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RESUMO 

 

As questões sociambientais têm se configurado enquanto objeto de pesquisa 

amplamente estudadas por aqueles que almejam compreender de que maneira são 

estabelecidas as relações entre os seres humanos, os recursos físico-naturais e o entorno. 

Para tanto, destaca-se a relevância de ter a percepção como procedimento investigativo 

essencial para a compreensão das múltiplas maneiras que as pessoas entendem e se 

relacionam com o entorno. O objetivo desta dissertação é analisar a percepção de filhos 

de pescadores do povoado Rua da Palha/Sergipe, acerca das relações socioambientais 

estabelecidas na comunidade. Ressalta-se tratar-se de um local formado em sua maioria 

por remanescentes de quilombolas que têm na pesca a principal atividade econômica e 

de sustento familiar. O trabalho de campo foi desenvolvido entre os meses de Maio e 

Julho de 2012 com a realização de entrevistas semiestruturadas com pescadores e com 

jovens filhos de profissionais da pesca que participaram também de seis oficinas que 

tiveram a educomunicação como ferramenta utilizada para a transmissão de 

conhecimentos. Mediante as atividades realizadas com os jovens, foi possível coletar 

dados para posterior análise da realidade socioambiental percebida in lócus, a citar o 

posicionamento deles diante das práticas culturais características dos quilombolas e as 

perspectivas destes sujeitos no que se refere ao futuro profissional, destacando o desejo 

que têm por ingressar em atividades de trabalho diferentes da pesca e a importância que 

atribuem à educação formal como essencial para tal feito. Enquanto relevância deste 

estudo, destaca-se o interesse dos envolvidos pela continuidade das atividades. Assim, 

concluiu-se acreditando na importância da investigação que faz uso da percepção 

ambiental uma vez que ela pode contribuir com o entendimento mais contextualizado do 

entorno, respeitando as especificidades dos sujeitos envolvidos, estimulando novos 

conhecimentos e, consequentemente, diferentes formas de interação socioambiental. 

Desta maneira, a percepção contribui também para projetos de Educação Ambiental que 

objetivem trabalhar a prática educativa de maneira participativa, favorecendo a um 

trabalho de igualdade de condições entre os envolvidos, visando uma perspectiva 

interdisciplinar de ação.   

 

Palavras-chave: Socioambiental; Percepção Ambiental; Jovens. 



 
BSTRACT 

 
 
 

Issues sociambientais have set as an object of research widely studied by those who 

desire to understand how relations are established between humans, natural and physical 

resources and the environment. To do so, highlight the relevance of perception as 

having investigative procedure essential to the understanding of the multiple ways that 

people understand and relate to their surroundings. The objective of this dissertation is 

to analyze the perception of children of fishermen from the village of Street Straw / 

Sergipe, about the relations established in the environmental community. It is 

emphasized that this is a place formed mostly by remaining Maroons who have fishing 

the main economic activity and household livelihoods. The fieldwork was carried out 

between the months of May and July 2012 with the completion of semi-structured 

interviews with fishermen and young children of fishermen who also participated in six 

workshops that had educommunication used as a tool for the transmission of 

knowledge. Through the activities carried out with young people, it was possible to 

collect data for later analysis of the socio-environmental reality in perceived locus, 

quoting positioning them on the cultural practices of the Maroons characteristics and 

prospects of these subjects in relation to the professional future, highlighting the desire 

whose join work activities other than fishing and the importance they attach to formal 

education as essential for such a feat. While the relevance of this study highlight the 

interest of the continuity of the activities involved. Thus, it was concluded believing in 

the importance of research that makes use of environmental perception since it can 

contribute more contextualized understanding of the environment, respecting the 

specificities of those involved, stimulating new knowledge and, consequently, different 

forms of environmental interaction. Thus, the perception also contributes to 

environmental education projects that aim to work to educational practice in a 

participatory manner, favoring a work of equal conditions involved, seeking an 

interdisciplinary action. 

 

Keywords: Environmental, Environmental Perception; Young. 
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                                                                                                INTRODUÇÃO  1 

 

O entendimento da interação "moderna" do ser humano com o ambiente tem 

representado um estimulo para a realização de pesquisas em relação à percepção 

socioambiental, uma vez que os estudos e as investigações realizadas, na maioria dos 

casos, são apenas referentes a levantamentos a respeito dos conceitos sobre o meio 

ambiente e/ou a fenômenos e problemas naturais. Assim, faz-se necessário depreender 

que a interação existente entre o homem e o entorno perpassa pelos aspectos sociais, 

culturais e econômicos das sociedades. 

A maneira como as pessoas percebem o seu entorno é parte de um fenômeno 

histórico que de certa forma é resultado de uma serie de fatores relacionados à cultura, 

ao modo de vida e aos tipos de relações que são estabelecidas com os espaços e 

recursos, dentre outros. Condições estas que inferem a existência de diferentes olhares e 

percepções para o mesmo local, atividade ou objeto, razão pela qual os estudos acerca 

da percepção, em especial a socioambiental, são apontados como imprescindíveis 

quando se almeja compreender as interações que as comunidades estabelecem com o 

meio.  

 Dentro desta perspectiva, o presente estudo visa compreender o modus vivendi 

de jovens filhos de pescadores do povoado Rua da Palha, localizado no município de 

Santa Luzia do Itanhy, região Leste de Sergipe, no que se refere à percepção das 

relações socioambientais estabelecidas com o meio, assim como a ligação existente 

entre a atividade pesqueira e o cotidiano socioeconômico da comunidade. Somado a 

isto, vislumbra-se também entender a forma de vida destes sujeitos e os almejos deles 

no que se refere ao futuro profissional.  

 Desta maneira, é preciso considerar as especificidades referentes à realidade do 

status social da vida de jovens filhos de pescadores cujo ingresso na atividade pesqueira 

costuma acontecer ainda na infância, seja apenas acompanhando os pais em pescarias 

ou auxiliando na confecção e manutenção de equipamentos ou no beneficiamento junto 

às mulheres, ou na própria observação e captação de informações sobre a prática dos 
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pais. Assim, considerando-se o caráter de ancestralidade da profissão, estes tendem a ser 

os mantenedores da prática dentro das comunidades em que vivem. 

 Referindo-se à realidade de comunidades cujo sustento direto de grande número 

de pessoas se dá mediante a utilização de recursos naturais, como a pesca, por exemplo, 

e na concepção de Cavalcanti (1998), são notórios os desafios enfrentados quando se 

procura direcionar as ações diárias dos sujeitos em prol de melhoria nas condições de 

vida deles, em especial, quando se vislumbra mudanças relativas às atitudes implicadas 

na interação entre a vida humana e o seu entorno.  

Para tal ação, costuma-se fazer uso da educação ambiental como prática por 

meio da qual os conceitos e princípios acerca da natureza, do meio ambiente e do 

homem como sendo parte atuante desta interação, são disseminados entre os grupos1. 

 Segundo Sauvé (2005), na sociedade contemporânea, a educação em geral e a 

educação ambiental em particular, devem priorizar questões de origem local, pois as 

situações de aprendizagem despertam maior interesse nos envolvidos quando estão 

relacionadas com sua realidade concreta2. Assim, é preciso oferecer um contexto de 

familiarização de noções antes apenas abstratas para o concreto, de maneira que possa 

ligar o conhecimento à ação, pois os jovens têm a necessidade de se sentir como 

participes de uma nova mudança de paradigma socioambiental. 

Como consequência, a educação ambiental adquire um caráter interdisciplinar e 

integrador, reforçando a utilização de uma abordagem complexa para a compreensão da 

problemática socioambiental, como resultado das interações entre o sistema natural e 

social. Pois, nas palavras de Santos e Sato “[...] a proposta da educação ambiental 

consiste em reconhecer que uma analise ambiental não pode ser realizada pelas ilhas 

                                                           

1 Grun considera que uma postura holística proporciona a solução mais adequada para tratar das questões 
ambientais e da relação do homem neste contexto, por acreditar que “[...] o modelo cartesiano é 
reducionista, fragmentado sem vida e mecânico” (2002, p.63). 
2 Na concepção de Guimarães, é necessário agir localmente e pensar globalmente. O autor ressalva que 
esse agir e esse pensar não são separados, mas constituem a práxis da educação ambiental que atua 
consciente da globalidade que existe em cada local e em cada individuo consciente de que a ação local 
e/ou individual agem sincronicamente no global. Assim, segundo ele, “[...] superando a separação entre o 
local e o global, entre o individuo e a natureza, alcançando uma consciência planetária que não é apenas 
compreender, mas também sentir-se e agir integrado a esta relação: ser humano/natureza; adquirindo, 
assim, uma cidadania planetária” (2000, p.39). 
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dos sistemas de conhecimento. Somente um estudo interdisciplinar pode compreender a 

complexidade ambiental” (2006, p.45). Assim, os autores enfatizam a necessidade de 

inovar na ética dos sujeitos para um novo olhar das técnicas, da produção econômica e 

das relações sociais.  

 É dentro deste contexto que este estudo vislumbrou possibilitar que os 

participantes, mediante processos de aprendizagem não formal, desenvolvessem a 

capacidade de sensibilização a respeito das questões socioambientais, além de propiciar 

uma reflexão a respeito delas, pois, a busca por alternativas de ações tornou-se a 

prerrogativa de um processo de educação ambiental que vise, mais do que transmitir 

informações, possibilitar a assimilação de conceitos e geração de conhecimentos que de 

fato levem a uma ação prática em prol da temática trabalhada, tendo em vista que está 

não será imposta aos participantes a partir das concepções e pré-conceitos do 

pesquisador, mas sim, mediante as percepções dos próprios “educandos”. 

O objetivo geral deste estudo refere-se a analisar a percepção de filhos de 

pescadores povoado Rua da Palha/SE acerca das relações socioambientais estabelecidas 

na comunidade. 

Para a caracterização das etapas de construção do conhecimento, foram 

considerados os seguintes objetivos específicos enquanto norteadores das etapas 

teóricas e práticas, que visam as analises a serem realizadas durante o exercício  

reflexivo: 

 Descrever as características da atividade pesqueira para os jovens do povoado 

Rua da Palha, localizado no município de Santa Luzia do Itanhy/SE, 

correlacionando com as questões socioambientais presentes no entorno; 

 Identificar a percepção de filhos de pescadores sobre as relações socioambientais, 

a atividade pesqueira e suas influencias na comunidade; 

 Analisar especificidades do modo de vida de jovens filhos de pescadores no 

contexto socioeconômico; 

 Elaborar com os jovens, ações socioambientais através dos instrumentos da 

educomunicação, na perspectiva de uma interação consciente com o entorno. 
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1.1 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

 Considerando a necessidade de trabalhar as questões socioambientais em 

comunidades cuja principal atividade econômica é a pesca, ou seja, que está voltada 

diretamente à utilização de recursos naturais configurando-se como imprescindível para 

a sobrevivência dos sujeitos, ressalta-se a relevância de analisar a percepção ambiental 

dos envolvidos na atividade, cuja manutenção esta amplamente relacionada à 

dependência e à dinâmica dos recursos naturais, uma vez que o homem carece deles 

para sua manutenção.  

 Desta maneira, é preciso direcionar aos jovens ações de caráter educativo, pois, 

se considera que eles tendem a dar continuidade à atividade pesqueira em suas 

comunidades como exercício profissional que lhes garantirá o sustento da família. 

Assim, os processos educativos de caráter informal são imprescindíveis enquanto 

prática de educação ambiental que vise trabalhar de maneira ativa com os sujeitos 

envolvidos na ação, sendo fundamental dentro deste contexto, considerar as percepções 

dos sujeitos envolvidos acerca do entorno, assim como das relações socioambientais 

estabelecidas. 

 

1.1.1 TECENDO OS ASPECTOS PESSOAIS  

As temáticas ambientais são geralmente tratadas de forma atomizada onde se 

destaca, na maioria das vezes, o enfoque ambientalista que as direciona somente aos 

aspectos de fauna e flora, preservação e conservação, desconsiderando o homem e as 

relações sociais como estando fora deste contexto. De maneira semelhante, o termo 

socioambiental costuma ser superficialmente trabalhado e, quando mencionado, é 

reduzido à mera mudança semântica sem a real abrangência de significado pertinente ao 

vocábulo.  

Diante de levantamento bibliográfico que confirmou a supracitada realidade, 

compreender a percepção socioambiental deste grupo de jovens moradores do povoado  

Rua da Palha, pertencentes a realidades cujo sustento financeiro e alimentar depende 
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diretamente da qualidade e abundancia dos recursos naturais, configurou-se enquanto 

objeto de pesquisa que me motivou a realização deste estudo.  

No que se refere à escolha dos jovens enquanto categoria para o estudo, esta se 

deu por duas razões bem definidas: primeiro por se tratar dos sujeitos que irão manter a 

atividade pesqueira na comunidade e, segundo, por ser um grupo cujas especificidades 

fazem deles tão semelhantes e tão diferentes entre si e entre os pertencentes aos variados 

grupos. 

Dentro desta concepção, há de se considerar que a forma como as sociedades 

costumam definir e conceituar os jovens se direcionara para generalizá-los em uma 

categoria formada por sujeitos homogêneos cujas ações são predeterminadas por fatores 

biológicos e psicológicos sem, no entanto, considerar o contexto de vida e a realidade 

socioeconômica daqueles que vivem diferentes realidades.  

Nesta perspectiva, buscou-se observar a partir do cotidiano e dos anseios do 

referido grupo social, a necessidade de desenvolver com eles atividades voltadas para a 

educação ambiental e, além disto, verificar a percepção deles no que se refere às 

relações socioambientais estabelecidas na comunidade. 

As temáticas norteadoras deste estudo – jovens, pesca, relações socioambientais, 

educação ambiental e percepção – foram tratadas de maneira interdisciplinar, visando 

estabelecer conexões entre elas em prol de ampliar a compreensão acerca dos referidos.   

 

1.1.2 TECENDO OS ASPECTOS SOCIAIS  

 Partiu-se do pressuposto que ações de educação podem e devem acontecer além 

dos muros das escolas, mediante práticas de caráter informal em que os “educandos“ 

sejam mais que receptores de informações e componham este processo enquanto 

sujeitos ativos. 

 Para tanto, devem ser utilizadas ferramentas e técnicas metodológicas que 

ampliem a compreensão e o campo de atuação dos envolvidos a fim de não 
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descontextualizar os conteúdos trabalhados das práticas cotidianas deles, pois, trata-se 

de pessoas com histórias de vida, sonhos e anseios, cuja realidade não deve ser 

generalizada ao senso comum. Neste contexto, os mecanismos da educomunicação são 

apontados como possibilitadores de ações educativas que estimulam a criatividade e 

participação dos envolvidos, mesmo em situações nas quais a falta de recursos e 

materiais é empecilho para algumas realizações. 

 Ao direcionar ações educativas para jovens filhos de pescadores artesanais 

residentes em uma comunidade em que a atividade representa a principal fonte de 

sustento das famílias do local, é preciso respeitar a formas de relações interpessoais 

estabelecidas entre eles, assim como a maneira como percebem o entorno, e ainda no 

que se refere às relações socioambientais implícitas no cotidiano do grupo.   

 Por tanto, o trabalho de percepção socioambiental pode ser mensurado como o 

início para uma nova forma de compreensão das relações estabelecidas no entorno, 

sejam elas apenas de caráter humano, como também entre o homem e os recursos 

naturais. Assim, acredita-se poder despertar um “pensar critico” a respeito das próprias 

ações, a fim de diagnosticar pontos falhos e dar início à construção e execução de 

práticas que venham a contribuir com o bem estar da coletividade. 

 

1.2 O CONSTRUTO DESTE ESTUDO 

A apresentação do estudo executado e suas conclusões estão aqui apresentadas, 

divididas em oito capítulos conforme nos quais são abordados os aspectos teóricos 

pertinentes à problemática de estudo e que, no emaranhado de idéias reflexivas, aportam 

para uma interpretação refletida no dialogo com os jovens da Rua da Palha. 

O primeiro capítulo é destinado a introduzir o assunto com apresentação do 

tema, objetivo geral e específicos, justificativa e motivação e, por fim, estruturação do 

presente estudo. 

O segundo capítulo apresenta a construção do cenário em que o estudo foi 

realizado, pontuando a caracterização da área com aspectos históricos referentes à 
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ocupação de remanescentes de quilombos e abordagens acerca da economia local e da 

relação entre a comunidade e o ecossistema do entorno. 

No terceiro, são trabalhadas temáticas relacionadas às percepções e concepções 

da natureza, do meio ambiente e das relações socioambientais, comunidades tradicionais 

e atividade pesqueira, na perspectiva de revelar aspectos relevantes para a construção 

deste estudo. 

Em seguida, mediante olhares contemporâneos, adentramos no conceito de 

jovens, assim como suas representações sociais, culturais, de identidade e sociabilidade 

com vista a corroborar com as especificidades encontradas in locus.  

O quinto capítulo prossegue com literatura pertinente à percepção e à educação 

ambiental num contexto interdisciplinar de ação, com a finalidade de destacar a 

relevância que vem sendo atribuída às diferentes abordagens acerca de tais temáticas. 

O sexto capítulo se dedica à escrita do caminho metodológico percorrido para a 

efetivação deste estudo, com a descrição do processo de inserção no campo, o universo 

da pesquisa, o desenvolvimento das atividades de campo e os procedimentos para 

tratamento dos dados coletados. 

