à noção de qualidade de vida e bem
estar.
Qualidade de vida
Urbano

Bens materiais I a necessidade
Bens materiais 2 " necessidade

'T~

Livros
Saúde
Bens simbólicos materiais
Afectos
Total

4
I?
~T
1
6
1
25

Rurais

12
"~I
5
5
23

"Quadro 24"

Valorização de bens essenciais à sobrevivência humana na sociedades modernas e
funcionalista, visando essencialmente melhorar as condições de existência física,
por parte das crianças urbanas, que nos compele a inseri-los na literacia
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ambiental funcional, bens que eram considerados objectos de luxo e que na actual
sociedade passam a ser considerados objectos de bem estar:
"E preciso um frigorífico

para conservar os alimentos, um fogão, uma cama confortável,

um

jardim, uma casa de banho e alguns brinquedos"
"Eupenso que um fogão, máquina de lavar, uma mesa, uma cama, um
"Televisão, fogão, máquinas de lavar, frigorífico,

arca

frigorífico''

frigorífica"

"Cozinha, casa de banho, televisão, fogão, água, etc. "
"Para viver bem preciso de uma cozinha com todo o equipamento, um quarto, uma sala e um belo
pátio"
"Epreciso um frigorífico

e um fogão para viver e uns bonecos"

"São as camas, as mesas, as cadeiras, o fogão e frigorífico "
"A cozinha, sala, quartos, casa de banho "
"Epreciso o fogão, o aquecedor"
"Para mim é fundamental os quartos, a cozinha, a casa de banho e o jardim "

As crianças urbanas valorizam ainda na obtenção de melhores condições de vida
o recurso aos mídia, práticas que priorizam os prazeres da imagem em
detrimento das exigências intelectuais da análise crítica, ao mesmo tempo que
reduz as exigências da agência humana ao ethos do consumismo fácil "um aparato
no qual o passado é filtrado através de um apelo a uma homogeneidade cultural e
a uma pureza histórica que anulam questões complexas , diferenças culturais e
lutas sociais." (Giroux, 1999". 52) 125 . Também o apelo aos bens de acesso à
cultura, a condições ambientais que aproximem da natureza e necessidades
básicas que permitam melhores condições de vida são valorizações das crianças
urbanas, susceptíveis de ser integradas na literacia ambiental funcional e
cultural.
"Ver televisão com TV cabo, jogos Tomb Raids III,

aventuras de Sara Croft no computador,

comer comida variada, etc. "
"Pátio, fogão, televisão, computador, árvores, jardim, quarto, comida, sofá, cama e livros"
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Ou o gosto de viver bem, rodeado de todo o conforto é aqui referenciado
"gosto de viver bem "
"gostamos de viver bem "

O transporte motorizado, a climatização das habitações, os tecidos sintéticos, os
grandes aglomerados populacionais com parcos espaços verdes (quando existem),
as habitações "fechadas" ao convívio, os parques artificiais, e os meios de
comunicação disponíveis (nomeadamente a Internet e as televisões) criam à nossa
volta uma atmosfera artificial que da a ilusão de independência e protecção em
relação aos factores ambientais.
Muitas vezes, e como consequência de toda esta atmosfera, as crianças não
podem brincar livremente ou porque se sujam, ou porque é perigoso, não podem
correr livremente nos campos ou porque não têm acesso fácil, ou porque
desconhecem ou então porque se magoam e se o fazem é em jardins públicos ou
jardins zoológicos, onde os animais se encontram engaiolados. As crianças são,
portanto privadas de um contacto directo com a natureza, que lhes permita
investigar, aprender e estabelecer relações com o seu meio por forma a entendêlo. O apelo irresistível de descobrir como funcionam as asas de um grilo, como se
reproduz um animal, como cresce uma planta, como são os cheiros da natureza,
como sobrevivem as espécies e como o homem interage nesse meio, deixa de
fazer parte do imaginário destas crianças.
A tónica nos afectos simbolizados na família que permite o crescimento, a
protecção e educação, no segmento de uma criança urbana susceptível de ser
integrada na literacia ambiental cultural:
"A minha família ".

In SILVA, Tomaz Tadeu; Moreira. António Flávio- Territórios Contestados. Ed. Vozes. Giroux. H. A
disneyzação da cultura infantil.
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Revelam também preocupações centradas em necessidades básicas de primeira
necessidade, necessárias à sobrevivência humana em geral e ao homem ocidental
em particular que induzem a literacia ambiental cultural:
"Ter a casa limpa, ter comida, ter bastante água para me lavar, etc. "
"Ter a casa limpa, saudável, sem problemas, ter comida, ter bastante água para me lavar, etc. "

A saúde é um elemento essencial para a consecução

de todas as nossas

necessidades. Sem saúde somos impossibilitados de fazer o que desejamos. Da
mesma forma nos poderemos referir

à alimentação e habitação, direitos que

qualquer cidadão independentemente da origem, etnia, cor deve ter reunido em si
as condições que possibilitam a concretização de outras: educação, trabalho e
afectividade, preocupações que passam pelo imaginário das crianças rurais.
Os afectos e os bens de primeira necessidade também ocupam um papel muito
importante nestas crianças, remetendo para o papel da família (simbolizada pela
casa) o fortalecimento dos laços de solidariedade

e a importância desta na

socialização. A tónica nos afectos e a sua importância no equilíbrio ambiental e
cultural deve ser um factor de mais valia. Por estas razões

consideramos

inscreverem-se na literacia ambiental funcional e cultural:
"/4 saúde, ter os alimentos precisos e ter um bom ambiente dentro de casa"
""saúde ter de comer e viver feliz ter uma casa"
"é a saúde para poder trabalhar, dinheiro para comprar alimentos, ambiente fresco e amor"
"saúde, amor, comer

etc.

Ter alimentos para comer, ter boa casa ter moveis bons e ser saudável"
"Ter comer sem descoções e ter saúde "
"Ter tudo arrumadinho e limpinho, gostar da vida que levamos, gostar de tudo o que temos"
"Ter bons frutos, ter uma casa boa e viver feliz"
"Para mim bem épreciso na minha casa comida e mais coisas"
"Para precisar de comida, dar amor carinho e amizade "
"Ter casa com amor e muita alegria"
"ter alimentos para comer ter amor"
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"E ter carinho, comer, beber, dormir, etc. "

As questões do consumismo e das dívidas também fazem parte das inquietações
das crianças rurais e reflectem

a intranquilidade face aos problemas que

afectam a sociedade portuguesa,
"Ter alimentos para come, ter uma casa boa não gastar muito dinheiro como diz o ditado goze
muito e gaste pouco "
"Para nós vivermos precisamos de ter bem uma saúde e não dever nada a ninguém"

Existe uma grande homogeneidade nas respostas, nas crianças do meio urbano, o
que nos remete para uma análise na qual se denota uma postura consumista
característica da actual sociedade. Postura que demarca uma vida sem carências
dos bens essenciais na qual a classe social de pertença exerce grande influência,
levando-nos a inseri-la na literacia ambiental funcional e cultural. Os bens
simbólicos culturais dominantes, característicos das sociedades modernas estão
muito presentes nestes extractos.
As crianças do meio rural enfatizam bens de primeira necessidade, afectos,
família e trabalho que reflectem constrangimentos vivenciados pela dureza do
trabalho agrícola.
Também é possível deduzir outras necessidades que remetem para uma postura
mais crítica e baseada nos direitos sociais que nos são fornecidas pelas questões:
Medidas para melhorar qualidade de vida e Família sem emprego e com fome

Medidas para melhorar qualidade de vida
Urbano
Plantar arvores/jardins
Construir casas
Viver todos bem

2
2
1

2

3

Acabar c/ guerras
Repartir

1
Total

"Quadro 25"

Rurais

6

5
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Responsabilidade social e ambiental por parte das crianças urbanas, uma acção
crítica e integrada que reflecte alguns constrangimentos do mundo urbano, no
qual a monotonia dos prédios impera, que aponta para as literacies ambientais
culturais e críticas:
"Plantava mais árvore e flores, fazia mais casas do que prédios e as casas sempre com um pequeno
jardim "
"Faria o que podesse para todos poderem viver bem e correctos"
"Se eu mandasse no planeta eu tomaria a medida que quem não tivesse casa e roupa, etc. eu
mandaria dar-lhes roupa, comida, etc. Etambém não queria que ficasse poluído e assim ficava um
planeta agradável"

Os

comportamentos

internacionais

e

locais

que

remetem

para

a

insustentabilidade cultural e ambiental são preocupações das crianças rurais que
urge atender preconizando-se uma afinidade multicultural entre os povos e uma
solidariedade com os não humanos e que sugere a literacia ambiental crítica.
"Eu tomava uma agradável notícia para as pessoas. Vocês não bom ter guerras nem problemas
mortais. "
"Mandava as pessoas não deixar as pessoas matar animais, não matar pessoas e fazer

jardins"

"Plantava uma planta e não fazia guerra"

Apresentamos seguidamente as literacias ambientais que esta categoria nos
permitiu inferir:

Qualidade de vida
Urbano
Literacia ambiental cultural

18
Z

Literacia ambiental crítica

^

Literacia ambiental funcional

"Quadro 26"

Rurais

18
~5
s
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Família sem emprego e com fome(questão)
Esta questão visa essencialmente medir a sensibilidade sócio- ambiental das
crianças. Apresentamos seguidamente as soluções apresentadas pelas crianças
face à questão colocada:
Qualidade de vida
Urbano

10
1

Emprego
Educação

Rurais

1
1

Equidade

4

Responsabilidade social Estado
Repartir comida
Total

15

11
13

"Quadro 27"

Nota-se

uma responsabilidade

social

baseada

na equidade, cooperação

e

solidariedade orgânica126, nas crianças urbanos, que visa essencialmente atacar
as causas reais do problema social que confere uma postura crítica sobre os
problemas sociais:
"Arranjaria

trabalho para eles"

"Arranjaria

trabalho para eles"

"Tentava arranjar um emprego a essa família. "
"Arranjava trabalho para ele "
" Eu procurava um bom emprego para a família"
"Arranjava emprego que lhes desse muito dinheiro "

Nota-se também a imputação das responsabilidades às entidades que substituem
o Estado Providência, no qual o "Estado

(deveria) actua(r) como um Estado

Durkheim. Emile (1858-1917)No livro "A divisão do trabalho social" desenvolve o conceito de
solidariedade mecânica e orgânica conceito de solidariedade está intimamente ligado ao conceito de consciência
colectiva. Assim, a solidariedade mecânica é altamente religiosa, enfatiza o valor supremo à sociedade e aos
valores da sociedade no seu conjunto; é concreta e específica; regras com sanções repressivas (indignação contra
o crime); predomínio do direito penal; autoridade colectiva absoluta e integração por semelhança. A
solidariedade orgânica é crescentemente laica; enfatiza o valor supremo na dignidade individual, á igualdade de
oportunidades; à ética do trabalho e à justiça social; é abstracta e geral; regras com sanções restituitivas
(organizar a cooperação entre indivíduos); predomínio do direito cooperativo; mais espaço para a iniciativa e
reflexão individual; integração por diferenciação.
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Educador em nome de uma democratização social na base do princípio da
igualdade" (Stoer, idem: 7)
"ia falar com o presidente para lhes dar emprego "
" Eu ia à camará para ajudar a viver"
"Eu ia á Camará para lhes dar emprego, comida, etc"
"Ia á camará e ( dizia-hes para Jarranjar emprego "
" Eu dirigia-me a Camará ou ás autoridades sociais a pedir um emprego para aquela família "

Enfatizam o direito à educação que poderá contribuir para uma melhoria na
qualidade de vida e simultaneamente apetrechar com ferramentas que permitam
ser mais críticos e interventivos, que apontam para a literacia ambiental crítica
no segmento de uma criança urbana:
" Ia á Camará pedir emprego e se tivessem crianças e elas não andassem na escola pedia uma vaga
para elas"

Solicitam a responsabilidade social baseada na equidade e cooperação, por parte
das crianças rurais, que lhes confere uma postura critica e interventiva que apela
para a gestão equitativa dos recursos objectivando uma melhoria na qualidade de
vida dos menos favorecidos:
"..dava de comer a essas pessoas e arranjava emprego"
"Eu acho se repartíssemos essa família não estava assim. Porque assim vivíamos todos bem "

Também é possível compreender nos discursos das crianças rurais uma equidade
funcional que não vislumbra a dimensão do problema sócio - ambiental e que
aponta para a literacia ambiental funcional:
"dava de comer porque poderiam viver um pouco mais felizes"
"repartir com eles e fazia isso todos os dias"
"dizia para vir comer os meus alimentos e dizia as pessoas para não deitarem comida fora porque
Há pessoas que faz

falta"

"dava de comer porque passava fome: dava-lhes metade do meu dinheiro "
"podiam comer e repartir porque senão passava fome "
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"porque eles passavam muita fome. Dava-lhes de comer e dava-lhes de beber"
"Resolvia. Dava-lhes de comer"
"dava-lhes de comer porque eles também merecem "
"Dava de comer. Porque se eu estivesse sem comer alguém me dava"
"Dava de comer. Porque é importante para eles. Podiam morrer"
"Dava de comer e porque deviam ser muito pobrezinhos. Pedia ao estado para lhes dar uma
pequena porção de dinheiro para eles poderem comprar comida"

A análise das três questões permitiu-nos inferir as seguintes literacias/

Qualidade de vida

Urbano Rurais
T T
18
12
~5
16
/

Literacia ambiental funcional
Literacia ambiental cultural
Literacia ambiental crítica
"Quadro 28"

As prioridades para a qualidade de vida diferem nos dois meios. Enquanto as
crianças do meio urbano se centram em bens físicos e materialistas as crianças
do meio rural coloca ênfase em bens como a saúde, amizade, solidariedade, nos
alimentos, acentuando necessidades básicas e valores universais, que poderão
enfatizar os constrangimentos vivenciais. Nas crianças do meio rural denota-se
uma postura menos consumista
necessidade

mas

também

quando elegem bens materiais de primeira

privações

passadas

e

que

podemos

intuir

recontextualizadas nas crianças do meio rural.
Ambos apresentam medidas sustentáveis e que visam melhorar a qualidade de
vida dos habitantes do planeta e que passam pela construção de casas,-pelo
plantio de árvores/ jardins, acabar com a guerra.
Na questão sócio- ambiental as chanças

urbanas apresentaram soluções

integradas e que denota uma postura crítica face

aos problemas sociais. As
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crianças rurais centraram-se mais numa solidariedade mecânica que não visa
resolver o problemas mas mante-lo.
As literacias ambientais poderão promover uma educação que conceba uma
postura menos economicista e mais cultural, confluindo para rever as causas de
determinadas desigualdades ".. para lá do bem estar aparente conseguido pelos
países desenvolvidos, promover uma visão aprofundada do conceito de qualidade
de vida que reflicta uma atitude de abertura aos fundamentos sócio- culturais
das sociedades diferentes, e que leve à revisão crítica, e à mudança de alguns
padrões

de

comportamento

desnecessários

que

caracterizam

a

vida

ocidental"(Lencastre, 1999:167)127
Optar por uma escola que se importa com os quotidianos

apresenta-se como

bastante positivo para a manutenção dos equilíbrios sociais e ambientais.