No sétimo capítulo aborda-se a apresentação, análise descritiva e discussão dos 

dados obtidos através das observações, oficinas e entrevistas. Os resultados são 

apresentados quantitativa e qualitativamente com descrições que relacionam as 

informações coletadas ao referencial teórico pertinente. 

No oitavo capítulo são apresentadas as conclusões e considerações finais, fruto 

das análises críticas e reflexões da autora mediante a abordagem de estudos anteriores 

realizados por vários especialistas e os dados de campo que foram levantados por este 

estudo. 

Por fim, as referencias utilizadas no transcorrer deste estudo que foram de suma 

importância para as analises balizadoras das inquietações existentes ao longo das etapas 

realizadas e que são agora apresentadas aos leitores. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.  RECONSTRUINDO O CENÁRIO DE ESTUDO  

  É imprescindível para a efetivação das atividades in lócus conhecer não somente 

os aspectos físicos do local como também especificidades que possam contribuir com 

informações pertinentes para o decorrer do estudo. Desta maneira, buscou-se mencionar 

fatos relacionados à  historia do município de Santa Luzia do Itanhy, fundamentais para 

o entendimento da formação passada e atual do povoado Rua da Palha. 

  Neste sentido, de igual maneira, foram abordados aspectos referentes à relação 

dos moradores da comunidade com o entorno físico-natural e, em especifico, com a 

pesca, atividade de suma importância para a vida econômica e social do povoado. 

 

2.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  

O município de Santa Luzia do Itanhy localiza-se na região leste do Estado de 

Sergipe no Nordeste do Brasil, estando 72 quilômetros distantes da capital Aracaju. Sua 

população é formada por aproximadamente 13.914 habitantes, sendo que cerca de 90% 

deste total reside nas áreas rurais – aproximadamente 10 mil - (IBGE, 2010).  

 
  Imagem 1: Mapa do Município de Santa Luzia do Itanhy 
  Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe 
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 De acordo com informações daquele Instituto, a área total do município é de 

aproximadamente 336,20 Km² com 51 povoados cuja base econômica da maioria 

refere-se à agricultura, pesca artesanal e aos recursos repassados pela Administração 

Municipal através do Fundo de Participação do Município.  

Santa Luzia do Itanhy é constituída como uma das povoações mais antigas de 

Sergipe, cuja economia foi fortemente marcada pela presença das plantações de cana de 

açúcar e o funcionamento de sete importantes engenhos construídos no território do 

município. 

                 
Imagem nº 02 – Engenho São Felix                                    Imagem 03 – Engenho Cedro 
Fonte: NUNES/2012                                                           Fonte: NUNES/2012 

 De acordo com Santos e Oliva (1998), em função da forte presença dos 

engenhos construídos no referido território, os escravos chegaram a representar mais de 

um terço dos habitantes locais. Fato histórico que se observa até os dias atuais, através 

das eminentes características biotipológicas da população, ou seja, cor da pele, cabelos, 

nariz, lábios e olhos que remetem a traços dos antepassados afrodescendentes, hoje 

representados pela larga miscigenação ocorrida desde os primórdios da colonização. 

 Segundo Silva (2000), Santa Luzia do Itanhy representa território de importância 

cultural, formado por remanescentes de quilombolas, os quais migraram da sede do 

município para os povoados: Rua da Palha, Pedra Furada, Crasto, Cajazeiras, Pedra 

D'Água, Bode, Taboa e Botequim. Para estas localidades, em decorrência do histórico 

do município e da forte existência de remanescentes quilombolas, no dia 12 de julho de 

2005, através da Fundação Cultural Palmares, conforme Registro no Livro de Cadastro 

Geral nº 003, Registro 270, f.76, e Portaria nº 32 de 12 de agosto de 2005, publicada no 

Diário Oficial da União de 19 de agosto de 2005, foi reconhecida a Comunidade 

Remanescente de Quilombos do Território Luziense. 
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 Desta forma, Santos e Oliva (1998) ressaltam que aproximadamente 34% da 

população do município é reconhecida como remanescente quilombola, respaldando a 

importância da contribuição da mão de obra escrava no comércio açucareiro, na 

constituição dos sete engenhos, bem como na permanência deste povo ao longo dos 

anos no referido território, contribuindo na formação biotípica, econômica e cultural de 

Santa Luzia do Itanhy. 

 

2.2 – ÁREA DE ESTUDO: POVOADO RUA DA PALHA 

O povoado Rua da Palha, campo empírico onde foram centralizadas as 

atividades com os jovens para a realização deste estudo, está localizado na zona rural de 

Santa Luzia do Itanhy, com uma população aproximada de 1.800 habitantes3, distante 

cerca de 8 quilômetros do município, configurando-se como um dos mais antigos 

povoados da cidade. 

De acordo com dados da Prefeitura Municipal, a Rua da Palha possui atualmente 

o segundo maior número de remanescentes quilombolas do município, sendo que 

aproximadamente 80% da população tem traços que remetem ao período da escravidão 

e do funcionamento dos engenhos na região. 

Como os demais sete povoados formados por grupos sociais da mesma 

descendência, a Rua da Palha teve o processo de reconhecimento como remanescente de 

quilombolas iniciado no ano de 2005 através da emissão do primeiro oficio da 

administração municipal sendo que, na ocasião,  

A ministra Matilde Ribeiro [Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial na ocasião]  participou e foi ate o 
município do Castro para assistir a algumas apresentações culturais do 
povo. Foi na ocasião que nós recebemos a declaração (Presidente da 
Associação Luziense de Quilombolas, 2012). 

                                                           

3 De acordo com o presidente da Associação Luziense de Quilombolas, José Raimundo, este número 
refere-se ao levantamento feito em 2011, mediante uma espécie de “censo” realizado por um grupo de 
moradores da comunidade.  
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Segundo o presidente da Associação, 3 anos após este primeiro reconhecimento, 

em 2008, um grupo formado por especialistas de Brasília foi a região realizar novos 

trabalhos de averiguação e caracterização daquelas comunidades como remanescente de 

quilombo, destacando que  

Em todos os povoados fizeram trabalhos de movimento das terras 
olhando alguns pontos e falando com os moradores mais idosos. Aqui 
eles conheceram a igrejinha da época que foi iniciada, mas nunca 
concluída. Depois já fomos beneficiados com casas, cestas 
básicas, produtos de hortas comunitárias, criação de peixes e 
casas de fabricação de beiju (Presidente da Associação Luziense de 
Quilombolas, 2012). 

Em âmbito nacional, foi somente em 2008, através do Decreto Federal Nº 

4.8874, que foi regulamentado o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos, ficando a cargo do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra), em que  

A identificação dos limites das terras das comunidades é feita a partir 
da avaliação conjunta das indicações da própria comunidade e de 
estudos técnicos e científicos, inclusive relatórios antropológicos, 
constituindo na caracterização espacial, econômica, ambiental e 
sociocultural da terra ocupada pela comunidade (Art. 95). 

Nesta perspectiva, a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), destaca o 

espaço que os laudos antropológicos vem ocupando como essenciais em certos 

procedimentos jurídicos administrativos referentes ao reconhecimento de uma 

comunidade como remanescente de quilombolas, de maneira que 

Os processos que buscam promover a „identificação‟ e 
reconhecimento dos „remanescentes das comunidades dos quilombos‟ 
começam a buscar os vínculos culturais e socio-históricos em um 
quadro de maior abrangência. [...] o saber jurídico passa a requerer o 
saber antropológico (CHAGAS, 2011, p.36). 

Neste sentido, a referida autora afirma que o processo de reconhecimento que 

preconiza também os laudos antropológicos, pode fornecer referências importantes para 
                                                           

4 Texto disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm 
5 Disponível em: 
htpp://www.pronera.gov.br/portal/arquivos/servicos/numeros_reforma_agraria/num_oficinas_assentamen
tos_anual.pdf 

http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/D4887.pdf
http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/D4887.pdf
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que as comunidades possam pensar no seu futuro enfatizando o aspecto presencial de 

sua existência, ou seja, não sendo necessário ficar reféns de uma categoria jurídica ou de 

atributos de um olhar classificador externo preso ao passado colonial, “[...] a ideia de 

uma comunidade sem qualquer relação com a „sociedade englobante‟ é absolutamente 

destoante da realidade brasileira” (CHAGAS, 2011, p.76). 

 

2.3 QUILOMBOLAS E SUAS DEFINIÇÕES 

Em relação à definição do termo “quilombola”, destaca-se a idéia historicamente 

construída segundo a qual, refere-se a comunidades isoladas, formadas por escravos 

negros fugidos, cujo exemplo mais popular é o Quilombo de Palmares, com seu herói 

Zumbi. Assim, Correia; Costa e Balbino (2007) ressaltam que essa visão ainda 

permanece arraigada no senso comum e por isso o espanto quando se fala sobre 

comunidades quilombolas presentes e atuantes nos dias de hoje, passados mais de cem 

anos do fim do sistema escravocrata. 

 No texto constitucional de 1988, utiliza-se o termo “remanescente de quilombo” 

com a noção de passado, de algo que já se foi e do qual sobraram apenas algumas 

lembranças. No entanto, de acordo com a ABA, esse termo não corresponde à maneira 

que os próprios grupos utilizavam para se autodenominar nem tampouco ao conceito 

empregado pela Antropologia e pela História. 

Assim, na tentativa de orientar e auxiliar a aplicação do Artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitória (ADCT), a ABA divulgou em 1994, um 

documento elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais em 

que se define o termo “remanescente de quilombo”. 

“Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou 
resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 
biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma 
população estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre 
foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou 
rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram 
práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de 
vida característicos num determinado lugar.” (Constituição Federal).  
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 Nesta perspectiva, comunidades remanescentes de quilombo são grupos de 

estruturas sociais complexas cuja identidade étnica os distingue do restante da 

sociedade. Porém, é imprescindível deixar claro que se trata de um processo de auto-

identificação bastante dinâmico, e que não deve ser reduzido somente a elementos 

materiais ou traços biológicos distintivos, como cor da pele, por exemplo.  

No caso específico do Povoado Rua da Palha, apesar de configurar-se enquanto 

território Luziense que possui atualmente o segundo maior número de remanescentes 

quilombolas, trata-se de uma comunidade na qual a população jovem6, representada por 

cerca de 20% da população local, desconhece ou pouco sabe a respeito da origem 

quilombola, assim como da representatividade do povoado no contexto histórico 

nacional. 

Os jovens aqui já tão começando a se reconhecer como remanescentes 
de quilombola. Até pouco tempo atrás eles tinham muita dificuldade. 
Ainda hoje tem aqueles que nem sabem do que se trata. Eles 
participam pouco das reuniões. Tem gente adulta aqui que não se 
aceitam como quilombolas e acham que o governo vai tirar as coisas 
deles (Presidente da Associação Luziense de Quilombolas, 2012). 

De acordo com Anjos (2005), esta não é uma realidade isolada da Rua da Palha, 

pois reconhecer-se como remanescente de quilombola requer um processo que deve 

acontecer ao longo da vida em termos de construção identitária – mediante a inserção de 

conteúdos específicos nos currículos escolares, por exemplo -, assim como, por meio da 

valorização social destes grupos quanto seu estilo de vida, sua historia, sua identificação 

e fortalecimento cultural. 

3.3 – CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA DA RUA DA PALHA 

A caracterização econômica do povoado Rua da Palha esta diretamente ligada à 

pesca artesanal realizada em um dos braços do Rio Piau7 que passa no território da 

comunidade e também na região de maré que fica às margens do rio.  

                                                           

6 Para definir a faixa etária do chamado grupo de jovens, serão utilizados dados representativos da 
Unesco, segundo o qual, são considerados jovens aqueles com idades entre 15 e 29 anos de idade. 
7 O complexo estuarino Piauí possui aproximadamente 60 km2 de extensão e abrange os municípios de 
Estância (nas proximidades da praia do Saco) Santa Luzia do Itanhy (povoado Crasto e Rua da Palha) e 
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                     Imagem nº 04 – Braço do Rio Piauí que corta o povoado Rua da Palha 
                     Fonte: NUNES/2012 

Segundo Diegues, a pesca artesanal pode ser definida como um processo de 

trabalho baseado na unidade familiar, ou no grupo de vizinhança, no qual “[...] os 

produtores são proprietários de seus meios de produção (redes, anzóis, etc.) e a 

embarcação, predominantemente de pequeno porte, não é, ela mesma, um meio de 

produção” (2004, p.36).   

Representando a principal atividade econômica 

da população, estima-se que cerca de 80% dos 

moradores da Rua da Palha vivem da pesca e os 

demais (20%) dependem de recursos da aposentadoria 

– proveniente da pesca -, benefícios do governo e 

funcionalismo público8. 

       Imagem n° 05–Braço do Rio Piauí. 
       Fonte NUNES/2012 

  

De acordo com o presidente da Associação Luziense de Quilombolas, os 

moradores do povoado, em sua maioria, não possuem recursos financeiros para a 

compra de embarcações e meios de produção específicos, por exemplo, o que faz da 

                                                                                                                                                                          

parte do território de Indiaroba. É considerado um dos estuários mais ricos em termos de manguezais e 
produção de peixes e crustáceos no estado de Sergipe (Carvalho e Fontes 2006). 
8 Percentuais apresentados à este estudo pela administração municipal em exercício, que ressaltam a 
significância da pratica pesqueira para a vida econômica da comunidade e que reflete também no modus 
vivendi dessa população. 
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coleta do caranguejo9 uca (Ucides cordatus) e do aratu10 (Goniopsis cruentata), as 

práticas mais abundantes, pois não necessita da utilização de muitos apetrechos. Assim, 

a pesca do peixe não é muito frequente entre os moradores do povoado em função da 

falta do material necessário para a realização, conforme relatos  

“Basta umas armadilhas simples e a força dos braços pra catar 
caranguejo e aratu. Homem, mulher, criança, todo mundo consegue 
pegar [...]  Não é todo mundo que tem aviamento, barco e rede. Quem 
tem prefere o peixe porque pode ir nas mares mais distantes” (R.S., 
morador do povoado e pescador profissional a mais de 15 anos, 2012). 

No que se refere à ligação que a população mais jovem da comunidade tem com a 

prática pesqueira, o trabalho de campo identificou que no povoado, o guaiamum (Cardisoma 

guanhumi) é uma espécie considerada “das crianças”. Tal pertença se deve ao fato de se 

tratar de um crustáceo que pode ser encontrado quase sempre em locais entre o mangue 

e o início da mata, normalmente em terrenos arenosos como nos quintais das 

residências, cuja coleta tende a ser mais fácil de realizar. Assim, associa-se à inserção e 

iniciação deles na atividade pesqueira, em uma perspectiva de manutenção da tradição. 

        

Imagem n° 06- jovem no mangue            Imagem n° 07-Jovem coletando lambreta 
Fonte: NUNES/2012                                Fonte: NUNES/2012 

                                                           

9 De acordo com dados do ano de 2008 disponíveis em relatório elaborado pelo SEBRAE-SE, o 
município de Santa Luzia do Itanhy, na época, era o segundo maior produtor de caranguejo do estado, 
sendo Aracaju o primeiro. 
10 “O município onde a pesca do aratu é mais comum e intensa é Santa Luzia do Itanhy, localizado no 
Território Sul Sergipano” (SEBRAE-SE,2008). Segundo levantamento, neste município, nas 
comunidades Rua da Palha, Pedra Furada e Cajazeira, a pesca do aratu é praticada artesanalmente há 
diversas gerações, representando a principal fonte de renda destas localidades, onde cerca de 200 famílias 
dependem diretamente deste recurso.  
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Para os jovens – conforme classificação etária da UNESCO -, a pesca costuma 

ser realizada em grupos formados por media de 5 pessoas que se agrupam e vão pegar 

lambreta (Lucina pectinata), marisco que tem formato semelhante ao de uma ostra, e 

que segundo eles, pode ser encontrado em qualquer canto ao longo do mangue.  

A maioria dos jovens (85%) com idades entre 14 e 29 anos que contribuíram 

para a realização da pesquisa, afirmou não ter a prática pesqueira como uma atividade 

econômica desenvolvida para o sustento próprio ou familiar. Segundo eles, ir à maré 

significa diversão com os amigos e conseguir algum dinheiro para comprar roupas e ir 

pra festas. Assim, ressalta-se o caráter social de iniciação à atividade e o retrato da 

tradição aliado à realidade econômica do cotidiano. 

Os mais jovens que ainda não tem família se juntam tudo para ir pra 
maré. Eles tiram de 4 a 20 dúzias de lambreta de uma vez, e tudo isso 
já dá dinheiro. Aqui também tem os que pegam caranguejo na lata, só 
que é menos (M.A., moradora do povoado e pescadora há 18 anos, 
2012). 

Com relação à comercialização do pescado, não existe uma organização dos 

pecadores para ir vender na feira. Homens, mulheres e jovens costumam passar a 

mercadoria para atravessadores11 que comercializam em maior quantidade no comercio 

e nas feiras livres da região. 

 

2.5 RELAÇÃO COM O ECOSSISTEMA LOCAL 

Santa Luzia do Itanhy faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) do Litoral 

Sul, transformada em Unidade de Conservação através do Decreto 13.468 de 22 de 

janeiro de 199312. Inserem-se nesta APA as praias mais habitadas do Estado (Caueira, 

Saco e Abais), assim como as maiores áreas de Manguezais e as manchas mais 
                                                           

11 Entende-se por atravessador as pessoas ou grupos responsáveis pela compra do pescado no local da 
pesca para posterior comercialização em feiras livres, domicílios e restaurantes, entre outros. O valor 
pago pelo atravessador costuma ser bem menor  do que o praticado por ele no momento da revenda. 
Assim, trabalham com grande margem de lucro, onerando a mercadoria e encarecendo-a para o 
consumidor final. Essa pratica é freqüente não somente com a pesca, mas também com outras atividades 
extrativistas. 
12 Disponível em: HTTP://www.tjse.jus.br/biblioteca/legislacao/decretos/1990-a-1999/1993 
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preservadas de Mata Atlântica. Na região do povoado Rua da Palha há nítida presença 

de dos dois ecossistemas supracitados. 

No que se refere às manchas de Mata Atlântica, os troncos e galhos de algumas 

espécies de árvores costumam ser utilizados para o preparo de alimentos em fogões de 

lenha, pois ainda são existentes em elevado número de residências da comunidade, 

como afirmado por uma participante das oficinas ao justificar a ausência em uma das 

atividades desenvolvidas. 

Pelo menos um dia a gente se junta pra ir pegar lenha. Nas férias 
minha mãe manda eu ir mais vezes, ai vai todo mundo junto (M.S, 16 
anos). 

Questionados sobre que “tipo” de lenha eles costumam pegar, outro jovem 

afirmou que eles preferem as que já estão secas, mas que, às vezes, pegam galhos de 

árvores ainda verdes quando é mais difícil encontrar as secas e eles não querem demorar 

muito procurando. Vale ressaltar ainda que a maioria dos presentes na ocasião 

confirmou realizar esta atividade esporadicamente. 

Com relação ao manguezal, pode-se afirmar que, economicamente, este 

representa o principal ecossistema para a comunidade, visto que se trata da “fonte” para 

a captura dos crustáceos predominantes no local. Os produtos provenientes dele são 

amplamente utilizados pelos moradores do povoado, seja como sustento ou alimento.  

Tem família aqui que se sustenta da bolsa família. Mas não dá 
pra tudo ai sempre tem alguém da casa que vai de vez em 
quando pegar alguma coisa no mangue pra vender ou pra comer 
mesmo (P. S., morador do povoado e pescador profissional a 
mais de 30 anos). 

O relato acima revela o quanto o manguezal tem importância econômica para a 

subsistência de várias comunidades litorâneas e ribeirinhas, nas quais a avaliação da 

potencialidade do ecossistema como recurso renovável, serve como base para o 

estabelecimento da sustentabilidade das atividades pesqueiras (SCHAEFFER-

NOVELLI, 1989). 



38 

 

A pesca artesanal, assim como a coleta de lambreta e a captura de crustáceos, 

representa um meio de produção dependente dos padrões de abundancia e de escassez 

dos recursos naturais disponíveis, com forte valor à sustentabilidade no que se refere à 

forma de utilização e que, por sua vez, apresenta características cíclicas inerentes às 

vontades do homem.                                                                    

    

 

 Imagem nº 08: Região de mangue 
                        Fonte: NUNES/2012 

     Dispositivos legais existentes no Brasil também definem o âmbito das 

comunidades tradicionais, destacando-se o Decreto n.º 6.040, de 07 de Fevereiro de 

2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, a saber: grupos culturalmente diferenciados que se 

reconhecem como tais, possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para reprodução cultural, social, religiosa, 

ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição. 

Nesta perspectiva, Alvim (2012) destaca a importância social, cultural e 

ambiental dos grupos e das comunidades que vivem nesta constante simbiose, pois, na 

concepção de Diegues (1983), trata-se de comunidades tradicionais13, ou seja, 

                                                           

13
 Ainda segundo Diegues (1998), as comunidades tradicionais além das indígenas, incluem os caiçaras 

que habitam o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná; os caipiras, dos estados do sul; os varjeiros 
de rios e várzeas do Norte e Nordeste, as comunidades pantaneiras e ribeirinhas do Pantanal Mato-
grossense; os pescadores artesanais, como os jangadeiros do litoral nordestino; as comunidades de 
pequenos produtores litorâneos de origem açoriana de Santa Catarina, entre outras.  
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agrupamentos com forte dependência e relação de troca continua com a natureza, 

marcados pela importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, pesca e 

atividades extrativistas; pela noção de território ou espaço em que o grupo social se 

reproduz econômica e socialmente por várias gerações. Assim, “[...] esta característica 

os colocam suscetíveis aos ciclos naturais, às relações antrópicas e a abundancia dos 

recursos naturais renováveis” (2012, p.3). 

Desta maneira, compreende-se que a forma de viver dos povos tradicionais pode 

atuar em espaços e recursos de uso comum, como os rios e manguezais, da maneira 

identificada na Rua da Palha, por exemplo, contribuindo para a manutenção das relações 

entre os seres vivos e o seu entorno, uma vez que está inserida numa perspectiva 

dinâmica pautada na sustentabilidade social, cultural, econômica e ambiental, no 

enfoque de desenvolvimento local (SACHS, 1993). 

No entanto, relatos e depoimentos coletados durante as oficinas com os jovens e 

em entrevista aberta realizada com alguns pescadores, identificou-se a ocorrência de 

ações contrarias a harmonia prevista na mencionada relação, a saber: o uso de redes 

com diâmetros indevidos, utensílios proibidos pelos órgãos de fiscalização e pesca em 

períodos de defeso. 

Tem pescador que mata os peixes com espingarda e destroem os 
pequenos que não servem para comercio (M. do C., moradora do 
povoado e pescadora profissional há cerca de 15 anos). 

Já vi muita gente, de novo a velho, usando bombas no rio e estacas no 
mangue. Todo mundo sabe que isso prejudica os outros (P.D, 14 
anos). 

Pesca predatória com a colocação de redes em locais impróprios é o 
que a gente mais vê de errado umas pessoas fazendo por aqui (J. C., 
morador do povoado e pescador profissional há cerca de 10 anos). 

As pessoas aqui agem errado mas não é por falta de conhecimento do 
que é certo. [..] Aqui já teve muito curso mas mesmo assim você 
encontra muita pesca predatória e lixo jogado em qualquer lugar (J. 
M., moradora do povoado, vai ao mangue quase que diariamente 
desde a infância). 

No ano de 2002 foi registrado um grande impacto ambiental aquático que no 

período, resultou em uma mortandade muito grande de peixes e crustáceos da região e, 
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consequentemente, gerou sérios problemas para a sobrevivência da população (ALVIM, 

2012).  

Foi uma época muito difícil para o povoado. A gente teve ajuda da 
Prefeitura. Mas depois disso a maré não voltou a ser a mesma (A. da 
C., pescadora, 51 anos de idade).  

Com o objetivo de buscar explicações que pudessem conduzir ao entendimento 

da situação, houve intervenção técnica da administração municipal e posteriormente do 

Governo Federal, mediante o envio ao povoado de um grupo de analistas provenientes 

de diferentes Estados14. 

De acordo com declarações de alguns dos pescadores profissionais mais antigos 

no povoado, nem sempre a relação da comunidade com os recursos naturais 

provenientes da Mata Atlântica e, em especial do rio e do manguezal, são de pleno 

respeito e cuidado. Pois, conforme os próprios, algumas das atuais práticas utilizadas 

durante a pesca e a coleta dos recursos tendem a beneficiar alguns em detrimento de 

outros, conforme a seguinte declaração: 

Há 10 anos o caranguejo era tirado tapado com os pés e puxado com 
os braços. Agora todo mundo usa a redinha que é mais fácil e se tira 
de todos os tamanhos, macho e fêmea, o certo e o errado. Os mais 
velhos ainda respeitam umas coisas, mas os novos na pesca não tem 
nenhum cuidado (M. F., morador do povoado e pescador 
profissional aposentado). 

 É igualmente importante ressaltar que, em muitos casos, o grau de exploração 

dos recursos naturais é orientado por situações de extrema pobreza socioeconômica que 

conduzem a ações não condizentes com o que se tem como ideal. O pescador artesanal 

vive em sua grande maioria, exclusivamente desta pratica, a qual, ao longo dos anos e 

através do contato direto com o mais variados ambientes, capacitou-os com 

conhecimento sobre a biodiversidade local, a utilização de artefatos e de técnicas 

originado do exercício diário da pesca. 

                                                           

14De acordo com Alvim (2012), comentários mais técnicos dizem que a mortandade foi causada pela 
proliferação de um fungo da espécie Exophiala psycrophila, causador da doença do caranguejo letárgico 
(DCL). Ainda há uma incógnita sobre o que fez aumentar a população deste organismo na região, embora 
pareça comum encontrá-la em quase toda a costa brasileira.  
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CAPÍTULO 3 

 

3.0 PANORAMA SOBRE AS PERCEPÇÕES DE NATUREZA ÀS 

CONCEPÇÕES DE MEIO AMBIENTE: REFLEXÕES EM COMUNIDADES  

TRADICIONAIS  

 A relação do homem com o restante da natureza físico-natural já foi integrada de 

tal forma que não havia a percepção da existência do meio ambiente como algo extra-

humano. No entanto, esta relação alterou-se de maneira significativa ao longo do tempo, 

de forma que a natureza começou a ser vista como uma entidade à parte. Para 

compreendê-la, tornou-se necessário um intermediário, função muitas vezes atribuída às 

religiões. Depois de várias outras concepções, a natureza chegou ao período da 

Revolução Industrial como exclusiva fornecedora de matérias-primas, dentro de um 

processo no qual os recursos naturais poderiam ser livremente dominados pelo homem 

(CARVALHO, 1995). 

 A partir do século XX, o papel da natureza, assim como a visão do homem com 

relação a ela, muda significativamente, pois as questões ambientais passam a ser 

tratadas de forma mais abrangente no cenário internacional, considerando-se o ser 

humano como parte integrante do meio. No entanto, Trigueiro (2003) ressalta que 

independentemente do momento histórico, as diferentes percepções relacionadas à 

natureza coexistiram ao longo da história, apenas com o predomínio de uma sobre a 

outra. 

 Desta feita, o meio ambiente pode ser entendido como um local percebido pelos 

indivíduos onde interagem constantemente com os aspectos naturais e sociais, deixando 

de ser limitado e entendido tão somente no que se refere aos aspectos físico-naturais, 

pois passa também a ser percebido e relacionado com o meio construído e o meio social 

(REIGOTA, 1994), de cuja percepção, pode ser evidenciada como um processo mental 

de interação do indivíduo com o entorno, configurando-se como procedimento para 

elucidar as posturas e reações do homem diante das problemáticas do cotidiano. 
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Segundo Jaeger (1995), cada sociedade constrói um espaço ambiental para si de 

acordo com suas necessidades ou com aquelas dominantes nas comunidades. Ou seja, 

pode-se falar de várias organizações espaciais definidas a partir de suas respectivas 

organizações sociais, de maneira que as comunidades que fazem uso direto dos recursos 

naturais, certamente possuem uma relação de maior proximidade com a natureza, uma 

vez que os lares, o ambiente de trabalho e de lazer, costumam ser os mesmos. 

 Nesta perspectiva é possível inferir que em comunidades cuja atividade 

pesqueira representa importante fonte de renda e de subsistência para a população e de 

cuja utilização dos recursos naturais faz-se de maneira constante, configura-se como 

imprescindível a compreensão das interações estabelecidas com o entorno e, de maneira 

mais ampla as relações socioambientais e de pertencimento. 

 

3.1 PERCEPÇÕES SOBRE A NATUREZA EM CONSTANTE MUTAÇÃO 

 Perguntar a diferentes pessoas, moradoras ou não de um mesmo local, o que elas 

entendem por natureza, certamente resultará em uma serie de respostas  variadas, uma 

vez não se tratar apenas de vocábulo com definição fixada em dicionário, mas sim, de 

uma expressão carregada de significados simbólicos que variam conforme a percepção 

de cada um. Verificação esta que tende a estar direcionada ao tipo de relação que o 

individuo estabelece com ela, como por exemplo, para fins econômicos, culturais ou 

contemplativos. 

Com relação à origem da palavra natureza, que vem do latim natura cuja raiz t 

significa “ação, fazer nascer”, ela é denotativamente entendida como sendo a faculdade 

geradora, o princípio e o conjunto de tudo o que nasce, conferindo-lhe uma conotação 

de mudança (BRANCO, 1989). 

Referindo-se ao pensamento de Rousseau, Santos (2008) apresenta duas 

acepções para o termo natureza: a primeira esta ligada à ideia de essência humana, o ser 

do homem propriamente dito; já a segunda faz referencia à physis, à natureza física, 

aquilo que, em tempos atuais, chamamos de meio físico, inserindo plantas, animais, 

minérios e minerais, bem como fenômenos naturais e geográficos. 
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Na perspectiva de contextualização deste estudo, considera-se a existência de 

diversas visões, que podem ser entendidas enquanto percepções com predomínios 

temporais referentes à maneira como as sociedades concebiam a idéia de natureza, e que 

estão resumidamente elencadas abaixo. 

CONCEPÇÕES DE NATUREZA CARACTERISTICAS CENTRAIS 

Pré-Socrática e Grega Clássica Natureza como coisa em si mesma, auto-
emergente e matricial. Caráter teleológico.  

Medieval Inesgotável fonte de recursos (cornucópia), assim 
como passageiro rumo à eternidade onde haveria 
a perfeição.  

Renascentista Natureza como sucessão de fenômenos.  
Homem separado da natureza.  

Romântica Ênfase na subjetividade em oposição ao 
racionalismo.  

Moderna Natureza enquanto máquina regida por leis 
externas, possível de regulação e de completo 
domínio pelo homem.  

Contemporânea Natureza como condição e integrante do processo 
de reprodução social. Princípio da consciência 
dos limites planetários. Crise ambiental. 

Quadro 01: Concepções de Natureza 
Fonte: MELO E SOUZA, 2007, p. 80. 

Cabe ressaltar que as mudanças de visão acerca da natureza acima descritas não 

podem ser compreendidas de maneira isolada, excludentes e oriundas de processos 

simplificados ocorridos em curtos espaços temporais. Ao contrário, tratam-se de 

rompimentos paradigmáticos necessários para a adoção de um paradigma15 que se 

mostrasse capaz de contemplar, mesmo que minimamente, as realidades vivenciadas em 

cada período, ou seja,  

[...] a transição de um paradigma em crise para um paradigma novo, 
do qual pode surgir uma nova tradição de ciência normal está longe de 
ser um processo cumulativo obtido através da articulação do velho 

                                                           

15 Em A estrutura das revoluções científicas, Thomas Kuhn afirma que não se podem ter dúvidas em 
relação ao uso dos paradigmas, pois “[...] um dado paradigma permite torna-se uma contribuição 
duradoura para o corpo do conhecimento cientifico e técnico, mas os paradigmas eles próprios são com 
frequência postos de lado e substituído por outros bastante incompatíveis com eles. [...] uma mudança 
paradigmática se processa ao longo dos anos, sem que um paradigma substitua imediata e totalmente o 
outro”  (KUHN, 1974, p. 67 e 118). 
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paradigma. É antes uma reconstrução que altera algumas das 
generalizações teóricas mais elementares do paradigma, bem como 
muito dos seus métodos e aplicações (KUHN, 1974, p. 116). 

Neste sentido, Thomas descreve momentos da historia da humanidade em que 

“[...] era quase impossível pensar nos animais sem se cair no conflito de percepções eu 

derivava da divisão de classes” (1996, p.220). Conforme o autor, houve épocas em que 

muitos pobres viam a posse de animais como cães, cavalos e cervos pertencentes aos 

fidalgos como símbolo de privilegio aristocrático. Assim como as florestas que tiveram 

seus significados oscilantes entre sinônimo de rusticidade e liberdade. “[...] primeiro as 

arvores deviam ser cultivadas em terras inferiores, depois passaram a representar força e 

seguranças para quem as tinha em abundancia por perto” (THOMAS, 1996, p.264-665).  

Desta maneira, não se pode falar na existência de uma compreensão unânime 

acerca do que é natureza, nem tão pouco de sua representatividade nos contextos sociais 

e culturais, pois, quando a categoria utilidade domina, por exemplo, o homem percebe-

se o centro da relação em que ela é compreendida apenas conforme a sua utilidade -  

instala-se o antropocentrismo16.  

Para Camargo (2005), a concepção moderna se ressalta enquanto percepção 

predominante entre as pessoas, mas que, porém, vem sendo paulatinamente substituída 

pela contemporânea mediante o entendimento de que a natureza não pode continuar 

sendo vista como um conjunto de objetos que não possuem criatividade, reversíveis, 

imutáveis e inertes por meio da supremacia ideológica segundo a qual se trata de uma 

fonte inesgotável de recursos, uma vez que 

essa visão garante apenas o lucro e a permanência de uma parcela da 
humanidade que adquire e consome bens e recursos, embriagada pela 
ilusão do poder e da ganância. [...] enfatiza a dissociação do homem 
ao meio natural, o que torna seu domínio mais fácil e aceitável 
(CAMARGO, 2005, p. 28). 