6-Ambiente
A Terra- Saia- é o único planeta conhecido onde se realizou a evolução da vida.
Portador de vida sob inumeráveis formas, é também e essencialmente a terra dos
homens, dos animais, das plantas, das rochas., dos afectos. Planeta azul, dotado
de sol, terra, ar e água, de biodiversidade animal e vegetal,

que parecia

inesgotável, aparece agora como um planeta pequeno e frágil, no universo
estrelar.
À noção de ambiente subjazem conhecimentos

locais mas também globais, nos

quais estão incluídos realidades naturais como outras de tipo urbano, social,
cultural. Supõe-se, neste contexto, ser necessário compreender o meio ambiente
como

um

sistema

constituído

por

factores

físicos

e

socioculturais

LENCASTRE; Marina (1999) Contextos, Contradições e potencialidades da Educação Ambiental. Revista
de Educação, vol. VIII, n.° 2 Departamento de Educação da F. C. Da U. C, p. 167
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interrelacionados que condicionam a vida dos seres humanos, uma vez que são
condicionados e modificados por estes.
Falar, então de ambiente supõe um conjunto de conhecimentos capazes de
interpretar a complexa realidade que nos rodeia. Conhecimentos estes que
pretendem atingir metas mais alargadas que ultrapassam o nível de conhecimento
directo do meio mas que, a partir deste, se desenvolvem novas atitudes e valores,
mais conscientes, reflectidos e comprometidos.
Concorrem para a clarificação desta categoria as questões:
Concepção de ambiente e Concepção de planeta como local de vida
Por forma a visualizar melhor as literacias e nos facilitar a análise, optámos,
nesta categoria, por cruzar as respostas.
Vejamos seguidamente que noção de ambiente subjaz à crianças:

Ambiente
Urbano

2
6
3
~W
2
10

Biodiversidade animal
Biodiversidade vegetal
Agua
Natureza
N/poluição
Vida
Oxigénio
Terra

2

Património cultural
Espaço social

3
10
2
Z
9

Pessoas
Património natural
Clima
Constrangimentos soe. Moderna
Preservação biodiversidade

r

Criar condições p/ vida
Respeito
Total

"Quadro 29"

57

Rurais

2
1
1
3
3
2
2
1
3
2
3
10

4
4

r

42
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As crianças do meio urbano apontam uma noção f isicalista ou natural, restrito de
ambiente, que apenas contempla a biodiversidade
"os animais, as, p/antas, a água "
"O meio ambiente significa as plantas, os animais, a água, a vida na terra.

"Évida"
"significaplantas,

água, vida na Terra"

"Arvores, plantas, vida"
"A água, as plantas e a vida"
"Significa plantas, a vida, a Natureza, etc. "

O reconhecimento do valor da vida no qual estão incluídos a totalidade dos seres
vivos e dos factores climáticos que permitem a vida parecem apontar também
para a literacia ambiental funcional
"tem vida, é bonito e o clima é bom
"por causa da natureza e porque é o único planeta que tem vida"
"é o único planeta que tem vida"
"Significa que há todas as condições para haver vida"
"Significa a vida, as árvores"

Mas também o oxigénio que permite a vida, pelas crianças rurais:
"O ambiente significa ao ar que vem das árvores"
"E ter o oxigénio que respiramos"

O apelo, pelas crianças urbanos, às maravilhas

naturais e culturais da Terra,

algumas ainda desconhecidas do homem, que julgamos inserir-se na literacia
ambiental cultural
"há muitos lugares bonitos e o clima é bom "
"tem belas paisagens e belos países"
"tem zonas agradáveis e porque tem Natureza "
"tem belas paisagens e belos países"
"tem muitas paisagens e natureza"
"o planeta tem bom ambiente "
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"a Terra tem beleza que as pessoas nunca viram"
"tem coisa bonitas, lindas paisagens e uma natureza muito linda e sem problemas"

O ambiente é visto como natureza, pelas crianças rurais e, tal consubstancia-se
no facto de o ambiente ser representado, essencialmente, no circundante que
está mais próximo. Apontando-se, assim, para as literacias ambientais funcional e
cultural:
"O ambiente significa que éa

Natureza"

"natureza "
"Acho que é a Natureza "

A vida na terra surge como o espaço de vida construído e constituído pelo homem
o que confere um novo protagonismo ao ambiente

e onde o espaço social e

cultural são contemplados, pelas crianças do meio rural. Inscrevem-se numa
literacia ambiental cultural, as seguintes afirmações:
"espaço onde se vive "
"significa que algumas pessoas fazem parte do mundo e fazem o mundo fresco "
"Eo espaço de viver"
"Um ambiente é muita pessoa muito pessoal etc. "
"hápessoas animais, há seres vivos"
"é muito bonito e é abitado por pessoas"

A referência à vida, humana e não humana, à imensidão do planeta, e à
consciência da existência dos recursos necessários para que a vida, tal a
conhecemos, se possa desenvolver nas melhores condições, se devidamente
acautelada e gerida, são assim descritas pelas crianças do mundo rural:
"tem tudo o que é preciso para viver"
" vive-se bem neste planeta

terra"

"todo saudável"
"e tem muito oxigénio e é bonito para viver"
Porque é nosso e éabitado por várias espécies de animais"
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Esta mesmas crianças apelam à beleza do planeta e à sua imensidão.
"Considero porque o planeta é bonito "
"o Planeta Terra é muito grande "
"Acho que (..)«ébonito"
"Considero (... ) bonito "

Esta percepção da imensidão do planeta induziu o homem à apreensão de que os
recursos eram finitos, levando-os a práticas ambientais insustentáveis:
degradação de ecossistemas, desf lorestação, queimadas, que consequentemente
favoreceram a erosão dos solos, o avanço dos desertos e a extinção de espécies.
A referência à terra para cultivar faz-nos lembrar uma «prática de
subsistência», característica das sociedades rurais, cuja preocupação não se
centra na maximização dos rendimentos, mas reduz as vulnerabilidades por
forma a poder sobreviver.
"o planeta tem terra para cultivar"

A ênfase nas relações sociais afectivas que, cada vez se vão perdendo mais com a
desagregação das sociedades e das famílias, mas também ao ambiente que lhes é
mais próximo.
"aspessoas são simpáticas"
" tem muita coisa bonita, tem muito amor e não fazem poluição "

Os imperativos da sociedade moderna podem impedir o cidadão médio de
desfrutar as belezas naturais e patrimoniais da terra, tal como nos dão conta as
chanças urbanas. Esta afirmação sugere- nos a literacia ambiental crítica :
"há coisas bonitas que as pessoas não notam porque andam apressadas"
"tem coisas lindas para se apreciar só que as pessoas não têm tempo para as ver porque andam
muito apressadas"
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Esta mesma literacia ambiental crítica é reforçada pela noção de procurar
atribuir às desordens provocadas pelo

modos de vida do homem

urbano/

industrial a redução da vida na Terra.
Significa um puro ambiente, a Natureza

a não poluição para que haja vida na Terra"

Também o amor pela vida, pela própria vida como pela dos seres que nos são
caros constitui um objecto de valorização por parte das crianças do meio urbano,
inventariando, em alguns casos, o que lhe falta em termos de qualidade de vida.
Remetem-nos para a literacia ambiental crítica, os seguintes segmentos:
"Significa que o ambiente serve para proteger

os animais, plantas, pessoas, árvores, Terra e

outras coisa "
"Que temos proteger os animais a Terra, a vida, as plantas, etc.
"Significa que temos de proteger os animeis e as pessoas"
"Proteger a fauna e a flora"(3

vezes)

"Significa um puro ambiente, a Natureza e a não poluição para que haja vida na terra "
"proteger os animai, as pessoas, as árvores, a Terra e outras coisas"
"Protegera fauna e a flora"

O ambiente, nestes extractos, é visto como um todo indivisível, nos quais as
inter-relações e interdependências são consideradas para se efectivarem acções
que visem a precaução/ protecção. Os factores naturais, sociais e culturais
conferem uma nova conceptualizaçãò do ambiente mais global, que nos remete
para o conceito estruturado pela UNESCO (1989) " é não só o ambiente natural
constituído pela água, o ar, o clima, a temperatura, o solo, o relevo, a radiação
solar e cósmica - que formam parte do habitat da espécie humana, mas também o
ambiente social que esta vai construindo
evolução" (Esteves

graças

à criatividade da sua

1998:46)128

ESTEVES , Lídia Máximo (1998). O Fio da História- Da teoria à prática: Educação ambiental com crianças
pequenas. Porto: Porto Editora. P. 46
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As crianças do meio rural têm uma concepção de ambiente que se centra nos
aspectos constrangedores (poluição) do meio físico ou natural tal induz à literacia
ambiental crítica:
"o ambiente para mim é uma natureza e não haver poluição "
"Não botar fumo como as arvores. Meter a água limpa"
"Não deitar lixo para o chão... "
"significa para não deitar lixo para o chão e não sujar o ambiente "