Na concepção de Branco (1989), são muitas as sociedades que obtêm lucros e 

sustento familiar por meio da transformação dos recursos naturais em bens de consumo. 

                                                           

16  O antropocentrismo é uma herança de povo grego e que influenciou as diversas áreas do 
conhecimento, das artes às religiões. Trata-se de uma concepção que considera que a humanidade deve 
permanecer no centro de entendimento dos humanos, isto é, o universo deve ser avaliado de acordo com a 
sua relação com o homem (MOSCOVICI, 2007). 
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Assim, o processo de interação do homem com a natureza não pode ser de dominação, 

caracterizado pelo parasitismo que na biologia se refere às relações entre espécies em 

que apenas uma é beneficiada através do prejuízo causado em outra, ou seja, em que 

somente o parasita agarra tudo. Ao contrário, Mota (2001) destaca ser necessária uma 

relação de simbiose onde aquilo que a natureza dá ao homem é o que este deve dar a 

ela, estabelecendo-se “[...] a visão do ecocentrismo17 em que todas as atividades 

humanas, econômicas e ecológicas formam o tripé sistêmico de manutenção da vida” 

(p.36). 

Portanto, pode-se dizer que diante da necessidade de relação harmônica que as 

sociedades humanas estabelecem com a natureza, esta tende a ser percebida como sendo 

a casa onde moramos e trabalhamos sendo que para Thomas (1996) se relaciona aos 

fracassos e aos desastres que algumas sociedades sofreram ao longo dos séculos 

revelando-nos o elevado preço que se pode pagar pela incapacidade de gerir as relações 

entre o homem e a natureza. 

Disto decorre a assertiva segundo a qual as questões imbricadas na mencionada 

relação poderão ser solucionados através da percepção de que aspectos 

socioeconômicos, culturais e ambientais devem ser incorporados em um único grande 

sistema: o sistema socioambiental. Assim, a busca do equilíbrio entre o universal e o 

cotidiano, bem como entre o social e o individual pode ser considerado peça 

fundamental deste sistema tão fundamental para o homem na natureza (CAMARGO, 

2003). 

 

 

 

                                                           

17 O ecocentrismo é uma corrente filosófica que surgiu no final do Século XX, praticamente com a 
concepção de desenvolvimento sustentável. Essa corrente de pensamento se ocupa das ações do individuo 
no centro do meio ambiente sobre todas as coisas. É característico do movimento ecologista 
(MOSCOVIVI, 2007). 
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3.2 CONCEPÇÕES DE MEIO AMBIENTE  

O modo como as sociedades se relacionam com o meio físico-natural é um 

fenômeno histórico social que abre margens para várias interpretações, novos conceitos 

e caracterização do que seja “natureza”, não existindo uma definição uniforme para 

todas as sociedades em todos os tempos e lugares, pois, como afirma Gonçalves (1989), 

toda sociedade, toda cultura cria, inventa, uma determinada ideia do que seja natureza, 

ao mesmo tempo em que cria e institui suas relações sociais. 

Neste sentido, assim como as sociedades contemporâneas ainda concebem a 

natureza ora como a tradicional idéia romântica, ora como fonte de recursos, também o 

meio ambiente costuma ser entendido somente enquanto fauna e flora o que, segundo 

Trigueiro (2003) trata-se de um erro comum, pois o termo meio ambiente é comumente 

confundido ou associado a estes como se fossem sinônimos. O autor afirma ainda 

referir-se a algo que começa dentro de cada um, alcançando todo ao redor e as relações 

que são estabelecidas no universo. Assim sendo, as particularidades da expressão meio 

ambiente levam a uma concepção muitas vezes difusa e variada do vocábulo. 

A respeito da definição do meio ambiente, Gonçalves (2006) afirma se tratar do 

entorno, o local onde se vive, onde se estabelece diferentes práticas sociais (trabalho, 

educação e lazer, por exemplo), podendo ser definido como um espaço delimitado. No 

Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA define-o como sendo um 

“[...] conjunto de condições, leis, influencias e interações de ordem física, química, 

biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas” (Brasil, 2002). 

O ser humano como ser social cria, inventa, institui uma determinada idéia de 

natureza, porém esse sentido de natureza não é natural. Dessa forma, é fundamental que 

reflitamos como foi e como é concebida a natureza na sociedade, o que tem servido 

como um dos suportes para o modo de como produzimos e vivemos e que tantos 

problemas nos têm causado (GONÇALVES, 2006), pois, 

cada mudança sociocultural foi gestando novo entendimento sobre o 
mundo e nova forma de apreendê-lo. Porém, como nem todas as 
pessoas têm acesso de uma só vez aos benefícios e ônus das mudanças 
sociais, o resultado é que foi havendo uma superposição de modos de 
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perceber, utilizados dependentemente do acesso cultural do indivíduo 
(TRIGUEIRO, 2003 p.650).  

 Partindo de tal pressuposto, o meio ambiente pode ser entendido como um local 

percebido pelas pessoas onde interagem constantemente com os aspectos naturais e 

sociais, deixando de ser limitado e entendido tão somente no que se refere aos aspectos 

naturais, passa também a ser percebido e relacionado com o meio construído e o meio 

social (REIGOTA, 1994), de cuja percepção, pode ser evidenciada como um processo 

mental de interação do indivíduo com o entorno, configurando-se como procedimento 

para elucidar as posturas e reações do homem diante dos problemas ambientais do 

cotidiano. 

Desta feita amplia-se a compreensão de meio ambiente para um conjunto de 

fatores e processos de realidades complexas em que os indivíduos e as comunidades 

estão imersos (COIMBRA, 2002), ou seja, ao conceito deste fica implícita a noção de 

dinamismo e movimento, que se traduz tanto na influencia do ambiente sobre o ser que 

ele envolve quanto na resposta adequada do ser envolvido, produzindo-se uma interação 

que demonstra resultados a partir de ações-reações, estímulos-respostas.  

Corroborando com a supracitada perspectiva, Dias afirma ainda tratar-se da 

junção dos elementos abióticos (físicos e químicos) e bióticos (flora e fauna), 

organizados em diferentes ecossistemas naturais e sociais em que se insere o homem, 

individual e socialmente, num processo de interação que “[...] atenda ao 

desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais e das 

características essenciais do entorno” (1994, p.32). Por tanto, faz-se necessário 

considerar também aquilo que o homem constrói para organizar sua convivência e 

trabalho, desde a sua morada ate os grande aglomerados urbanos. 

A Constituição Federal do Brasil conceitua Meio Ambiente como “[...] bem de 

uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (Art. 225, 1988). Assim, ao 

conceber-lhe tal conceituação, a Carta Magna estaria materializando-o e, conforme 

Coimbra (2002), deixando implícito nas entrelinhas, referir-se somente aos seus 

componentes físicos, ao insistir que ele é “essencial á sadia qualidade de vida”, 

acrescentando ainda que 
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Na constituição de 1988, a quase totalidade dos incisos explicativos 
referem-se aos elementos bióticos (fauna e flora) e os abióticos (ar, 
água, solo) que constituem os suportes físico-químicos do Meio 
Ambiente. Este não é considerado resultado da interação do homem-
natureza, com sua gama tão variedade aspectos não meramente 
físicos. Estaria reduzido aos recursos naturais e a alguns ecossistemas 
privilegiados. No entanto, hoje se admite pacificamente que o 
Patrimônio Ambiental Nacional comporta todo o meio natural e 
também o cultural, o artificial ou construído (COIMBRA, 2002, p.36). 

Diante da citação mencionada, remetemo-nos ao que seria uma nova perspectiva 

acerca do conceito de meio ambiente a partir de outras áreas de conhecimento que hoje 

já ultrapassam a própria ecologia, definindo-o como sendo globalizante e abrangendo 

toda a natureza, bem como os bens culturais, compreendendo, portanto, o solo, a água, o 

ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e 

arqueológico. 

Desta maneira, faz necessário ultrapassar conceitos atomizados de conservação e 

preservação visando correlacionar áreas como a sociologia, antropologia, geografia, 

economia, demografia, historia e várias outras (BATES; LEES, 1996; BATES 2005), 

para então ser possível a construção de uma teia de conhecimentos ou propostas de 

trabalho nas quais cada campo atue dentro de suas bases filosóficas sem deixar de lado 

as demais. 

Em conformidade com a referida abrangência da conceituação do meio 

ambiente, Leff (2005) o define a partir da visão das relações complexas e sinérgicas 

gerada pela articulação dos processos de ordem física, biológica, termodinâmica, 

econômica, política e cultural. O que Jacobi (2000) confirma utilizando outras 

expressões, ao afirmar tratar-se de um hábitat socialmente criado, configurado enquanto 

um meio físico e modificado pela ação humana. 

Para Silva (2000) o meio ambiente é a interação do conjunto de elementos 

naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em 

todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do meio 

ambiente, compreensiva dos recursos naturais e culturais. Morin (2004) concorda com 

essa ideia e acrescenta que este conceito compreende um sistema de fluxos constantes 

de construção e reconstrução de saberes e valores onde todos os elementos interagem no 

sentido da sua existência e da busca de um equilíbrio dinâmico. 
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Conforme a percepção de grande parcela das pessoas sobre o conceito e a 

definição de natureza e meio ambiente, não há diferença entre os dois ou, em muitos 

casos, lhes são atribuídos somente aspectos relacionados ao mundo natural – plantas e 

animais, por exemplo -, excluindo o ser humano, os ambientes construídos e as relações 

estabelecidas entre estes elementos. Trata-se, pois, de noções existentes ao longo das 

gerações e que muitas vezes são reforçadas por educadores e meios de comunicação 

pouco dispostos a “desconstruir” a concepção predominante. Assim, ressalta-se a 

capacidade de abrangência na obtenção de informações mediante a execução de estudos 

relacionados à percepção ambiental de sujeitos pertencentes às mais variadas 

comunidades e/ou grupos sociais, uma vez que enfatizam as particularidades dos 

diferentes olhares. 

Assumir como real a existência de diferentes formas de olhar, mediadas pelos 

saberes individuais, trata-se de uma máxima verídica quando se objetiva compreender a 

maneira como o “outro” se relaciona com o entorno, ou seja, respeitando e considerando 

a existência de diferentes percepções carregadas de valores, significados e simbologias. 

 

3.2.1 RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 A concepção do termo meio ambiente variou bastante no ultimo século, 

sobretudo a partir das duas ultimas décadas. Para Mendonça (2004), a forte conotação 

naturalista foi ampliada, passando a envolver também alguns aspectos da sociedade.  

 Mendonça (2004) nos seus estudos elucida que a utilização do termo meio 

ambiente surge a partir de ações de movimentos sociais, sendo apropriado pela 

academia na década de 70 do século XX, que passou a categorizá-lo mediante 

especificações: meio ambiente social, meio ambiente cultural, meio ambiente 

econômico, entre outros, ou seja, conceituado enquanto agregador de diferentes 

concepções, mediador de interações entre os aspectos naturais e as demais formações 

das sociedades. Período no qual os elementos naturais e sociais se fundem e dão origem 

ao vocábulo socioambiental, que é empregado para evidenciar problemas ambientais 

que têm forte conotação social.  
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 Nesta perspectiva, Guimarães acrescenta que o meio ambiente é uma "[...] 

unidade que precisa ser compreendida inteira, e é através de um conhecimento 

interdisciplinar que poderemos assimilar plenamente o equilíbrio dinâmico do 

ambiente" (1995, p.12), de maneira que não se pode pensar nas relações que acontecem 

nas comunidades como ações à parte do contexto ambiental, tendo em vista que tais 

interações são uma constante nas sociedades. 

 Desta feita, o meio ambiente é pensado como sendo o sistema que envolve uma 

comunidade de pessoas, com sua parte física, onde esta o ambiente natural e onde os 

seres humanos interagem com os demais componentes vivos e não vivos que, na 

concepção de Lidner, trata-se de entender, a partir do homem, como uma interação na 

qual  

a parte socioeconômica, onde se observam todas as relações de 
produção de bens materiais e de capital, interagem com a parte 
cultural, onde estão inseridas as tradições, os costumes, as normas de 
coexistência e a vivencia de valores e, por fim, a parte política, onde o 
exercício da cidadania orienta as ações tomadas de decisões 
(LIDNER. 2006, p.17-18). 

 Diante do exposto, a questão ambiental se define como um conjunto de situações 

resultantes das interações internas no sistema social e deste com o meio ambiente físico-

natural, o que para Silva (2000) tem se caracterizado pela destruição das áreas verdes, o 

esgotamento de determinados recursos naturais, a expansão da vida urbana e 

demográfica, e o crescimento acentuado das desigualdades socioeconômicas, dentre 

outros. 

 Nesta perspectiva, Alvim ressalta a visão socioambiental como sendo parte de 

uma intima relação em ter valores sociais e ambientais, em que, “[...] assim, como a 

Ecologia Humana, que tende a se ajustas às diversas bases do conhecimento cientifico a 

fim de criar uma só estrutura de conhecimento em prol do desenvolvimento humano 

consigo mesmo e com seu entorno” (2012, p.27). Assim, não se pode deixar de tomar 

como relevante as variadas percepções atribuídas aos ambientes naturais, aos 

construídos, nem tão pouco às relações socioambientais estabelecidas. 

 Segundo Carvalho (1995), o entendimento desta interação "moderna" do ser 

humano com o meio ambiente físico-natural, solidificada em bases complexas, tem 



51 

 

estimulado a utilização da expressão socioambiental como representativa desta “nova” 

concepção de interação entre o homem, os ambientes construídos, os chamados meios 

físico-naturais e as relações que neles acontecem.  

 Neste ínterim, Veiga (2007) afirma que o termo socioambiental aponta para a 

necessidade de procurar compatibilizar as atividades humanas em geral – e o 

crescimento econômico em particular – com a manutenção de suas bases naturais. 

Assim, segundo o autor, a questão básica da relação socioambiental esta na maneira de 

se entender as mudanças sociais, que jamais podem ser separadas das mudanças da 

relação humana com o resto da natureza. Pois, para Noal as “[...] questões 

socioambientais são, na sua essência, multi, inter e transdisciplinares, pois perpassam e 

interligam além das questões sociais e ambientais, questões econômicas, políticas, 

estéticas e culturais” (2006, p. 376). 

 Haja vista tal contexto, fica evidente a importância de se buscar despertar nas 

comunidades a consciência acerca da necessidade de valores, ações e atitudes de modo 

responsável e com sensibilidade, conservando o ambiente saudável, suscitando práticas 

orientadas na exigência e respeito dos direitos próprios e de todos os envolvidos em 

suas relações socioambientais mediante envolvimento, responsabilidade e 

comprometimento. Perspectiva este que segundo Gonçalves (2006) tem como aliada a 

utilização da percepção como meio através do qual as especificidades referentes ao 

“olhar” dos envolvidos são parte imprescindível do processo.  

 Para Carvalho (1995), esta dimensão é bastante importante para nossa reflexão, 

uma vez que a problemática socioambiental, ao questionar ideologias teóricas e praticas, 

propõe a questão da participação democrática da sociedade na gestão dos seus recursos 

atuais e potenciais, assim como no processo de tomada de decisões para a escolha de 

novos estilos de vida e a construção de futuros possíveis sob a ótica da sustentabilidade 

ambiental18. 

                                                           

18 Na opinião de Jacobi a noção de sustentabilidade implica “[...] uma necessária interrelação entre justiça 
social, qualidade de vida, equilíbrio natural e a necessidade de desenvolvimento com capacidade de 
suporte” (1999, p.386). Definição complementada por Furriela ao acrescentar que “[...] a busca da 
sustentabilidade deve partir da incorporação do preceito de participação publica em processo de festão 
dos recursos ambientais” (2002, p.31). 
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Ignacy Saches apud Camargo (2003) formulou os princípios básicos do 

intitulado desenvolvimento sustentável, segundo os quais, deve-se ter como premissa 

fundamental a satisfação das necessidades básicas, a solidariedade com as gerações 

futuras, a participação da população envolvida, a preservação dos recursos naturais e do 

meio ambiente em geral, a elaboração de um sistema social garantindo emprego, a 

segurança social e o respeito a outras culturas e programas de educação.  

Neste sentido, pode-se inferir que a questão socioambiental é de caráter 

eminentemente social, pois foi gerada e está intercalada por um conjunto de processos 

sociais, não sendo de ideologia neutra nem aquém dos interesses econômicos e sociais 

(Leff, 2002). Ou seja, é fruto da relação concreta homem-ambiente, em que as 

significações vão além do valor fragmentado representado pela inserção deste nas 

condições naturais e de respeito por elas, acrescentando a isto, as situações decorrentes 

da atividade antrópica (ALVIM, 2012). 

Portanto, com a explanação decorrida, salientamos a necessidade de levar os 

indivíduos a um repensar de seus paradigmas, e ainda, da perenidade das ações que 

visem o reconhecimento do ser humano como parte do meio ambiente e o 

desenvolvimento das conseqüências de suas ações no entorno, como premissas básicas 

para a configuração prática do termo socioambiental em seu cotidiano.  

Neste âmbito, Ferreira (2005) destaca que a concepção do termo socioambiental 

em seu sentido macro, faz-se necessário não apenas enquanto mudança semântica, mas 

sim como marco de mentalidade, pois, a alteração das relações entre sociedade e meio 

ambiente desponta como o grande desafio da atualidade, uma vez que este processo 

representa o reconhecimento da concepção segundo a qual o homem é considerado mais 

um entre todos os componentes da biosfera de um mundo de recursos naturais finitos. 