A emergência de novos valores que implicam não só a sua aceitação mas também o
direito à diferença é sintetizada na afirmação:
" Respeitar os outros"

Uma visão social que confere à biodiversidade vegetal e ao ambiente despoluído
as condições que permitam a vida que remete para pequenos resíduos de uma
literacia ambiental crítica:
"Significa ter vida porque se não sem plantas e não fazer poluição"

A partir da análise efectuada podemos concluir que os conhecimentos ambientais
das crianças urbanas e rurais se inserem nas seguintes literacias:

Ambiente
Urbano
Literacia ambiental funcional
Literacia ambiental cultural
Literacia ambiental crítica

35
5
14

Rurais

24
"~8
9

"Quadro 30"

Os conhecimentos das crianças urbanas inscrevem-se; sobretudo nas literacias
ambientais funcional e crítica embora também se situem na literacia ambiental
cultural. Os conhecimentos ambientais das crianças rurais situam-se sobretudo
nas literacia ambiental funcional e crítica embora a literacia ambiental cultural
também esteja presente.
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Está presente em alguns extractos das crianças urbanas e rurais uma harmonia
entre humanidade e natureza/ambiente que cingem as pessoas à natureza, numa
simbiose harmónica que nos transporta às culturas dos povos ancestrais e aos
modos como esses povos viviam as suas relações com a Terra.
Também estão presentes necessidades emergentes do mundo vivido e a viver como a poluição, necessidade de proteger a fauna e a flora - e que nos alertam
para as necessidade de precaução e antecipação
A constatação da vida, do espaço de vida, da biodiversidade e o cnar condições
para que exista a vida são dimensões dos problemas ambientais entoadas nas
preocupações das crianças. Compreender
biodiversidade

esta

ligação à Terra e à sua

(ambiental e cultural) supõe compreender a relação que se

estabelece com o que nos é exterior ( o outro, o diferente) é compreender
simultaneamente o mundo em que vivemos e os efeitos das opções que tomamos.

Concluímos dizendo que as crianças de ambos os meios possuem conjunto de
conhecimentos sobre o ambiente. Estes conhecimentos aparecem mais realçados
pelas crianças urbanas. Estas, são socializadas, sobretudo na escola, para um
tipo de saber que se baseia "na cultura nacional, pela transmissão de saberes
(uma divindade unificante universal, a problematização da natureza, do corpo,
etc.) e de orientações (sistematização, dedução, ordenação gramatical e
aritmética do real e do cálculo, das alianças e dos recursos) que visam integrar os
grupos domésticos no espaço simbólico da nação" (Iturra, 1990a: 54-55) As suas
preocupações actuais centram- se em torno do ambiente entendido como uma
questão problemática. Esta cultura tende a distanciar-se da socialização da
família rural. Ao contrário da escola que assenta as bases do conhecimento na
escrita, na generalização e na manipulação de símbolos, nas zonas rurais as
aprendizagens efectuam-se pela observação e pela acção, e os saberes são
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transmitidos oralmente, através da "pedagogia do ver- fazer" (idem). Esta
discrepância entre o quotidiano destas crianças e os princípios organizacionais,
os conteúdos e a linguagem da escola r e f lecte-se nas competências que subjazem

à obtenção das Iiteradas.
Os problemas ambientais tornaram-se interrogações que atravessa as áreas da
política, da ciência, da ética, da cultura e dos direitos, obrigando a repensar as
múltiplas formas de perda de liberdade e de humanidade que a ordem actual do
status quo engendrou.
A crise ambiental e social que estamos a viver obriga-nos a repensar o tipo de
relações sociais, o modelo de relações entre os homens e as coisas, sobretudo um
entendimento diverso do essencial das coisas que nos rodeiam. Recolocar, hoje, o
problema das tarefas da cidadania implica um redefinir das relações entre a
cultura e a natureza. Esta crise ambiental e social obriga também o cidadão a
reconhecer as suas tarefas a partir de um processo de distanciamento reforçado
por uma atitude crítica. "A determinação destas tarefas fundamentam-se na
responsabilidade humana para com os outros seres do mundo, que se encontram
em directa

relação

com a desmesura do nosso poder

técnico"(Marques

19994:73) 129
Consideramos com Stoer (s/d:6) "educação para a cidadania, nestes novos
tempos, terá de se basear necessariamente quer no pilar dos direitos

e dos

deveres do contrato social que permitiu a concretização de algumas das
promessas da modernidade

(e que acabou por pôr em causa outras) como num

outro pilar, o de um contrato social novo, ainda em negociação, que veiculará o
processo de globalização"
Esta postura implica a valorização das culturas locais, o reconhecimento das
possibilidades de expressão das populações, baseia-se na partilha, na protecção e
129

MARQUES, Soromenho. (1994) Regressar à Terra. Fim de Século p: 73.
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na cooperação, numa reconversão de atitudes e valores no âmbito de uma ética
ambiental.
A pobreza, enquanto fenómeno macro cultura, resulta frequentemente da
degradação do meio ambiente e este, por sua vez acentua, em numerosos casos a
pobreza, como fenómeno condicionante de desenvolvimento económico, social e
cultural. Permitir melhorar as condições de vida dos populações é contribuir para
a dignidade cultural e ambiental, é partilhar da ideia de pertença a uma
comunidade planetária.
O principal desafio moral que será necessário responder será expandir e realizar
inteiramente a nossa capacidade de cuidar dos outros e de nós próprios através
da eliminação da pobreza, da satisfação de todos os direitos políticos sociais e
económicos de todos os indivíduos, da melhoria da qualidade de vida e o direito à
educação e a uma ambiente limpo.
A educação cabe sobretudo a tarefa de promover alternativas consistentes e
perduráveis tendo de fazer frente aos riterados "fracassos" ou "crises" que as
práticas educativas têm evidenciado nas suas relações com o meio urbano e rural,
geralmente com repercussões desiguais e muito mais discriminativas para os
segundos. Se se proceder a uma análise conjunta dos problemas educativos em
ambas as sociedades - urbana e rural- devemos coligir que as suas problemáticas
coincidam diacrónico e sincronicamente com as insuficiências que se têm
manifestado no desenvolvimento dos sistemas educativos e, em geral em toda a
prática educativa que toma por referência a formação de pessoas livres,
responsáveis e plenamente conscientes da sociedade em que vivem. Problemas
que nos situam ante carências e défices que apresenta a educação em relação à
plena integração social, laboral, educativa e social. Neste sentido a educação
deverá sofrer mudanças significativas, no sentido de se adequar às respectivas
necessidades e peculiaridades, supõe um projecto educativo que contemple os
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vários aspectos: económico, cultural, social e ambiental, de amplo alcance, que
favoreça simultaneamente um desenvolvimento integral e integrador.
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V I I - Considerações finais e orientações para novas investigações

Gostaríamos de realçar algumas dificuldades de ordem epistemológica e
metodológica que sentimos ao longo deste estudo:
A primeira situa-se na actualidade recente do conceito de literacia ambiental e
na delimitação da sua abrangência conceptual quando aplicada às questões
ambientais

13

° que contém em si factores sociais (educação/ informação,

qualidade de vida), culturais e ecológicos.
A segunda situa-se na ambivalência e interpenetrabilidade dos elementos
constituintes das diversas categorias131levando-nos a inseri-las nas literacias de
acordo com a representatividade (informação teórica que (en)formava as
literacias) mas também de acordo com a nossa subjectividade.
A terceira refere-se à limitação de tempo, dado que nos inserimos na categoria
de trabalhador- estudante, e que por conseguinte esta limitou a investigação no
que diz respeito à consideração de factores (práticas familiares e profissionais
quotidianas

e

práticas

educativas)

que

pudessem

contribuir

para

o

r

enriquecimento da investigação.
Passaremos, seguidamente, a apresentar

os resultados que a investigação nos

permitiu concluir.
Contribuir para o conhecimento das várias lógicas - sociais, económicas, culturais,
ambientais que explicam a literacia no contexto da cultura urbana e rural, foi a

O conceito é tão recente e tão complexo visto que hoje nos encontramos envolvidos na resolução de outras
literacias. Entre nós. e os estudos que dela se fazem (ver Benavente 1996) apontam para grandes taxas de
analfabetismo e analfebetismos funcionais. Embora o nosso estudo se centrasse numa literacia recente não
deixámos de nos preocupar ou de termos presente a existência de um grau ainda elevado de iliteracia que
apontam para grandes taxas de analfabetismo. Talvez estas ausências de literacia estejam implicadas em
respostas que nos levaram a alguns resultados que nos deixaram presos num paradigma de suspeição.
131

Um exemplo do que acabámos de referir: o cão e gato tanto podem pertencer à literacia ambiental funcional
como à literacia ambiental cultural.
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primeira preocupação deste trabalho. No nosso trabalho tivemos de ter em
consideração que as diferentes relações com o ambiente induzem a diferentes
percepções ambientais ou se quisermos a diferentes literacias, dependendo estas
da forma como esta relação se estabelece e do local/espaço onde se estabelece.
As crianças fazem aprendizagens pela primeira socialização no seio da família e
do meio envolvente, uma vez expostas às forma culturais daquelas. As
investigações realizadas, relativamente à perspectiva ecológica e ambiental do
desenvolvimento humano, sublinham o papel crucial dos diferentes contextos no
desenvolvimento e socialização das crianças, considerando que a sua explicação e
compreensão residem nas interacções que se estabelecem nos e entre os
contextos. I s t o fornece um novo registo cultural enquanto contributo para a
alfabetização ambiental ou seja, significa reconhecer a importância pedagógica
do capital cultural das chanças como sendo crucial para expandir a possibilidade
de múltiplos alfabetismos e agências, devendo por isso, aquele registo cultural
ser visto como parte do processo de aprendizagem.
Genericamente concluiríamos, partindo do "olhar" que procurámos realçar, que
quer as crianças do meio urbano quer as crianças do meio rural possuem
conhecimentos locais e globais que reflectem preocupações ambientais. Estes
conhecimentos situam-se muito mais ao nível das literacias ambientais funcionais
e culturais do que ao nível da literacia crítica que requer percepções ambientais
baseadas numa ética de sustentabilidade e tomadas de decisão que reflectem
uma visão a longo prazo. Estes resultados prendem-se, possivelmente, com o
facto de o capital cultural das crianças, ou seja da primeira cultura, raramente
ser trazida para o centro do processo educativo/ ou aprendizagem. O não fazerse isto, conduz a que não se exerça uma educação crítica pela qual a realidade
seja

interrogada

o que

conduz

à

inibição

das

literacias

ambientais

e
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particularmente à literacia ambiental crítica, que no nosso estudo foi de facto
aquela que menos visibilidade teve.

A diferenciação atenua-se quando se t r a t a das literacias ambientais funcionais:
As crianças são detentoras de saberes convergentes

visíveis sobretudo na

alimentação, e na poluição. Este conhecimento é substancialmente diferente na
qualidade de vida, na biodiversidade, na água e no ambiente.
Reportando-nos à biodiversidade verificamos que as crianças de ambos os meios
são possuidoras de um elevado nível de literacia ambiental funcional. Na
biodiversidade vegetal existe uma grande diferenciação. As crianças do meio
urbano enumeram em maior número enfatizando sobretudo uma biodiversidade
local que remete

para valores

estéticos. Identificam

ainda os agentes

susceptíveis de causar danos à biodiversidade enquanto as crianças do meio rural
enfatizam uma biodiversidade vegetal que contribui para aspectos económicos e
alimentares. Na biodiversidade animal as referências são convergentes, embora a
enumeração seja superior nas chanças urbanas. Também os malefícios que o fogo
e a caça podem provocar à biodiversidade e ao património natural é preocupação
dos dois grupos de crianças. A caça é mais acentuada pelas crianças urbanas e o
fogo é mais salientado pelas crianças rurais.
Relativamente à literacia ambiental cultural concluímos que o enfoque na
biodiversidade vegetal, pelos crianças urbanas se situa em valores estéticos
(embelezar),

e despoluidores (purificar o ar); enquanto as crianças rurais

colocam o enfoque na alimentação, na sensibilidade olfactiva, no vestuário e na
protecção

que estas

proporcionam

face aos raios solares (sombra). Na

biodiversidade animal os valores convergem na enunciação, divergindo na
enumeração que é mais acentuada nos primeiros. Ambos os grupos enfatizam o
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vestuário, a alimentação, a companhia e brincadeira que a biodiversidade animal
proporciona.
Relativamente ao fogo, as chanças urbanas enfocam atitudes intolerantes,
muitas vezes regidas pelo valor económico e para a necessidade de se preservar
o património cultural. As crianças rurais enfocam como prioridade a defesa do
património cultural.
Na literacia crítica detectamos pequenos resíduos nas crianças urbanas quando
invocam o valor da biodiversidade no equilíbrio da natureza e quando apontam
para locais demarcados para o exercício da caça. Este acto intuitivo apenas é
possível de se transformar numa postura crítica, no nosso entender, se houver
um enquadramento moral clarificador. Apreendemos, ainda, um saber local
intuitivo, nas crianças rurais. São saberes cuja tónica é acentuada pelos saberes
locais que se poderá transformar num saber "consciente", conferindo-lhe uma
postura crítica na qual está subjacente uma acção intencional: a precaução contra
os danos causados pelo fogo à biodiversidade.
Podemos ver as diferenças nas literacias ambientais funcionais, na temática da
água, sobretudo na enumeração, que é maior nas crianças urbanas no entanto são
convergentes na enunciação das suas funções, visível nas respostas dadas ao
questionário. As chanças do meio urbano privilegiam as funções alimentares,
higiénicas e o regadio. As crianças rurais enfatizam as funções alimentares.
A maior diferenciação situa-se na literacia ambiental cultural: as chanças
urbanas atribuem à água o valor "fonte de vida" e apelam para o não desperdício
e para a sua repartição ; as crianças rurais colocam o enfoque em valores
religiosos (baptizar), fonte de via, valores estéticos (beleza da terra), apelando e
também, para o não desperdício de água e para a sua repartição.
Na literacia ambiental crítica foram enfocadas como prioridades das crianças
urbanas e rurais a educação e informação. Estes valores são mais enumerados
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pelas crianças urbanas. Os dois grupos de crianças apontam ainda para o não
desperdício de água, medida que objectiva a prevenção e a equidade entre os
povos.
Na alimentação encontramos as literacias ambientais funcional e cultural. A
análise que efectuámos permite-nos afirmar que os saberes nos dois meios são
convergentes, embora continue a verificar-se um maior número de literacias nas
chanças urbanas. Encontramos, ainda, pequenos "ruídos" da literacia ambiental
crítica nas crianças urbanas quando apontam para uma alimentação variada e
equilibrada o que denota uma sensibilidade face ao valor da alimentação no
desenvolvimento sadio. Podemos referir que as respostas dos dois meios
convergem nos mesmos produtos alimentares, o que referencia as influências
bilaterais que se estabelecem enfatizando a emergência do rurbano.
Relativamente à poluição incluímos nas literacias ambientais funcionais os
principais agentes que contribuem para agravar a poluição: o fogo, as fábricas, os
carros e o lixo e que, consequentemente, contaminam a água, intoxicam,
contribuem para a perda de oxigénio e para a perda de biodiversidade. Estes
elementos estão presentes nos enunciados dos dois grupos de falantes, embora
mais enumeradas pelas crianças' urbanas. Estas dão enfoque, também, ao
problema dos carros e à perda de oxigénio, enquanto as chanças rurais
enfatizam, por sua vez, a caça.
Na literacia ambiental cultural/crítica apreendemos acções centradas em
práticas culturais que passam por preocupações contemporâneas em que incluímos
o não sujar/poluir, a separação dos lixos, visível em ambos os grupos de crianças.
As acções mais