Assertiva corroborada por Mendonça ao enfatizar a impossibilidade de se tratar os 

problemas ambientais que ocorrem nos espaços sociais levando em consideração 

somente a natureza e os processos naturais, “[...] pois eles, são por principio, problemas 
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socioambientais, uma vez que ocorrem mediante a interação entre Natureza e Sociedade 

(MENDONÇA, 2004, p.83). 

 Desta feita, buscar elucidar as relações que o homem estabelece com o próprio 

homem, com a natureza e com os ambientes do entorno, pode ser entendido como um 

navegar em território instável, que nasce de uma intersecção de saberes e 

conhecimentos que buscam a produção de um novo modo de pensar, pesquisar e 

produzir mediante interações que separe a dicotomias entre a teoria e a prática. Assim, 

as mudanças sociais jamais podem ser separadas das mudanças de relação humana com 

o resto da natureza. Essa associação entre o homem e o meio ambiente pode ser 

entendida como a relação socioambiental. (VEIGA, 2007).  

 Faz-se necessário considerar as especificidades das relações estabelecidas, de 

maneira que os interesses, formas de ocupação, lazer e transformação que se 

estabelecem nos variados ambientes, assim como os laços de pertencimento e 

percepções, pois, as relações socioambientais devem ser compreendidas enquanto 

espaços de reciprocidade, aceita ou rejeitada, nos quais se processam as relações 

individuais e coletivas com o mundo. Ademais, a causa ambiental não se encontra 

desvinculada dos processos socioeconômicos, responsáveis, em grande parte, pela 

forma de apropriação e uso dos recursos naturais e pelos problemas ambientais 

resultantes. 

Por fim, o termo socioambiental está relacionado à percepção e à compreensão 

das relações complexas existentes entre os diversos fatores ecológicos, econômicos e 

sociais que interagem no tempo e no espaço (DIAS, 1994a, p. 64; TREVISOL, 2003, 

p.99). nesta perspectiva, as questões socioambientais são tão relevantes para entender 

como podemos buscar alternativas para minimizar os impactos ocasionados por 

atividades que fazem uso direto dos recursos naturais no cotidiano, assim como se dá na 

pesca artesanal. 

 

 



54 

 

3.3 AFETIVIDADE E SOBREVIVENCIA: BREVE PANORAMA DAS 

COMUNIDADES TRADICIONAIS 

De forma geral as populações tradicionais são denominadas como sendo aquelas 

que utilizam atividades de subsistência com baixo impacto ambiental em áreas rurais e 

urbanas, baseadas na reciprocidade, nos laços de solidariedade, cooperação 

comunitárias e ancoradas em relações e socioeconômicas mais coletivizadas, podendo 

ou não serem etnicamente diferenciadas. 

Dentre os pesquisadores das diferentes áreas das ciências humanas que vêm se 

debruçando sobre os estudos das chamadas populações tradicionais tentando conceituá-

las, destaca-se Diegues, que em seu livro O mito moderno da natureza intocada, 

descreve-as a partir das seguintes características: 

COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Relação de dependência e até simbiose com a natureza e com os ciclos e os recursos 
naturais renováveis; 
Conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos. Saber transferido entre as 
gerações por via oral; 
Noção de “território” ou espaço como local de reprodução econômica e social; 
Moradia e ocupação do “território” por várias gerações, ainda que alguns membros se 
desloquem para os centros urbanos e, voltem depois para a terra de seus antepassados; 
Importância das atividades de subsistência, mesmo que a produção de “mercadorias” 
esteja mais ou menos desenvolvida, o que implica numa relação com o mercado; 
Reduzida acumulação de capital; 
Elevada importância da unidade familiar, doméstica ou comunal, das relações de 
parentesco ou compadrio para as atividades econômicas, sociais e culturais; 
Importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à pesca e atividades 
extrativistas; 
Utilização de tecnologia relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio 
ambiente. Reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo 
produtor (e sua família) domina o processo de trabalho até o produto final; 
Baixo poder político, que em geral é designado aos grupos dos centros urbanos; 
Auto-identificação ou pelos outros de se pertencer a uma cultura distinta das outras. 
Quadro 2: Comunidades Tradicionais 
Fonte: Diegues, 1994, p.79-80. 

Entretanto, o supracitado autor alerta para a necessidade de não haver uma 

estagnação diante dessas características, pois elas retratam um tipo ideal, no qual 

dificilmente uma população atual se enquadra totalmente, tendo em vista que a cultura 
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de um povo é dinâmica, estando em constante transformação19. Assim, ressalta-se que 

pode ocorrer o fato de algumas destas características estarem mais ou menos presentes 

de acordo com o grau de articulação com a sociedade dominante urbana industrial 

(MOURA 2001).  

Com relação aos dispositivos legais, na Legislação Brasileira destaca-se o 

Decreto n.º 6.040, de 07 de Fevereiro de 200720, que instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, visando definir 

características destas comunidades, quais sejam 

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam 
e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição [...] o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para 
a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as 
mesmas possibilidades para as gerações futuras (BRASIL, 2007, 
Incisos I e III). 

Partindo do referido comentário, no que se refere à maneira como faz uso dos 

recursos naturais, tratar-se-iam de comunidades com eminente aspecto preservacionista, 

uma vez que a relação estabelecida com a natureza seria de utilização “moderada” com 

implícita sinergia de proteção, divergindo do modelo de produção que faz uso dos 

recursos naturais em grande escala. (DIEGUES, 1996). 

Neste contexto, as comunidades tradicionais costumam ser percebidas por 

aqueles que não fazem parte delas como sendo territórios em que a natureza esteja 

intocada, ou seja, confundem-nas com áreas de unidades de preservação. No entanto, 

são sociedades em que as atividades econômicas predominantes, como a pesca artesanal 

e a agricultura familiar, por exemplo, usam seus territórios somente durante alguns 

meses e estações do ano, já que são orientadas pelos ciclos da natureza, e com menor 

nível de impacto. 
                                                           

19 Considerando as limitações implícitas na definição das atuais comunidades tradicionais (ARRUDA e 
DIEGUES, 2001), esta pesquisa utilizará o termo para designar as populações locais que possuam 
diferentes culturas e simbologias das observadas na sociedade urbano-industrial, e que são estabelecidas 
basicamente nos grandes centros urbanos. 
20 Disponível em: HTTP://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm 
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Para Sachs (1993), os conhecimentos relacionados às atividades econômicas, por 

exemplo, constituídos pelas populações formadoras das comunidades tradicionais são 

compartilhados cotidianamente e fornecem a base da convivência daqueles indivíduos 

entre si e com seu ambiente. Conhecimentos deste tipo são denominados 

“representações sociais” que são 

das formas como o ambiente (entendido aqui tanto como o conjunto 
de fenômenos físicos, quanto como a multiplicidade dos processos 
sociais) vivido por um individuo ou grupo é reposto por ele no 
presente de forma a orientar as ações individuais ou coletivas 
(MOSCOVICI, 1978, p.106). 

Os saberes  dos sujeitos pertencentes a estas comunidades costumam derivar das 

limitações impostas pelas condições naturais, tendo, pois, neste sentido, grande 

capacidade de se adaptarem às especificidades dos ecossistemas. Assim, Diegues et al 

(1999) afirmam  haver coerência entre o desenvolvimento de um sistema de 

conhecimentos  tradicionais com a manutenção e o uso sustentado dos ecossistemas 

naturais. 

Compreende-se então que as condutas e modos de viver dos povos tradicionais 

podem se estabelecer em espaços e recursos de uso comum contribuindo para a 

manutenção das relações entre os seres vivos e o entorno, tendo em vista estarem 

inseridas numa perspectiva dinâmica pautada nas sustentabilidades social, cultural, 

econômica e ambiental (SACHS, 1993). Ou seja, a representação dos elementos naturais 

por uma comunidade tradicional está ligada a forma como esta coletividade se apropria 

da natureza a partir do momento que passa a modificá-la por meio de suas praticas 

produtivas. 

Pode-se dizer que os sujeitos formadores de comunidades tradicionais percebem 

a natureza como extensão dos espaços construídos e modificados pelo homem, uma vez 

que, para eles, os locais de moradias tendem a confundir-se com os espaços destinados 

ao trabalho e ao lazer e que, costumam estar em simbiose com os elementos naturais do 

entorno. 

Para Haesbaert (2004), faz-se necessário compreender que as comunidades se 

constituem a partir das relações vivenciadas pelas pessoas do lugar, entendendo a 
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tradição como conhecimentos ou práticas resultantes das conexões sociais estabelecidas 

a partir das interações com o ambiente e as populações.  

No caso brasileiro, as populações tradicionais não se constituem apenas de 

grupos étnicos, como os indígenas, por exemplo, pois o Brasil possui uma enorme 

variedade de modos de vida e culturas que se desenvolveram em diversas partes do país 

em cujos ambientes ocorrem integrações diferenciadas resultando em culturas diferentes 

(GUSMÃO, 1995). 

Desta feita, compreende, portanto, populações de pequenos pescadores, 

pequenos agricultores, ribeirinhos, pantaneiros, extrativistas, caipiras, caiçaras e 

quilombolas que utilizam em suas atividades de reprodução e no modo de vida, recursos 

da natureza, causando baixo impacto por deterem um conhecimento etnoecológico desta 

e por dependerem da continuidade dos recursos, seja prática ou simbolicamente.  

No que se refere às populações quilombolas, foco deste estudo, tratam-se de 

populações tradicionais, cuja cultura e modo de vida apresentam aspectos diferenciados 

da sociedade dominante, sem dela estar desligada, e cuja percepção acerca da natureza 

volta-se à noção de utilização sustentável, uma vez que os recursos são utilizados para a 

manutenção e sustento de grande parte dos sujeitos que a elas pertencem. As relações 

socioambientais destas estão diretamente ligadas aos ambientes físico-naturais que se 

configuram como espaços de lazer, sociabilidade e manutenção econômica. 

Desta maneira, cabe ressaltar que, enquanto “turista”, ao visitar uma comunidade 

tradicional formada por pescadores artesanais tem uma percepção simplificada do lugar, 

conferindo-lhe apenas aspectos contemplativos pela beleza natural ou penoso em função 

da simplicidade material, os moradores, devido a sua imersão no ambiente, possuem um 

modo mais complexo de relacionar-se com o local, pois os significados a ele atribuídos 

são compostos conforme a percepção de cada i, “[...] dependendo da cultura, do 

momento históricos e da situação psicológica, pela percepção, formam-se imagens que 

têm significados distintos para quem ou o grupo que as capta” (TUAN, 1980, p.49). 

3.4 PESCA E PERTENCIMENTO: UMA TÊNUE RELAÇÃO ENTRE O PRAZER E 

A NECESSIDADE 
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 Assegurar condições para o desenvolvimento, produção e geração de renda 

mediante a prática da pesca artesanal, sem comprometer o ambiente, constitui-se 

enquanto desafio em diversas comunidades pesqueiras do Brasil, uma vez que ainda são 

recorrentes a execução de práticas irregulares no que se refere ao manejo e utilização 

dos recursos naturais. Assim, conforme explana Paes-Luchiari e Bruhns, a natureza "[...] 

não é mais considerada simplesmente um objeto a explorar, mas inscreve-se cada vez 

mais num processo de parceria" (2007, p. 82), ou seja, para pescadores, o mar, o rio oi o 

mangue são percebidos além da idéia de espaços nos quais provêm alimentação, 

sustento e manutenção familiar, pois, somado a isto, são percebidos como parceiros para 

a efetivação da vida. 

 Tal condição permite depreender a necessidade de ações que visem a execução 

de procedimentos que agucem e estimulem a conscientização ambiental dos sujeitos 

pertencentes à realidade da pesca artesanal, pois, em maior ou menor intensidade, existe 

a noção de que os recursos compartilhados devem ser usados com parcimônia, pois 

deles dependem a reprodução social e simbólica do grupo (DIEGUES, 2001).  

 Segundo o mencionado autor, a pesca é uma das atividades econômicas mais 

antigas, posterior ao período Neolítico. Afirma ainda que na idade média do século VII 

A.C., o peixe tornou-se parte integrante da alimentação popular e acrescenta que no 

Brasil, a pesca dos índios é anterior à chegada dos navegadores portugueses.  Para o 

autor, a pesca artesanal pode ser definida como um processo de trabalho baseado na 

unidade familiar, ou no grupo de vizinhança, no qual “[...] os produtores são 

proprietários de seus meios de produção (redes, anzóis, etc.) e a embarcação, 

predominantemente de pequeno porte, não é, ela mesma, um meio de produção” 

(DIEGUES, 2001, p.36).  

 Nesta perspectiva, a pesca é uma atividade produtiva que se realizava dentro de 

processos de trabalho profundamente influenciados pelos tipos de recursos a serem 

explorados. Assim, a compreensão do modo de vida das comunidades de pescadores 

artesanais requer a constatação de que na pesca o trabalho é continuo, tendo seu ritmo 

ditado pela natureza e não por desígnios diretos das relações sociais, em que “[...] o 

saber tradicional sobre os processos de realização desta prática são essenciais para a 

existência de próprio pescador” (VALENCIO; MARTINS, 2004, p.69). 
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 Pode-se definir como pescador aquele que conhece os caminhos e segredos do 

mar e do estuário e, segundo Ramalho (2006), é fruto de um sentimento de pertencer a 

um grupo e, conseqüentemente, a um território, em que o ordenamento e o uso dos 

espaços naturais aquáticos são resultado da experiência e do conhecimento de vida, uma 

vez que 

a pesca artesanal não depende apenas da posse de condições materiais 
necessárias à sua realização. O ato de saber pescar envolve um 
conjunto de conhecimentos, experiências e códigos culturais 
transmitidos de pai para filho, recriados individual ou socialmente, 
através dos quais a parceria se realiza (CUNHA, 1988, p.207).  

 Tendo em vista a relação familiar como intrínseca na execução da pesca 

artesanal, Ramalho (2006), afirma que esta é entendida como o espaço que se constrói 

pela sociabilidade gerada na parentela, ou seja, enquanto prática que liga o futuro de 

uma geração ao passado de outras: dos pais, tios e avôs. Configurando-se como sendo 

assimilada pelo convívio cotidiano. 

 Neste sentindo, ingressar no mundo da pesca artesanal é entrar num terreno 

freqüentado por pessoas próximas, gente conhecida que já fazia parte do cotidiano e das 

relações sociais, característica que facilita os acordos a serem construídos no processo 

de trabalho (ARAGÃO, 2011).  

 Na concepção de Ramalho (2007), o conhecimento dos pescadores artesanais é 

local, sendo transmitidos oralmente e pela experiência aos herdeiros ao longo do tempo, 

assim sendo, deve-se ressaltar que a construção dos vínculos identitarios não apenas se 

configuram pelas relações sociais, tendo o ambiente grande relevância na composição 

relacional da existência social e, dentro deste contexto, 

o direito aos usos dos recursos comuns podem ser conseguidos e 
transferidos traves de sistemas de compadrio e também do 
aprendizado dos complexos sistemas de manejo dos recursos 
pesqueiros, onde o conhecimento e técnicas patrimoniais são 
transferidos aos comunitários (CORDELL, 2001, p.103). 

 É importante destacar que os laços de pertencimento têm como base uma ética, 

que, conforme Diegues (2004) pode ser entendida como sendo especifica para a 

atividade pesqueira, que fundamenta e informa as lógicas de sua organização, ou seja, a 
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divisão de funções, autoridade do mestre, igualdade e companheirismo, que resultam da 

idéia e sensação de pertencimento a um grupo que não se restringe ao trabalho, mas que 

se estendem às demais relações sociais. À medida que estreitam os laços de relação com 

os ambientes de pesca, os pescadores artesanais aguçam a percepção que possuem dos 

espaços e fenômenos naturais, ampliando o desenvolvimento cognitivo. 

De acordo com Vasconcelos (2007) e Maldonado (1994), outro aspecto 

relevante da pesca artesanal é a rede de solidariedade que se estabelece entre os 

pescadores artesanais ativos e pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar pelos 

mais diferentes motivos. Formula-se, mesmo que involuntariamente, uma teia na qual 

são estabelecidas doações aos mais necessitados, de maneira que para estes, o pescado 

se constitui como elemento importante na segurança alimentar. 

 Na pesca artesanal, pertencer a um grupo representa partilhar elementos que são 

comuns a todos, e o conhecimento é um destes que se moldam ao longo do tempo, 

conferindo referencias que se amparam na tradição, valores, hábitos, e que são 

reelaborados e transformados conforme as novas necessidades dos pescadores, no 

intuito de aplicá-los diante dos contextos de pressão socioeconômica (RAMALHO. 

2007). Além  desta característica, outras se destacam como sendo importantes ao 

contexto da pesca, assim como o pertencimento eu se refere à  

existência da idéia de igualdade no trabalho da pesca, uma vez 
que esta se sustenta em uma cooperação voluntarias daqueles 
que nela ingressam. Ate mesmo o papel exercido pelo mestre n 
retira tal caráter igualitário, devido ao fato de que sua função é 
aceita como necessária, e não imposta. (RAMALHO. 2007, 
p.60). 