críticas, que se situam na aplicação de medidas técnicas e

científicas incidentes nos agentes poluidores, que visam minorar os efeitos dos
agentes poluidores, são mais visíveis nas crianças urbanas. Nas chanças rurais é
mais visível a mudança dos agentes poluidores que não visa resolver o problema
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colocado mas mante-lo. Ambos os grupos evidenciam a aplicação de leis aos
infractores ambientais que objectiva desagravar os efeitos maléficos ao
ambiente.
Na qualidade de vida encontramos grandes diferenças: na literacia ambiental
funcional/ cultural132 as crianças urbanas valorizam sobretudo bens materiais,
que consideramos de primeira necessidade (casa, jardins,) e segunda necessidade
(móveis, electrodomésticos, televisão, computador), bens simbólicos culturais
característicos das actuais sociedades; enquanto as crianças rurais enfocam
bens de primeira necessidade (casa, alimentos, dinheiro).
As crianças urbanas apelam, ainda, para medidas cívicas que visam melhorar a
qualidade de vida: para a não destruição da natureza, para o não desperdício de
água, para a não poluição, para o cuidado com o lixo, para o plantio de árvores. Os
segundos apontam para o cuidado com a poluição e lixo, limpeza doméstica e
equilíbrio económico e simultaneamente apelam para o plantio de árvores.
Nas literacias ambientais críticas inserimos medidas que visam tomadas de
decisão face às preocupações que emergem da consciência de problemas
ambientais. As crianças do meio urbano enunciam a protecção da biodiversidade,
a protecção da Terra e criar condições para a vida. Nota-se ainda, perante o
dilema apresentado, uma responsabilidade
cooperação

social

baseada

e solidariedade orgânica133 mas também

na equidade,

a imputação das

responsabilidades sociais às entidades que substituem o Estado Providência.
Enfatizam ainda o direito à educação e à informação. Este dilema veio clarificar
uma postura mais crítica nas crianças urbanas. No meio rural enfatizam a
132
Tivemos algumas dificuldades em delimitarfronteirasentre a literacia funcional e cultural.
133
Durkheim, Emile (1858-1917)- em A Divisão do trabalho desenvolve o conceito de solidariedade. Segundo o
autor este conceito está ligado ao conceito de consciência colectiva.
A solidariedade mecânica baseia-se nas semelhanças, é de tipo segmentar (base no clã, família, territórios...);
volume de população relativamente baixa; densidade moral e material relativamente baixa.
A solidariedade orgânica baseia-se na divisão do trabalho; é de tipo organizado (fusão dos mercados e
crescimento das cidades; volume de produção relativamente alto; densidade moral e material relativamente alto.
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protecção da biodiversidade, a criação de condições para a vida e
simultaneamente evocam a necessidade de acabar com a guerra. Face ao dilema
apresentado, as crianças do meio rural evidenciam uma solidariedade mecânica e
não foi representativo do ponto de vista de uma atitude crítica isto é, perante o
dilema as crianças revelaram dificuldade na resolução do problema socioambiental apresentado pelo dilema.
O ambiente percepcionado pelas crianças urbanas, que inscrevemos na literacia
ambiental funcional, inclui a biodiversidade animal, a biodiversidade vegetal,
altamente enumerado, a água, a natureza, a vida, o património natural e cultural,
clima e pessoas, apelando, simultaneamente, para a ausência de poluição e
preservação da biodiversidade. Um conceito de ambiente que designa não tanto
um objecto "específico" (natureza, espaços naturais, paisagem) mas uma relação
de interdependência que integra alguns aspectos culturais, naturais e sociais.
Para as chanças rurais o ambiente inclui a água, a natureza, a vida, o oxigénio, a
terra, o espaço natural, e as pessoas. Apelando, também para a preservação da
biodiversidade. O conceito de ambiente que lhes subjaz tem implícito o ambiente
que lhes é mais próximo. O conhecimento do ambiente entre os dois meios é
substancialmente diferente, diríamos que as chanças urbanas produzem mais
enunciados e enumeram um maior número de elementos constituintes do
ambiente.
Incluiríamos na literacia ambiental cultural os conhecimentos ambientais
inscritos no simbolismo das chanças urbanas a diversidade cultural, o património
cultural/natural e a necessidade de se proteger a biodiversidade que aponta para
uma acção "consciente". No simbolismo das crianças rurais inscreveríamos a
diversidade cultural, o espaço social e a terra para cultivar ou património natural
e a necessidade de proteger a biodiversidade. A literacia ambiental crítica
cruza-se nalguns aspectos com a literacia ambiental cultural. No entanto, quer as
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crianças urbanas quer as crianças rurais apontam para acções que visam proteger
Terra e o favorecimento de condições que permitam a vida, mais enunciadas nas
crianças urbanas. Para além disto, as crianças rurais revelam preocupações, nas
suas respostas, que têm a ver com o fim da guerra. Incluímos esta preocupação
na literacia ambiental crítica porque a guerra contribui grandemente a curto e a
longo prazo para a degradação ambiental com implicações culturais, sociais e
ecológicas algumas delas irreversíveis.
Vimo-nos perante uma resolução complexa ao tentarmos perceber em que medida
tanto um grupo como o outro se aproxima ou não duma concepção biocêntrica ou
antropocêntrica. Os dados parecem apontar para uma postura mais próxima do
biocentrismo no que se refere às crianças urbanas, na medida em que privilegiam
uma concepção globalizadora do meio ambiente cujo enfoque se centra r\a vida
humana e não humana. Nas crianças rurais os dados parecem apontar para uma
postura mais antropocêntrica r\a medida em que enfatizam o espaço social e
cultural. Contudo, não é menos verdade que os meninos urbanos embora pareçam
aproximar-se da concepção biocêntrica não tenham também apontado para uma
postura que remete para a visão antropocêntrica. O mesmo podemos dizer das
crianças rurais. A aproximação que se faz com os modelos (biocentrismo e
antropocentrismo) e os respectivos grupos tem a ver com o maior enfoque dado
às questões. Ou então podemos remeter esta constatação ou analisar os
resultados à luz do simbolismo cultural ou das necessidades emergentes impostas
pela modernidade.
Obviamente que a aprendizagem e socialização, através de formas culturais mais
ou menos subtis, vão orientar as crianças na forma como "lêem" o ambiente,
conferindo-lhes diferentes níveis de saber e consequentemente diferentes
literacias ambientais.
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As crianças de ambos os meios demonstram conhecimentos ambientais e
preocupações que não significam consciência ambiental que acreditamos ser
influenciada pela forte implicação mediática mas também pelos modos de vida.
Estas preocupações não são uniformes (com excepção da alimentação), revela-se
nelas uma noção compósita e diversificada do que é o conhecimento ambiental
na biodiversidade animal e vegetal, na água, na poluição na qualidade de vida e no
ambiente, o que indica que a preocupação pode estar a emergir sob diferentes
formas e de acordo com diferentes sensibilidades culturais.
Ao mesmo tempo manifesta-se um certo denominador comum perante alguns
problemas ambientais que constituem factores de preocupação partilhada: a
poluição do ar e seus efeitos na saúde, os efeitos negativos do automóvel, das
fábricas, do fogo, da caça, a carência de educação/ informação em matéria
ambiental, a necessidade de prevenir através de medidas técnicas e científicas
os efeitos destruidores do ambiente.
Apontam para formas de participação que se traduzem no plantio de árvores, na
construção de casas unit ami liares em vez de prédios em altura que abrigam
universos multiformes, em campanhas de informação, na organização de recolhas
de lixo e na prevenção onde o cuidado "consciente" deve estar presente.
O fraco desenvolvimento da tradição participativa na sociedade portuguesa, a de
cultura cívica, faz com que articulada, não raras s/ezes, com a debilitada
informação e aliada a uma educação que se tem confundido com a instrução que
pouco têm contribuído para estimular os cidadãos a participar e a intervir de
forma assertiva e responsiva, ref lecte-se, também, nas chanças em especial nas
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crianças do meio rural