 Desta feita, o parentesco é considerado o caminho de entrada de muitas pessoas 

na pesca, representando o elo de continuidade e sobrevivência dos trabalhadores 

pesqueiros em varias comunidades (MALDONADO, 1990). Neste sentido, a produção 

pesqueira artesanal recria-se no momento em que se refaz, ao longo do processo 

histórico, mediante a prática familiar haja vista que  

as diferentes idades dos pescadores (22 e 63 anos) ratificam a 
continuidade das relações de parentesco e dos laços de amizade que, 
assim como a pequena produção pesqueira, avança ao longo do tempo, 
desvendam que a intensificação das relações capitalistas nas áreas 



61 

 

litorâneas não se tornou sinônimo de extinção do trabalho familiar 
nem da pesca realizada de modo artesanal. (RAMALHO. 2006, p.140) 

 No que se refere às características dos pescadores artesanais, Andreoli (2007) 

destaca que os jovens costumam iniciar na atividade pesqueira com as mulheres em 

ações secundárias, como a coleta e limpeza de pescados, e no concerto e reparo do 

material utilizado pelos homens na pesca. No entanto, a presença de homens em baixa 

faixa etária e mulheres, têm sido uma constante, uma vez que “[...] a prática constitui 

importante geradora de empregos e divisas para as camadas mais pobres da população e 

com importância fundamental para a segurança alimentar de suas famílias” (2007, 

p.191). Pois, 

No trabalho pesqueiro predominam as funções exercidas pelos 
homens, no entanto, ao longo do tempo, as mulheres foram catadeiras 
ou marisqueiras. Junto com seus filhos ou filhas ocuparam as margens 
das regiões estuarinas, dos rios ou dentro dos mangues, com a pesca 
da ostra, siri, sururu e mariscos de modo geral (RAMALHO. 2006 
p.29). 

 No entanto, este autor ressalta que ações externas como a ocupação de espaços 

da pesca, o turismo e o desemprego, vêm surgindo como fatores que levam as pessoas 

ingressarem atualmente na atividade pesqueira, o que, para ele, está “[...] representando 

e implicando em graves problemas no que se refere aos aspectos socioeconômicos e 

ambiental com que os pescadores estão precisando lidar” (RAMALHO, 2006, p.167). 

Somado a isto, registra-se que ao longo dos anos, aumenta a ocorrência de impactos 

gerados pela expansão industrial da pesca, que afeta principalmente os estuários, 

mangues, restingas, lagos costeiros e recifes de corais.  

 Partindo desta premissa, tais fatores são os que muitas vezes resultam na 

mudança de localização das residências dos pesadores, que migram para áreas urbanas 

ou semi-urbanas, e que passam a exercer atividades como agricultura, construção civil e 

serviços, com a finalidade de complementar a renda familiar que, muitas vezes, não 

consegue ser mantida somente com a atividade pesqueira. 

 Podemos situar em tal cenário contemporâneo da pesca o fato de que não é 

necessariamente obvia, mesmo para comunidades envolvidas em praticas que fazem uso 

direto dos recursos do entorno, a existência de possíveis danos aos recursos naturais e, 
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nem tampouco, as suas causas, conseqüências e interesses subjacentes à ocorrência 

deles.  

Neste sentido, é possível afirmar que em comunidades cuja atividade pesqueira 

representa importante fonte de renda para a população, ou seja, cuja utilização dos 

recursos naturais faz-se de maneira constante, entender como os jovens, possíveis 

mantenedores da pesca, percebem na prática, o meio ambiente e de maneira mais ampla 

as relações socioambientais, a qual se configura como imprescindível para a 

manutenção desta atividade de maneira sustentável e consciente no que se refere aos 

espaços e recursos, assim como do bem estar de sua interação com o entorno, pois, 

as paisagens “naturais” que vemos, os campos, as florestas onde 
passeamos carregam a marca do homem. Não se pode, pois, pensar 
nem a natureza nem o homem sem pensar a ação humana sobre a 
natureza. A ação humana sobre a natureza é uma ação coletiva – 
portanto, na natureza tal como nos aparece em uma dada época, pode-
se ler as formas de organização sociais do homem, sendo as relações 
com a natureza condicionadas pela forma da sociedade e vice-versa. 
Por outro lado, essa ação coletiva de transformação da natureza 
transforma os próprios homens (CHARLOT; SILVA, 2006, p.66). 

 Assim, assegura-se haver uma real dificuldade para a percepção objetiva dos 

problemas ambientais é a tendência das pessoas de assumirem a ideia de infinidade de 

certos recursos ambientais e de suas responsabilidades diante do bom uso e da 

manutenção da qualidade e existência deles. Fazendo-se necessário buscar compreender 

a maneira como os sujeitos pertencentes às comunidades pesqueiras se percebem e 

entendem o entorno tendo em vista um novo paradigma de desenvolvimento que leve 

em conta a complexa teia de relações estabelecidas entre os homens, e desses com a 

natureza, em diferentes escalas relacionais, permitindo a sustentabilidade ambiental, 

econômica, social e cultural.  
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CAPÍTULO 4 

 

4. OLHARES CONTEMPORANEOS: PONDERAÇÕES SOBRE A JUVENTUDE 

Conforme a literatura pertinente, não se trata de uma tarefa fácil definir a 

categoria jovens e\ou juventude objetivando abranger nesta definição os aspectos 

sociais, culturais e econômicos, entre outros, nos quais os indivíduos estão envolvidos. 

Evidenciam-se nesta tentativa, as tendências de fazê-la não considerando apenas os 

enfoques predominantes que são dados pela psicologia e\ou pela biologia.  

Para a utilização da categoria jovens\juventude como grupo focal deste estudo, 

buscou-se entendê-la como um fenômeno social que pode não afetar a todos na maneira 

como vestir ou falar, por exemplo, mas que, de um jeito ou de outro, coloca-os diante de 

uma nova experiência da vida social. Neste panorama, deve-se considerar que as formas 

de ser são bastante distintas, variando conforme a área em que vivem, a classe social, a 

raça ou etnia, o gênero, o país, entre outros. 

No contexto contemporâneo, onde são múltiplas as possibilidades de escolhas e 

de vivencias que se apresentam à condição juvenil, Dayrell (2002) destaca que para a 

construção de uma noção de juventude sob o viés da diversidade, é necessário não 

considerá-la presa a critérios rígidos e predeterminados. Para ele, trata-se de um 

processo mais amplo que ganha moldes no contexto das experiências vivenciadas de 

maneira individual e nos diferentes grupos sociais, e é nesta perspectiva que deve ser 

compreendido.  

 

4.1 A DEFINIÇÃO DE JUVENTUDE: SIMILITUDES E CONTRADIÇÕES 

No que se refere à construção do conceito de juventude, a literatura aponta o 

predomínio de duas definições que costumam se destacar: uma etária e outra social. 

Para o primeiro caso, são considerados os aspectos referentes à biologia e as demais 
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ciências médicas. Já no segundo, este processo torna-se entendível tão somente a partir 

dos contextos social, histórico e econômico.  

O sociólogo José Machado Pias (2003) enfatiza a necessidade de aprofundar a 

reflexão acerca da temática, pontuando que, para a sociologia da juventude, esta 

oscilação costuma acontecer entre a compreensão da categoria como um conjunto social 

mais uniforme e homogêneo, cuja principal característica é ser formado por indivíduos 

de uma mesma “fase da vida”. Na segunda tendência apontada pelo autor, trata-se de 

um grupo social diversificado e heterogêneo, onde se apresentam diversas culturas 

chamadas de juvenis21. 

Diante de tal paradoxo, Carrano (2000) compartilha da ideia que a juventude é, 

ao mesmo tempo, uma condição social e um tipo de representação. Ou seja, de um lado, 

há o caráter universal conferido pelas transformações do indivíduo numa determinada 

faixa etária e, de outro, há diferentes construções históricas e sociais relacionadas a este 

tempo/ciclo da vida. De maneira geral, pontua-se que “a entrada na juventude” não se 

restringe às transformações biológicas, mas envolve também, mudanças psicológicas e 

de inserção social, pois a juventude   

é uma concepção, representação ou criação simbólica, fabricada pelos 
grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para 
significar uma serie de comportamentos e atitudes a ela atribuídos. Ao 
mesmo tempo, é uma situação vivida em comum por certos 
indivíduos. (GROPPO, 2000, p.8). 

Em relação aos aspectos históricos, antes do estabelecimento da vida separada 

por fases bem definidas, séculos se passaram sem que se diferenciasse a etapa 

intermediária entre a idade infantil e a adulta. Pelo contrario, não havia uma fase de 

transição, mas uma ruptura causada, primeiro pela maturidade sexual, depois, pela 

independência com relação à família, e, mais tarde, pelo casamento. (ESTEVES; 

ABRAMOVAY, 2009, p. 25).  

De acordo com a visão anterior, pode-se afirmar que a juventude é uma 

construção histórica. Groppo (2000), Schimitt (2001) e Abramo (1997), afirmam que a 

                                                           

21
 Este é um conceito essencial para a construção teórica deste capitulo, e será apresentado 

posteriormente. 



65 

 

juventude aparece como uma categoria socialmente destacada nas sociedades industriais 

modernas, resultado de novas condições sociais, como as transformações na família, a 

generalização do trabalho assalariado e o surgimento de novas instituições, como a 

escola. Neste processo, começou-se a delinear a juventude como uma condição social, 

definida além dos critérios de idade e/ou biológicos. Uma condição de indivíduos que 

estão inseridos em um processo de formação e que ainda não possuem uma colocação 

permanente na estrutura da divisão social do trabalho.  

Para Pais (2003), a construção social da juventude pode se dar, ao mesmo 

tempo, de forma muito variada nas diferentes sociedades e em diferentes momentos 

históricos, pois, cada sociedade e cada grupo social lida e representa de maneira diversa 

esse momento, uma vez que.  

Essa diversidade se concretiza nas condições sociais (classes sociais), 
culturais (etnias, identidades religiosas, valores), de gênero, nas 
regiões geográficas, dentre outros. É muito diferente, por exemplo, a 
noção do que é o jovem, de como vivencia esta fase e de como é 
tratado em famílias de classe média ou de camadas populares, em um 
grande centro urbano ou no meio rural (PAIS, 1993, p.36). 

Nesta perspectiva, não podemos enquadrar a juventude em critérios rígidos, 

como uma etapa com um início e um fim pré-determinados, muito menos como um 

momento de preparação que será superado ao entrar na vida adulta.  Desta feita, 

Abramo (1997) ressalta tratar-se de parte de um processo de crescimento mais 

totalizante, que ganha contornos específicos no conjunto das experiências vivenciadas 

pelos indivíduos no seu contexto social.  

 Deve-se então ser trilhado um caminho que vise à compreensão do jovem em 

uma macro esfera social, fazendo-se necessário entendê-lo como parte de um processo 

mais amplo de constituição de sujeitos que têm as especificidades que marcam a vida de 

cada um. “A juventude constitui um momento determinado, mas que não se reduz a 

uma passagem, assumindo uma importância em si mesma” (CHARLOt, 2006, p.19).  

Corroborando com o supracitado autor, Esteves e Abramovay afirmam ainda que 

todo o contexto que permeia e entrelaça este processo é influenciado pelo meio social 

concreto no qual se insere o sujeito, assim como pela qualidade das trocas que este 

realiza com os demais e as especificidades do entorno. Enfim, é possível dizer que não 
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existe um único modo de ser jovem, o que leva a literatura a enfatizar a noção de 

juventudes, no plural, conforme noção compartilhada por diversos autores, dentre os 

quais, Margulis e Urresli (1996), Carrano (2000), Novaes e Vital (2006), entre outros. 

Além de ser marcada pela diversidade, a juventude é uma categoria dinâmica, 

transformando-se na medida das mutações sociais que vêm ocorrendo ao longo da 

história (BOURDIEU, 1983). Neste sentido, ser jovem no meio rural pode ser muito 

diferente do ser jovem nas grandes metrópoles, da mesma forma que ser jovem de 

classe média pode não ser igual a ser jovem nas camadas populares, dentre outros 

exemplos. No entanto, nada impede que, mesmo pertencendo a espaços geográficos e 

nichos sociais diferentes, haja inúmeras semelhanças. 

Por esta linha, é concebível apontar a enorme gama de possibilidades de 

abordagens presentes nesta categoria, assim como explicitar a diversidade de modos de 

ser jovem existentes, pois, na realidade, não há tanto uma juventude e sim jovens, 

enquanto sujeitos que a experimentam e sentem segundo determinado contexto 

sociocultural onde se inserem (PAIS, 1993). 

Esta compreensão mostrou-se nítida durante a realização das oficinas, assim 

como nas falas dos sujeitos participantes, ao serem questionados durante entrevista 

sobre o que eles entendiam por ser jovem. Apesar de pertencerem a uma mesma 

comunidade, estarem imersos em realidades bastante semelhantes, pode-se notar que, 

além de similitudes, como por exemplo, a associação da juventude à liberdade, houve 

também ponderações que asseguram as especificidades características dos grupos aos 

quais eles pertenciam.   

Partindo dessa premissa, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), refere-se a significação das juventudes no sentindo de 

que não se pode renunciar nem ao plural (os jovens) nem ao singular (a juventude como 

posição numa relação entre gerações). Assim, trata-se das varias formas, diferentes do 

ponto de vista do gênero e do grupo social, com que os jovens enfrentam um problema 

comum, o das suas relações com a geração que os precedeu e com o mundo adulto. 
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Validando-se desta teia de paradoxos, Charlot afirma não se tratar de uma 

concepção teórica fácil, porém imprescindível, pois, “[...] do contrario, perde-se a 

especificidade da juventude e cai-se, quer no paternalismo e clientelismo, em que o 

jovem não passa de um coitado a ser protegido, quer no juvenilismo, em que, por ser 

jovem, ele sempre está certo e sabe o que é melhor pra si” (2006, p. 32). Assim o autor 

enfatiza a necessidade de compreender a juventude como um movimento, para cuja 

conceitualização requer um pensamento do tipo dialético ou, em outras linhas, afirma 

que “[...] para pensar a juventude, sempre há de pensar junto os contrários. [...] não tem 

de escolher entre termos das contradições, tem sim de pensá-los juntos” (CHARLOT, 

2006, p.12). 

Ainda que pensar o conceito de juventude implique, obrigatoriamente, a tomada 

de um caminho permeado por muitas tensões – as quais se deixam traduzir, entre outros 

aspectos, pela extensa multiplicidade de significados atribuídos ao tema -, percebe-se 

que a definição de uma faixa etária é utilizada como um ponto de partida recorrente em 

diversos trabalhos. Assim, parte-se de uma classificação predominantemente etária, 

abrangendo o ciclo que vai dos 15 aos 24 anos22, cuja principal característica é a sua 

transitoriedade, razão pela qual está fadada a ser perdida com o passar dos anos. 

(UNESCO, 2004).  

Do ponto de vista demográfico, Abramo destaca que os jovens são um grupo 

populacional que corresponde a uma determinada faixa etária, porem, que esta fase da 

vida varia significativamente segundo contextos particulares. Pois, “[...] no caso de 

áreas rurais ou de pobreza extrema, o limite se desloca para baixo e inclui o grupo de 10 

a 14 anos; em estratos sociais médios e altos urbanizados se amplia para cima” (1994, 

p.48). 

                                                           

22 É comum o uso da faixa etária de 15 a 24 anos na definição de juventude. No entanto, tal procedimento 
não é unanimemente adotado. No debate contemporâneo, não são raros aqueles que defendem a extensão 
dessa faixa etária para além dos 24 anos, uma vez que a construção da autonomia – característica 
fundamental dessa etapa da existência – avança crescentemente sobre os anos a partir desse ciclo etário. 
Conforme dados do IBGE (2004), a condição juvenil vem sendo crescentemente prolongada em alguns 
países, como por exemplo, no Brasil, onde, por conta de uma serie de injunções, como maior permanência 
no sistema educacional e dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, tal condição foi estendida 
também para 29 anos. Também a redução deste limite etário para 10 anos é um fenômeno 
contemporâneo, analisado por autores da sociologia e da educação. 
 



68 

 

Já dentro do contexto brasileiro, o Censo 2010, no que se refere à população 

jovem brasileira compreendida na faixa de 15 a 29 anos, indica que este grupo tem 

diminuído nas últimas décadas. Fato demonstrado pela comparação entre os números 

apurados neste e no censo realizado no ano 2000: atualmente, a parcela de jovens 

corresponde a 21% da população total do país, sendo que a grande maioria (80%) deste 

total vive nas áreas urbanas. Para Levi e Schimitt (1996), há duas justificativas que 

prevalecem para ter ocorrido essa redução: maior expectativa de vida para a população 

em geral e maior dificuldade de os jovens ganharem autonomia em função das 

mudanças no mundo do trabalho.  

Do ponto de vista analítico, a forma mais simples de definir a juventude consiste 

em dizer que é uma etapa na vida, em que se faz a transição entre a infância e a 

maturidade. É o “[...] processo de preparação para os indivíduos assumirem o papel 

adulto na sociedade, tanto no plano familiar quanto no profissional” (ABRAMO, 1994, 

p. 29). Assim, o termo  

juventude refere-se ao período do ciclo da vida em que as pessoas 
passam da infância á condição de adultos e, durante o qual, se 
produzem importantes mudanças biológicas, psicológicas, sociais e 
culturais, que variam segundo as sociedades, as culturas, as etnias, as 
classes sociais e o gênero (UNESCO, 2004, p.12). 