. Daí se reflectir na literacia ambiental crítica. Na

fragilidade destes padrões culturais: de cultura cívica e de cidadania, as crianças
apontam para a aplicação de leis, multando os poluidores e impondo o seu
cumprimento, ou na sua ausência o castigo. Mas também

procuram ser mais

alfabetizadas em matéria ambiental, solicitando mais informação e educação.
Podemos então concluir que as crianças possuem mais saberes ambientais
abrangidos pela literacia ambiental funcional que revelam uma postura inofensiva
e um saber reproduzido pelas varias instâncias de socialização cultural a qual é
perfilhada pela literacia ambiental cultural que revela uma postura valorativa e
defensiva

(atribuição

de valores

à

biodiversidade, água, proteger

bens

patrimoniais naturais) do que activa/produtiva (descobrir, fazer, incentivar,
participar, agir, intervir), atitudes necessárias à literacia ambiental crítica e
para se enfrentar a actual situação, só possíveis quando articuladas às anteriores
literacias como pano de fundo de uma educação crítica com uma agenda muito
diferente.
Concluímos, por isso, que ambos os saberes são incompletos e que o meio onde as
crianças se inserem conduz a diferentes níveis de conhecimento, aos quais não
são alheios a influência da globalização, as migrações, os modos de vida e as
inerentes socializações
A semelhança do que vem sendo constatado em múltiplos contextos de análise,
comprovámos que as crianças urbanas e que as crianças rurais são portadoras de
um vasto conjunto de conhecimentos e conceitos, adquiridos em grande parte,
pela sua integração precoce, pela sua quotidianeidade e pelo seu contacto diário

Segundo Bemstein (1985) a escola ocupa-se essencialmente na transmissão e desenvolvimento de ordens
de significação universalista, que não é do senso comum. Um saber público realizado através de "metalinguagens" e que apontam para um "código elaborado". As crianças da burguesia já são sensíveis às ordens
simbólicas da escola, enquanto que as crianças da classe trabalhadora são menos sensíveis a esta ordem
simbólica que a coloca em desvantagem relativamente à cultura da escola e por isso, muitas vezes, não a
entende e não lhe responde.
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natural ou virtual com a natureza. Conhecimentos e conceitos que deveriam ser
considerados pela escola, para que, com base neles, estas crianças pudessem
aceder com êxito à cultura escolar e esta se podesse transformar num lugar de
perguntas que simultaneamente respondam às incompletudes. Partindo dos
conteúdos e dos procedimentos que são familiares aos alunos das zonas rurais a
escola estaria a contribuir para melhorar a auto - estima destes alunos e a
concorrer para esbater a desigualdades sociais e socioescolares possibilitando
uma nova postura ambiental e social
A (in)formação educada e a reabilitação das culturas ancestrais devem ser as
pedras angulares, sem as quais não poderia haver tomada de responsabilidade por
parte dos indivíduos e dos grupos na gestão e na conservação do seu próprio meio
ambiente. Aquelas devem ser os "diques" construídos quer individualmente quer
colectivamente para a inibição de muitas imprudências ambientais.
I s t o porque sabemos que é a p a r t i r de pequeno que se desenvolvem a t i t u d e s

valorativas que sustentem uma educação para a aceitação da diversidade cultural
e para a conscientização135das literacias ambientais perspectivadoras de uma
sustentabilidade económica, social, cultural e ambiental.
A escola

pode contribuir para que as diferenças sejam evidenciadas e

valorizadas desenvolvendo, simultaneamente, a capacidade de se indignar com
injustiças, mas também a necessária capacidade de convivência e aceitação
crítica das diferenças que nos oferecerão a compreensão da nossa própria
incompletude. Por isso a educação ambiental e a educação inter/multicultural
crítica surgem actualmente como necessidades fundamentais na educação para a
cidadania onde os valores ambientais e culturais

e a qualidade de vida são

integrantes e essenciais.

Paulo Freire (1972)Signifíca tomar consciência da realidade, anunciar e denunciar.
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O desafio neste caso, seria interrogar a realidade local e conscientizar para o
valor de cuidar e preservar os diferentes aspectos dessa imesma realidade
susceptíveis

de

conduzir

à

sustentabilidade

ambiental. Ao

enfatizar

e

rentabilizar as realidades locais, transportando-as para o centro do processo
educativo, contribuir-se-á para transformar a cultura primeira em cultura
elaborada. Desta forma, a educação passará a contemplar aspectos primordiais
da cultura primeira contribuindo simultaneamente para uma maior alfabetização.
Educar passa a ser então entendido como uma acção que objectiva o pessoal e o
social em permanente orientação para o espaço comum e interpessoal ou
comunitário (cultural, social e ambiental), uma acção que almeje a formação para
a justiça e equidade social e cultural, através de estratégias de acção centradas
no quotidiano de cada um e fundamentadora do exercício de uma cidadania activa
e responsavelmente interactiva.
Nestes desafios estão implícitos planeamentos que reclamam a adopção de
conceitos e métodos, formas

mais plurais de acesso e transmissão

conhecimentos, de elaboração de propostas

de

e de execução de políticas

educativas que sejam mais coerentes com as mudanças que ocorreram nas últimos
tempos.

São desafios que confrontam a educação do passado e do presente

perspectivando uma educação alternativa

e de futuro, que reinvindique uma

concepção mais integrada e inovadora dos modos de educar situando-se nas
realidades sociais e culturais e que busque a dignificação da vida humana e a
preservação do ambiente.
Esta educação requer a participação de todos correspondendo-lhe o dever de
criar e facilitar os meios e os objectivos, combinando inteligência e sensibilidade,
transformando as realidades urbanas e rurais e apontando significados de
interesse para cada modo de vida. Educação para a sustentabilidade na
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perspectiva de um desenvolvimento local poderá contribuir para que o princípio
ético da equidade se efectue.
Nesta transformação o que. se exige para o rural terá de configurar-se
atendendo a critérios e pontos de actuação que dêem prioridade à integração das
práticas educativas de desenvolvimento rural combinando formal e informal,
informação e formação, conhecimento globalizado e autonomia organizativa.
No que diz respeito à cidade, a procura de uma educação integral e integradora
deve sustentar-se na recuperação de uma ética da cidade ao serviço das pessoas
no qual a qualidade de vida e a luta contra a exclusão e o respeite pela pluralidade
sejam algumas das principais motivações.
A partir de dilemas contemporâneos locais e globais (hipotéticos ou reais),
estudo de casos, histórias contadas pelas crianças, recuperar práticas culturais
ancestrais inscritas em contextos sócio-ambientais que não interfiram com os
padrões de qualidade de vida e que sejam sustentáveis ambientalmente, trocas
de saberes e perspectivas entre os diversos ângulos e modos como observamos e
agimos sobre o mesmo problema podemos contribuir para que os conhecimentos
sobre as

literacias se ampliem, possibilitando desta forma uma maior

alfabetização ambiental e, simultaneamente, podemos contribuir para realçar o
bilinguismo cultural. Tratar-se-à em última instancia de formar subjectividades
inconformistas capazes de se indignarem face às injustiças e de intervirem nas
problemáticas ambientais
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Anexo I

QUESTIONÁRIO
Olá, sou o Planeta Terra. Neste momento, sinto que estou com problemas.
Gostaria de os resolver mas não sou capaz de os identificar. Queres ajudarme?
Então por favor responde às questões que se seguem.
Obrigado pela colaboração

1-No local onde vivo conheço as seguintes plantas/ árvores

1.1-Elas servem

2-Na minha região existem os seguintes animais

2.1-Eles servem

3-Sabes dizer-me para que serve a água?