Dentro da referida conceituação, pertencer a determinada faixa etária - e a 

juventude de modo particular – representa para cada individuo uma condição provisória 

que não se restringe somente ao grupo relativo à idade e sua categorização 

metodológica. Mais apropriadamente, deve-se dizer que os indivíduos não pertencem a 

grupos etários, eles os atravessam (LEVI e SCHIMITT, 1996, p.8-9).  

Desta feita, a juventude constitui um momento determinado, mas que não se 

reduz a uma passagem, assumindo uma importância em si mesma como um momento 

de exercício de inserção social, no qual o indivíduo vai se descobrindo e descortinando 

as possibilidades em todas as instâncias da vida social, desde a dimensão afetiva até a 

profissional.  

Conforme Pais (1997), torna-se inegável que para a construção do conceito de 

juventude, existe um caráter universal dado por transformações do sujeito numa 
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determinada faixa etária – estando implícitas as mudanças físicas e psicológicas -, 

porém, ressaltando que não existe uma forma única de os grupos sociais lidarem com 

esse momento e representá-lo. 

Trata-se, portanto, de um processo influenciado e permeado pelo meio social 

concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona, 

fazendo com que os jovens construam determinados modos de ser jovem.  Ou seja, 

juventude não é simplesmente uma categoria etária ou biológica, compreendendo-se 

assim, porque mesmo modernamente, a conceituação dela não é consensual. 

 

4.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA JUVENTUDE 

Conforme definição apresentada por Jodelet, entende-se representação social 

como “[...] uma forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado, com um 

objetivo prático, e que contribui para uma realidade comum a um conjunto social” 

(2001, p. 22). Assim, não se trata de algo estático, mas que se modifica conforme as 

condições sociais, culturais e históricas. A mesma autora considera ainda que 

As representações são produtos sociais, e dessa forma, só podem ser 
analisadas levando em consideração o contexto social no qual são 
elaboradas e compartilhadas. [...] é necessário destacar o 
pertencimento e a participação, sociais ou culturais, do sujeito, como 
uma particularidade na análise das representações sociais (JODELET, 
2001, p.26). 

No que se refere à juventude, a literatura mostra que, dentre os elementos que 

são majoritariamente utilizados para a representação socialmente compartilhada sobre 

esta categoria, encontram-se aqueles relacionados à sua participação social e política 

uma vez que “[...] os jovens são muitas vezes representados como portadores da 

esperança, do desejo de justiça e dos projetos de transformação da sociedade” 

(SCHMIDT, 2001, p.46).  

Ainda segundo o mesmo autor, acrescenta-se o fato de que grande parte das 

atuais representações sobre os jovens detectar na nova geração, o predomínio do 
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consumismo, individualismo, conservadorismo e descompromisso com o senso 

comunitário. 

Neste sentido, a juventude, por definição, é uma construção social, ou seja, a 

produção de uma determinada sociedade originada a partir das múltiplas formas como 

ela vê os jovens. Produção na qual se conjugam, entre outros fatores, estereótipos, 

momentos históricos, referências múltiplas, além de diferentes e diversificadas situações 

de classe, gênero, etnia, grupo, dentre outros.  

É sabido que a realidade social demonstra que não existe somente um tipo de 

juventude, mas grupos juvenis que constituem um conjunto heterogêneo, com diferentes 

parcelas de oportunidades, dificuldades, facilidades e poder de representação nas 

sociedades. Na concepção de Pais, as representações sociais mais correntes do que se 

compreende por ser jovem, de acordo com a sociologia da juventude, podem ser 

traduzidas e agrupadas em duas grandes linhas, a saber: 

uma que considera a juventude como grupo social homogêneo, 
composto por indivíduos cuja característica mais importante é estarem 
vivenciando certa fase da vida, isso é, pertencerem a um dado grupo 
etário. Nesta linha, a prioridade é conferida à analise daqueles 
aspectos tidos como mais uniformes e constantes dessa etapa da 
existência. 

outra, de caráter mais difuso, que, em função de reconhecer a 
existência de múltiplas culturas juvenis, formadas a partir de 
diferentes interesses e inserções na sociedade (situação 
socioeconômica, oportunidades, capital cultural, etc.), define a 
juventude para muito além de um bloco único, no qual a idade seria o 
fator determinante (PAIS, 1997, p.81). 

Neste âmbito, Bourdieu (1983) afirma que tomar a juventude por objeto implica 

pensá-la tendo em vista o contexto de relações no qual está inserida, adotando como 

método, um viés contra as percepções do mundo social mediante perspectivas 

substancialistas23. 

                                                           

23 O autor propõe uma forma de pensamento relacional, mediante o qual, validando todo o universo que 
engloba o objeto, pode-se obter uma contextualização eficiente. “Enunciam-se assim as condições para 
uma leitura adequada da análise da relação entre posições sociais, habitus e escolhas operadas pelos 
agentes sociais em diferentes práticas” (Bourdieu). 
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Seguindo o pensamento anterior, é cada vez mais corriqueiro o emprego do 

termo juventudes, no plural, não com a pretensão de comportar todas as especificidades, 

mas sim, apontar a enorme gama de possibilidades presentes nesta categoria. No 

entanto, parece haver um consenso em relação a um aspecto, pelo menos no que diz 

respeito às modernas sociedades ocidentais, de que esse período é marcado por 

transformações e inquietações, por críticas e desejos de mudança. Assim, 

a juventude tanto pode ser tomada como um conjunto social cujo 
principal atributo é o de ser constituído por indivíduos pertencentes a 
uma dada fase da vida, principalmente definida por termos etários, 
como também pode ser tomada como um conjunto social cujo 
principal atributo é o de ser constituído por jovens em situações 
sociais diferentes entre si. (PAIS, 1993, p.71). 

Para Bourdieu (1983), ao se pensar a juventude, há sempre de considerar 

também os contrários. Daí decorre o fato de que a contradição permeia o discurso sobre 

os jovens e a juventude. Portanto, dependendo da abordagem conferida e do enfoque, 

podemos defini-la como um conjunto homogêneo ou heterogêneo.  

Embora estas duas visões impliquem em diferentes abordagens, elas não se 

anulam, pois, o primeiro caso, por exemplo, ocorre quando a comparamos com outras 

gerações e; o segundo, quando analisada como um conjunto social detentor de atributos 

sociais que diferenciam os jovens uns dos outros (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2009, 

p.4). 

Podemos situar em tal cenário contemporâneo, as três versões da juventude que, 

a priori, de acordo com Abramovay e Castro (2006), são condizentes com as 

supracitadas analises: 

1 - Uma juventude que se prepara para ocupar uma vaga no mercado de trabalho. 

 Formada por estudantes universitários, maioria inclusos na classe média, com 

 idades entre 20 e 25 anos. Mais do que “em transição”, esses jovens estão em 

 preparação e à espera. 

2 - Uma juventude particularmente vulnerável, muitas vezes descartada, 

 abandonada ou entregue às políticas paternalistas e assistencialistas. É 

 descartada geograficamente, escolarmente, profissionalmente e socialmente. 
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 Neste caso também é difícil falar de transição, pois não se sabe aonde vai 

 nem aonde poderia ir. 

3 - Uma juventude que pode ser definida pela dupla transição\precariedade. 

 Tenta-se encontrar uma porta de entrada no mercado de trabalho estável. O que 

 tende a acontecer não de maneira progressiva e organizada, mas sim através de 

 uma luta dos jovens para impor aos adultos o seu direito ao trabalho. 

Dentro da referida contextualização, Jodelet (2001) assevera que os jovens são 

compreendidos como sendo, dentre outras coisas, herdeiros e inovadores, fracos e 

fortes, perigo e promessa, violência e inocência, desemprego e desenvolvimento, ou 

seja, para resumir o conjunto das contradições, os jovens são ao mesmo tempo problema 

e solução. Assim, para estudiosos da temática, a significação social desta etapa é uma 

espécie “moratória”, uma vez que nela ocorre a suspensão de determinados direitos e 

deveres, como por exemplo, os associados à produção econômica.  

No entanto, cabe ressaltar que cada grupo ou comunidade vive e representa de 

uma forma a juventude, ou seja, as inquietações relativas ao mundo produtivo tendem a 

ser menos vivenciadas pelas classes medias do que pelas classes populares em função 

das condições de vida, já que essas últimas “[...] vivem mais a ausência da juventude 

[...] de maneira que talvez seja mais correto afirmar que as mesmas descrições são lidas 

de forma diferente conforme a classe social” (LEVI e SCHIMITT, 1996, p.153).  

De fato, tal realidade se difere bastante nas dessemelhantes camadas sociais e 

cuja análise torna-se imprescindível para as ciências humanas, uma vez que em 

realidades como a encontrada no povoado Rua da Palha, o “mundo produtivo” inicia-se 

muito cedo, ao menos com o objetivo de atender às necessidades24 específicas, que 

muitas vezes não podem ser satisfeitas pela família. 

Ademais, Abramo afirma que nos deparamos no cotidiano com uma série de 

imagens socialmente construídas a respeito da juventude que interferem na nossa 

                                                           

24 O termo necessidades aqui utilizado deve ser entendido em seu sentido genérico, uma vez que não se 
trata de tarefa fácil definir e mensurar o valor, real e\ou simbólico, atribuído a itens de consumo pelas 
sociedades ou indivíduos. 
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maneira de compreender os jovens. Segundo ele, uma das mais arraigadas é a juventude 

vista na sua condição de transitoriedade, onde “[...] o jovem é um vir a ser, tendo, no 

futuro, na passagem para a vida adulta, o sentido das suas ações no presente. Sob essa 

ótica, há uma tendência de encarar a negatividade” (1994, p.21). 

Ainda conforme o supracitado autor, outra imagem presente é uma visão 

romântica da juventude, que, entre outros, é resultado do florescimento da indústria 

cultural de modo que “[...] nessa visão a juventude seria um tempo de liberdade e de 

prazer. Como um tempo para o ensaio e erro, para experimentações, um período 

marcado pelo hedonismo” (ABRAMO,1994, p.80)  

Mais recentemente, Abramo e Branco (2005) acrescentam a tendência em 

perceber o jovem reduzido a objeto de um mercado de consumo25 dirigido a eles. Em 

outras palavras, 

pode-se dizer que os jovens vivem na contemporaneidade, uma época 
de profundas transformações, aí incluídas as de cunho econômico e 
moral, ou seja, enquanto sujeito de uma sociedade de consumo – cujo 
principal traço é suscitar nas juventudes, mas não apenas entre elas, 
aspirações que, muitas vezes, deságuam em frustrações, porque 
irrealizáveis para a grande maioria -, transitam no seio de uma 
arquitetura social cuja desigualdade e acirramento das diferenças 
constituem algumas de suas faces mais visíveis (ABRAMO; 
BRANCO, 2005, p.25). 

 Como não poderia deixar de ser, o tema consumo, ou pelo menos pequenas 

abordagens sobre ele, se fez presente durante o trabalho de campo realizado com os 

jovens do povoado Rua da Palha, seja durante as oficinas, assim como entre as falas dos 

entrevistados, identificando como realidade entre a juventude daquela comunidade, o 

fato de, apesar do reduzido poder aquisitivo destes, o desejo por consumir o “novo” é 

notório. 

No que se refere às abordagens que se pretenda em consonância com preceitos 

da sociologia da juventude, faz-se imprescindível, ao desenvolver um trabalho com 

                                                           

25
 Seguindo Canclini, o consumo é um “fato social”, por ser uma realidade independente e exterior ao 

individuo. Assim, trata-se de um “[...] conjunto de processo socioculturais nos quais se realizam a 
apropriação e os usos de produtos para sucumbir as vontades individuais” (1999, p.77). Trata-se de algo 
O consumo é coercitivo, ou seja, nos coage a sucumbir às vontades individuais. Trata-se de algo que é 
extenso no âmbito das sociedades em que acontece, e tende a afetar a todos nós.  
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jovens, colocar em questão não somente estas imagens e representações, assim como 

tantas outras que se façam possíveis, pois, quando arraigados em um único “modelo” 

socialmente construído, corre-se o risco de analisar os jovens de forma negativa, 

enfatizando as características que lhes faltariam para corresponder a um determinado 

exemplo de “ser jovem”.  

 

4.3  CULTURAS JUVENIS: POSSIBILIDADES DE COMPREENSÃO 

Segundo Kroeber apud Laplantine (2007), ao falar em cultura, estamos nos 

referindo ao conjunto de saberes, comportamentos e “modos de fazer” característicos de 

um grupo humano ou sociedade, ressaltando que estas são adquiridas mediante 

processos de aprendizagem e transmitidas através das gerações. Assim depreende-se a 

compreensão de que não existe homem sem cultura devido esta ser sua condição 

natural. No entanto, o referido autor ressalta que a cultura não é uma concepção estática 

nem permanente, em função da infinita capacidade humana para a inovação.  

 De acordo com Edward Tylor (1832-1917), tomando seu amplo sentido 

etnográfico, cultura é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, 

moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquirido pelo homem 

como membro de uma sociedade. Assim, abrange em uma só palavra todas as 

possibilidades de realização, além de marcar fortemente o caráter de aprendizado da 

cultura em oposição à ideia de aquisição inata, transmitida por mecanismos biológicos. 

(LARAIA, 2007, p.25). 

Complementando essa assertiva, Hall compreende a cultura a partir da ação 

social e de suas praticas, não em si mesmas, mas em razão dos muitos e variados 

sistemas, de maneira que “[...] toda a ação é cultura, todas as praticas sociais expressam 

ou comunicam um significado” (1996, p.16). 

Mediante tal perspectiva, é preciso destacar que apesar da cultura constituir-se 

como elemento essencial da complexidade social humana, a mesma não é um elemento 

autossuficiente nem independente dos fenômenos oriundos do entorno, assim como dos 

contextos que perfazem o processo de desenvolvimento.  
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Em conformidade com este caráter mutável e da renovada capacidade de 

mudança dos sujeitos e das sociedades, Levi e Schimitt (1996) pontua o fato de na 

década de 60 do século passado, as abordagens acerca da juventude se referir tão 

somente aos jovens estudantes de classe média e ao movimento estudantil26, sendo que 

apenas nos anos 90 iniciou-se a incorporação nesta categoria, dos jovens das camadas 

populares e a diversidade dos estilos e expressões culturais existentes. 

O processo de construção das culturas juvenis tem de ser entendido no contexto 

da origem social e das condições concretas de vida na qual eles estão sendo 

socializados. Entendimento partilhado por Laraia (2007), ao afirmar que o modo de ver 

o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos 

sociais e mesmo as posturas corporais são produtos de uma herança cultural, ou seja, 

são o resultado da “operação” não somente de uma, mas sim das várias culturas 

assimiladas ao longo da vida, de maneira que, todos sofrem influencias multiculturais e, 

de certa forma, são globalizados. Portanto, não há uma cultura juvenil 
unitária, um bloco monolítico, senão culturas juvenis, com pontos 
convergentes e divergentes, com pensamentos e ações comuns, mas 
que são, muitas vezes, completamente contraditórias entre si (PAIS, 
1997, p.32). 

Nesta perspectiva, é evidente que não podemos falar de uma cultura juvenil 

homogênea. Ao contrário, ela expressa um conjunto de significados compartilhados, de 

símbolos que expressam a pertença a um determinado grupo, uma linguagem com seus 

usos específicos, rituais e eventos, por meio dos quais as ações adquirem um sentido 

representativo.  

Para Pais, sem a pretensão de trabalhar com um conceito específico, quando 

falamos em culturas juvenis, “[...] nos referimos a modos de vida específicos e práticas 

cotidianas dos jovens, que expressam certos significados e valores não tanto no âmbito 

das instituições como no âmbito da própria vida cotidiana” (1993, p.70).  

                                                           

26 De acordo com Feixa (2004), este fato se popularizou nos países ocidentais simbolizada na difusão de 
uma nova onda geracional, representadas majoritariamente pela moda e pela musica como emblemas da 
geração. 
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A partir disso, segundo Feixa (2004), é possível distinguir dois sentidos 

principais do conceito de culturas juvenis. No mais amplo, são concebidas a maneira 

como as experiências sociais dos jovens são expressas coletivamente, mediante a 

construção de estilos de vida diversos, evidenciados principalmente no tempo livre e 

nos espaços comuns. Já no sentido mais restrito, o autor se refere ao surgimento de 

microssociedades cujas ações marcam processos de mudança social. 

Diante das referencias representativas da contemporaneidade, é importante 

ressaltar as significativas mudanças nas dimensões do consumo e das produções 

culturais, uma vez que, além de terem se tornado alvos frequentes da indústria cultural 

(ROCHA; PEREIRA, 2009), os jovens passaram também a ocupar privilegiados 

espaços de criação de sentidos existenciais da juventude, proporcionando a formação de 

novas identidades coletivas.  

Por meio da produção dos grupos culturais a que pertencem, os jovens 
recriam as possibilidades de entrada no mundo cultural além da figura 
do espectador passivo, colocando-se como criadores ativos e se 
inserindo em um circuito cultural mais amplo. Muitas vezes o grupo 
cultural é um dos poucos espaços de construção de uma auto-estima, 
possibilitando-lhes identidades positivas (ROCHA; PEREIRA, 2009, 
p.75).  