4-Existem muitos locais que sofrem de falta de água, no entanto também
existem países que desperdiçam muita água. Que medidas tomarias para resolver
este problema?

5-Em que consiste, para t i , uma alimentação saudável?

6 - 0 que é, para t i , fundamental para viver bem?

7-Consideras o Planeta Terra um local bonito para viver? Porque

8-Se mandasses no Planeta Terra que medidas tomarias para o tornar um local
agradável para viver?

9-Actualmente fala-se muito de ambiente. Sabes dizer-me o que significa?

10-De certeza que já presenciaste ou viste um incêndio na televisão. Diz-me quais
as consequências do fogo para o ambiente.

11-A caça é uma prática muito comum tanto no nosso país como noutros países. Es
capaz de me dizer o que ela pode provocar?

12-Imagina uma mesa recheada de coisas deliciosas. Imagina que mesmo ao lado
da tua casa existe uma família sem emprego e sem nada para comer. Que solução
darias a este problema? —

13-Imagina que perto de t i existe um rio com muitos peixes. Junto ao rio foi
instalada uma fábrica de queijos que alimenta e dá emprego à tua família e às
pessoas da localidade. Se a fábrica fechar as pessoa ficam sem queijo para
comer e perdem o emprego; se não fechar polui o rio e mata os peixes. Que
solução encontrarias para resolver este problema?
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Anexo I I

Marcos emblemáticos sobre a evolução do conceito de educação
Ambiental no mundo
1970
Comissão de educação da UICN (União Internacional para a
Conservação da Natureza), Paris: « A Educação Ambienta! é um processo que
consiste em reconhecer e clarificar conceitos com o objectivo de aumentar as
atitudes necessárias para compreender e apreciar as inter-relações entre o
ser humano, sua cultura e seu meio físico. Contempla também a prática na
tomada de decisões respeitante a questões relacionadas com o meio
ambiente».
1972
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano,
Estocolmo". Convida a «estabelecer um programa internacional de educação
sobre o meio ambiente, de enfoque interdisciplinar e com carácter escolar e
extra-escolar, que abarque todos ós níveis de ensino e se dirija o público em
geral, especialmente ao cidadão corrente que vive nas áreas urbanas e rurais,
ao jovem e adulto indistintamente, com fim de lhes ensinar as medidas
sinceras que, dentro das suas possibilidades, possa tomar para coordenar e
controlar o seu meio».
1975
Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, Belgrado: A meta
global de educação ambiental dirige-se a «melhorar as relações ecológicas
incluindo a relação entre o ser humano e a natureza e a relação entre os
indivíduos»
1977
I Conferência intergovernamental sobre Educação Ambiental, Tbilisi:«
a educação ambiental deve resultar de uma dimensão do conteúdo e da prática
de educação, orientada para a prevenção e para a resolução dos problemas
concretos colocados pelo meio ambiente, graças a um enfoque interdisciplinar
e à percepção activa e responsável de cada indivíduo e da colectividade».
1983
I Jornadas de Educação Ambiental de âmbito estatal, Sitges: «è
necessário ampliar a educação ambiental fora do âmbito estritamente escolar
e planear-se conjuntamente, educadores técnicos, a forma mais adequada para
que seja eficaz e tenha possibilidade de ser assumida com profundidade e
convicção»

1987
Congresso Internacional sobre educação e formação relativas ao meio
ambiente, Moscovo". «A educação ambiental concebe-se como um processo
permanente em que os indivíduos e colectividades tomem consciência da sua
experiência e adquiram os conhecimentos, os valores, as competências, a
experiência e a vontade capazes de os levar a actuar, individualmente e
colectivamente, para resolver os problemas actuais e futuros do meio
ambiente.»
«Corresponde também à educação ambiental definir valores. Não poderão
introduzir-se as mudanças necessárias nos comportamentos enquanto a maioria
dos membros de cada sociedade não tenham interiorizado, livre e
conscientemente, os valores mais positivos no que respeita ao meio e que
sejam fundamento de uma autodisciplina.»

1988
União Europeia (resolução de 1988). São objectivos da educação
ambiental". «Incrementar a sensibilização dos cidadãos relativamente aos
problemas existentes neste campo e suas possíveis soluções», e também,
«Cimentar as bases para uma participação plenamente informada e activa dos
indivíduos e a protecção do meio ambiente e para uma utilização prudente e
racional dos recursos naturais.»

1992
Programa 21, Rio de Janeiro. A educação, o aumento de consciência do
público e a capacitação, estão vinculados praticamente com as áreas do
programa 21. «Para ser mais eficaz, a educação em matéria de meio ambiente e
desenvolvimento deve ocupar-se da dinâmica do meio físico/ biológico e do
meio socioeconómico e do desenvolvimento humano, integrar-se em todas as
disciplinas e utilizar métodos académicos e não académicos e meios efectivos
de comunicação.»
«A capacitação deveria apontar a partilhar conhecimentos que ajudem a
conseguir emprego e a participarem actividades relativas ao meio ambiente e
desenvo I vi mento»

Ninhos, ninhos, gosto tanto
De os achar entre a ramagem...

Ocultos pela folhagem,
São o meu maior encanto.

Aqui para nós: outro dia
Achei um tão delicado...
Não calculas que alegria

Me causou aquele achado!

Era de musgo, de penas
E de pelos muito f ininhos:
Tinha dois ovos apenas,
Pequeninos...pequeninos...

Sorri de satisfação
E ali fiquei encantado...
E tiraste-os?
Eu não!
Deixei-os no mesmo estado,
Fizeste bem.

Esse ninho,
Quero mostrar-to também
É daqui muito pertinho;

Mas não digas a ninguém...

Não é preciso agradeço

Eu não preciso saber;
Mas uma coisa t e peço:
Que tens tenção de fazer?

Tirar o ninho pudera!
Quando tiver passarinhos,
Eu gosto da primavera
Por ser o tempo dos ninhos.

Não faças tal meu amigo
Isso é um crime, Porquê?
Ora escuta o que te digo
E hás - de dar-me a razão crê.

Essas aves inocentes
Não fazem mal a ninguém,
Deixa-as lá viver contentes
Criar os filhos que têm.

Não fazem? Oh! Tal não digas!
Vê por exemplo os pardais..

Fazem um mal às espigas...
Fazem um dano aos trigais...

Mas muito mais do que as bagas
Com que os pardais se alimentam,
Valeriam os estragos
dos insectos que os sustentam.

Em troca dos grãos que comem

Ou que levam para os ninhos,
Prestam bom serviço ao homem
Matando insectos daninhos.

Roubar um ninho, em verdade,
Sem proveito p" ra ninguém,
Além de ser crueldade,
E erro grave também.

E j á pensaste algum dia
na ternura e no carinho,
no cuidado e na alegria,
com que foi feito esse ninho?

Conservá-lo é que importa:
Vês? Cada ninho roubado
E uma esperança morta,
E um lar aniquilado.

Não julgues que os passarinhos
Não sofrem, que não padecem,
Quando lhes roubam os ninhos
Com os filhos que estremecem.

Coitadinhos! Quando voltam
Se encontram o ninho só,
Uns pios tão tristes soltam,
Que fazem imenso dó.

Teus irmão, teu pai e mãe

Que t e adoram com ternura:
Gostariam eles que alguém
Lhes roubasse essa ventura?

Roubar um ninho denota
Maus instintos e vileza:
Cada ave é uma nota
No coro da Natureza.

Já vejo que tens razão
Fazer mal aos passarinhos
E um erro. Mas então?
Eu gosto tanto dos ninhos...

Prometo não mais tornar
A cometer tal loucura
De às avezinhas roubar
Filhos, amor e ventura.

Pensas como um homem velho...
Deixa-me apertar-te a mão
Por esse nobre conselho,
Por esta bela lição.

(Freitas, 2000.1)

1

O poema aqui apresentado, pela via da oralidade, é um marco identitário da cultura rural. O seu transmissor é
um agricultor transmontano.