Segundo Rua (1998) , a existência de espaços específicos de trocas e expressões 

culturais pelos quais os jovens buscam afirmar uma separação geracional é muito 

recente. Na concepção da autora, trata-se de uma dimensão inovadora que vem sendo 

identificada em várias pesquisas sobre a juventude contemporânea, assim como o 

alargamento dos interesses e das práticas coletivas juvenis de interesses comuns, com 

ênfase na importância da esfera cultural.  

Na literatura e em vários trabalhos sobre a juventude contemporânea, o universo 

da cultura aparece como um espaço privilegiado de práticas, representações, símbolos e 

rituais no qual os jovens buscam demarcar uma identidade juvenil. O que, para Dayrell 

acontece por que, longe dos olhares dos adultos – em especial dos pais, professores ou 

patrões – eles tendem a assumir um papel de protagonistas, atuando de alguma forma 

sobre o seu meio, “[...] construindo um determinado olhar sobre si mesmos e sobre o 

mundo que os cerca” (1999, p.48). Deste modo, 
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Se a dimensão cultural é significativa na vida dos jovens a ponto de 
ajudar a definir identidades e estilo, é no âmbito do lazer, do tempo 
livre e da partilha com os semelhantes, que as praticas culturais irão se 
apresentar em suas muitas facetas (DAYREL, 1999, p.117). 

A centralidade da dimensão da cultura na vida dos jovens aliada ao lazer pode 

ser confirmada na fala dos jovens da Rua da Palha, com os quais os trabalhos de campo 

foram realizados. Questionados sobre o que fazem do tempo livre, eles ressaltam a 

predominância de atividades de diversão em grupo – que neste caso especifico se refere 

a utilização da quadra esportiva, único espaço destinado ao esporte disponível na 

comunidade -, de passeio e de usufruto de bens da indústria cultural e dos meios de 

comunicação de massa – conteúdo televisivo e fonográfico.  

Destarte, as culturas juvenis se produzem a partir das relações sociais que os 

jovens estabelecem, construindo o que Abramo e Branco chamam de “[...] rede de 

significações que lhes conferem „estilo” (2005, p.42). Ou seja, não podem ser analisadas 

como um sistema fechado, mas sim mediante as relações sociais que são estabelecidas. 

Diante do exposto, pode-se inferir que as culturas juvenis não são homogêneas 

nem estáticas. Suas fronteiras não são exatas e as trocas entre os diversos estilos são 

múltiplos de maneira que, mesmo recebendo influências de diversos estilos, os jovens 

acabam construindo um estilo próprio. Assim, elas devem ser analisadas de forma 

relacional, ou seja, a partir das relações que estabelecem nos meios sociais em que estão 

inseridas, pois a construção da individualidade mescla com a cultura local, dinamizando 

os padrões sociais do grupo. 

Conforme Rocha e Pereira, a participação do individuo no contexto cultural é 

sempre limitada e nenhuma pessoa é capaz de participar de todos os elementos, pois, 

“[...] este fato é tão verdadeiro nas sociedades complexas, com um alto grau de 

especialização, quanto nas consideradas simples, onde a especialização refere-se apenas 

às determinadas pelas diferenças de sexo e idade” (2009, p.82). Neste sentido, na 

construção dos modos de vida juvenil, o mundo cultural ocupa uma centralidade.  
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4.4 SOCIABILIDADE E IDENTIDADE: CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONDIÇÃO 

JUVENIL 

 Aliada às expressões culturais, outra dimensão da condição juvenil apontada 

pela literatura se refere à sociabilidade. Para Abramo e Branco (2005) trata-se de um 

momento privilegiado no qual os jovens vão se descobrindo como indivíduos, buscando 

um sentido para existência individual, em que o grupo de amigos cumpre papel 

fundamental na trajetória da juventude, principalmente na chamada fase da adolescência 

em que 

Como qualquer outro grupo, os jovens procuram agrupar-se por 
afinidades em torno dos mais diferentes interesses, sejam eles 
artísticos, culturais, políticos, e assim por diante. Existe também um 
esforço da juventude para diferenciar-se em busca de expressão de sua 
individualidade (GROPPO, 2000, p.31). 

 De acordo com estudos acerca da temática, há uma sinalização para a 

centralidade desta dimensão que se desenvolve nos grupos de pares, preferencialmente 

nos espaços e tempos de lazer e da diversão, mas também presente nos espaços 

institucionais como na escola ou mesmo no trabalho. Segundo Pais, os amigos do grupo 

“[...] constituem o espelho de sua própria identidade, um meio através do qual fixam 

similitudes e diferenças em relação aos outros” (1993, p.94). 

 Neste processo, a turma de amigos é uma referencia, pois, e com quem são feitos 

os programas, as trocas de idéias, as buscas por formas de se afirmar diante do mundo 

adulto, criando um “eu” e um “nós” distintivo, de maneira que, 

o grupo de pares responde a necessidades de comunicação, de 
solidariedade, de autonomia, de trocas, de reconhecimento recíproco e 
de identidade. A força atrativa dos primeiros grupos de pares favorece 
a construção de uma autonomia em relação ao mundo adulto (PAIS, 
1993, p.98). 

 Segundo Dayrell (1999), geralmente é nas expressões da sociabilidade que se 

inicia a ampliação das experiências de vida, quando alguns jovens começam a trabalha, 

passam a ter mais autonomia para sair de casa à noite e poder escolher as formas de 

diversão. É também quando procuram romper com tudo aquilo que o prende ao mundo 

infantil, buscando outros referenciais para a construção de uma identidade fora da 

família. 
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 Remetendo à reflexões do sociólogo Simmel (1983) sobre a dimensão da vida 

social, é possível afirmar que a sociabilidade é uma ponderação central na constituição 

da condição juvenil. No entanto, não nos sentimos ligados aos outros somente pelo fato 

de existirem interesses comuns, mas, sobretudo, por ser esta a condição para reconhecer 

o sentido do que fazemos. 

 A juventude aparece socialmente dividida em função dos interesses, das origens 

sociais, das perspectivas e aspirações, assim, conferir importância a esta pressuposto 

metodológico tem sido entendido como sendo mais conveniente do que correto, pois, 

“[...] como se tem vindo a insistir, a noção de juventude é umas das que mais se têm 

prestado a generalizações arbitrarias” (ABRAMO, 1997, p.60). 

 Retomando as assertivas acima descritas sobre o fato de não existir um padrão 

único de juventude e cada sujeito vivenciar esta fase de forma própria, conforme 

especificidades pessoais e o contexto social, faz-se necessário ressaltar que a vivencia 

da juventude tende a ser caracterizada por experimentações em todas as dimensões da 

vida subjetiva e social, possibilitando novas vivencias, sensações e emoções que trazem 

conhecimentos sobre si mesmos e do mundo. 

 Neste contexto, Carrano (2000) afirma que a fonte da identidade  está cada vez 

mais centrada nos indivíduos, os quais vêm adquirindo a capacidade autônoma de se 

definir como tais, construindo a identidade como algo que não está dado e que não vem 

de uma vez para sempre, mas sim, que é constituída mediante as referencias 

socioculturais, locais e globais, pois, o campo de escolhas que se apresenta possibilita 

ampliar a esfera da liberdade pessoal e o exercício da decisão voluntaria. Em outras 

linhas, 

A identidade é vivenciada como uma ação e não tanto como uma 
situação: é o individuo que constrói a sua consistência e seu 
reconhecimento no interior dos limites postos pelo ambiente, pelos 
contextos históricos e pelas relações sociais que estabelece 
(CARRANO, 2000, p.22). 

  Corroborando com o supracitado autor, Stuart Hall (2005) considera que as 

identidades modernas estão sendo “descentradas”, isto é, deslocadas ou fragmentadas. 

Segundo o autor, a concepção sociológica clássica aponta que a questão da identidade é 
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formada na “interação” entre o eu e a sociedade, de modo que a identidade na 

concepção da Sociologia preenche o espaço entre o „interior‟ e o „exterior‟ – entre o 

mundo pessoal e o mundo publico, já que 

O fato de que projetamos a „nós próprios‟ nessas identidades culturais, 
ao mesmo tempo em que internalizamos seus significados e valores, 
tornando-os „parte de nós‟, contribui para alinhar nossos sentimentos 
subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 
cultural. A identidade, então, costura o sujeito à estrutura. Estabiliza 
tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, 
tornando ambos reciprocamente mais unificados e previsíveis (HALL, 
2005, p.12). 

 Podemos dizer, então, que a identidade é, antes de tudo, construída em um 

processo de aprendizagem, o que implica no amadurecimento da capacidade de integrar 

o passado, o presente e o futuro, e também articular a unidade e a continuidade de uma 

biografia individual. 

 Para tanto, a construção da identidade deve ser compreendida, antes de tudo, 

como um processo relacional, ou seja, um indivíduo só toma consciência de si na 

relação com os demais. Trata-se de uma interação social, o que aponta para a 

importância do pertencimento grupal e de suas relações solidarias para o reforço e 

garantia da identidade individual. 

 Por meio da intensificação da velocidade das informações e do acesso a elas, os 

jovens entram em contato e, de alguma forma interagem com as dimensões locais e 

globais, que se determinam mutuamente, mesclando singularidades e universalidades, 

tendo acesso a diferentes modos de ser, a diferentes modos de viver, a diferentes 

modelos sociais que terminam interferindo nos processos identitários.  

 

 

 

 



81 

 

CAPÍTULO 5 

 

5. SENSAÇÕES, OLHARES E COMPREENSÕES: TENDÊNCIA 

INTERDISCIPLINAR PARA AS ABORDAGENS SOCIOAMBIENTAIS 

As temáticas socioambientais emergem de fenômenos que já não podem ser 

estudados tão somente por um enfoque científico tradicional, uma vez que resultam, 

entre outras variáveis como o contexto social do indivíduo, da atividade perceptiva das 

pessoas em relação às condições ambientais criadas por e para elas. Assim, de diversas 

realidades, o que requer dos estudiosos uma posição que possa fundir a objetividade do 

cientista e a preocupação do humanista.  

 Para a compreensão desta forma de abordagem solidificada em bases complexas, 

a realização de pesquisas relacionadas à percepção ambiental tem representado um viés 

inovador por conferir relevância ao fato de que a interação existente entre o homem e o 

entorno perpassa pelos aspectos sociais, culturais e econômicos das sociedades, ou seja, 

as relações socioambientais são, antes de tudo, relações sociais. 

Na visão de Capra (1982) trata-se de propor uma visão holística como novo 

paradigma para trabalhar as temáticas socioambientais, considerando-se não apenas o 

conjunto das múltiplas dimensões das realidades do sujeito, mas também dos diversos 

aspectos da pessoa humana sob a forma da complexidade, de suas representações e 

formas de ser no mundo. 

Mediante tal perspectiva, torna-se imprescindível a utilização de análises que 

visem fundir conhecimentos de variados campos da ciência com ações que levem os 

sujeitos envolvidos a atuarem não somente enquanto receptores de determinadas ações, 

mas sim, que os tornem protagonistas ativos da realidade percebida em seu entorno.  
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5.1 CONCEPÇÕES DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

O estudo das representações sociais recebeu dimensões privilegiadas com 

Moscovici (1997). O preceito utilizado pelo autor era explicar os critérios  utilizados por 

diferentes grupos sociais para estabelecerem as representações que lhes conferem 

identidade e orienta suas ações. 

Desta feita, partindo do principio de que todas as pessoas têm, mesmo que 

minimamente, informações sobre os chamados problemas ambientais presentes no seu 

entorno ou micro habitat, ressalta-se a necessidade de se buscar compreender o grau de 

conhecimento que os sujeitos têm da realidade socioambiental em que vivem. Para 

Castello (1996), trata-se de conhecer a capacidade que eles têm de perceber o ambiente 

circundante e o nível de sensibilização que demonstram, tendo em vista ampliar a 

percepção e a noção de pertencimento da comunidade para com a macro realidade na 

qual esta inserida.  

Na concepção de Palma (2004), a percepção ambiental representa uma tomada 

de consciência do ambiente pelo indivíduo, tendo como objetivo principal, compreender 

os fatores, os mecanismos e os processos que levam o ser humano a possuir percepções 

e comportamentos distintos em relação ao entorno. 

Neste sentido, o modelo de padrões de formação cultural proposto por 

Rapapport conforme Dias (1998), destaca que a percepção esta intimamente relacionada 

ao valor e sentido inferido a cada objeto/situação. Assim, o que pode parecer estranho 

ou fora dos padrões sociais construídos para alguns, para outros é normal e aceitável. 

 
                   Quadro 3: Modelo de filtros culturais proposto por Rapapport 
                   Fonte: Dias (1998, p.172) 
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Sendo assim, Fernandes et al (2004), destaca que é através da percepção 

ambiental que são estabelecidas as relações de afetividade do indivíduo para com os 

espaços naturais e construídos que configuram  sua realidade de vida, assim como as 

expectativas, satisfações e condutas, uma vez que as ações ou manifestações 

provenientes são, portanto, resultados das percepções, dos processos cognitivos, 

julgamentos e anseios de cada indivíduo.  

Compreende-se então que a percepção ocorre como um processo mental de 

interação do indivíduo com o meio que se dá através de mecanismos perceptivos 

captados pelos cinco sentidos, onde a visão é o que mais se destaca e por processos 

cognitivos que incluem motivações, humores, necessidades, conhecimentos prévios, 

valores, julgamentos e expectativas (DEL RIO, 1996).  

Tendo em vista a mencionada perspectiva, Tuan, define a percepção como sendo 

tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a atividade proposital em 

que certos fenômenos são claramente registrados, enquanto outros retrocedem ou são 

bloqueados de maneira que “[...] muito do que percebemos tem valor para nós, para a 

sobrevivência biológica e para propiciar algumas satisfações que estão enraizadas na 

cultura” (1980, p. 4).  

Ainda no que se refere à formulação de um conjunto de ideias que conceitue a 

definição de percepção ambiental, Melazo (2005) afirma que esta se refere ao sentido ou 

maneira pela qual cada indivíduo compreende o meio em que está inserido. Visão 

corroborada por Fernandes et al. ao acrescentar ser ela “[...] uma tomada de consciência 

do ambiente pelo homem, percebendo, reagindo e respondendo diferentemente, frente 

às ações sobre o meio em que vive” (2004, p.36). 

 O programa Man and Biosphere (MAB) da UNESCO, adota nos estudos das 

interações homem-ambiente, a definição de percepção ambiental como sendo “[...] a 

tomada de consciência e a compreensão pelo homem do meio ambiente no sentido mais 

amplo, envolvendo bem mais que uma percepção sensorial individual, como a visão ou 

a audição” (Whyte, 1978, p.16).  
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Lucrecia Ferrara (1999) é uma das autoras que considera a percepção ambiental 

como uma atividade de interação do homem com o seu meio, levando em consideração 

as trocas de informações e conhecimentos prévios, a partir das experiências, escolhas e 

comportamentos que irão caracterizar aquele ambiente.  

Portanto, trata-se de uma forma de conhecimento, um processo ativo de 

representação que vai além do que se vê ou penetra pelos sentidos, pois preconiza a 

interação entre práticas representativas, aspectos sociais e culturais. Assim,  

a percepção entendida nesta dimensão não é apenas consequência de 
estímulos que do exterior atuam sobre a sensibilidade do individuo, 
mas ao contrário, supõe uma elaboração de informações que ocorrem 
no seu interior (FERRARA, 1999, p. 18).  

 Nesta perspectiva, Castello (1996) afirma que o estudo da percepção ambiental 

vem sendo reconhecido como uma importante metodologia para compreender as 

interações entre o comportamento humano e as relações socioambientais. O autor 

ressalta que a percepção é uma questão bastante subjetiva. Ela varia de individuo para 

individuo, mas mesmo assim, podem existir recorrências comuns, tanto em relação às 

percepções e imagens, quanto às condutas27. Por esse motivo, devem-se considerar os 

repertórios de imagens e expectativas compartilhadas pela população, assim como a 

reação e as atitudes tomadas, pois, 

a visão de mundo de cada pessoa está diretamente ligada á forma 
como ela foi socializada, ou seja, a partir dos referenciais da cultura 
em que se insere. Em outras palavras, o mundo social e os indivíduos 
fazem parte de uma relação dialética de influencias, ou seja, o mundo 
só tem sentido para os indivíduos que nele vivem, e estes, só 
constroem o sentido de suas vidas a partir das referências da 
coletividade da qual fazem parte. (FERNANDES et al.. 2004, p.16). 

Corroborando com o supracitado autor, Palma (2005) acrescenta que a 

percepção é baseada nos conhecimentos, na cultura, na ética, e na postura individual, o 
                                                           

27 Pode-se dizer, hipoteticamente, que se trata de landmark, que, segundo (NIEMEYER, 1994), são 
pontos de referência ou pontos lógicos considerados de relevante importância dentro dos estudos da 
percepção ambiental, a partir do qual o espaço definido pelo sujeito específico vai estar direta ou 
indiretamente associado à relação afetiva (cultural em geral e de variáveis mais restritivas tais como 
profissão, especialização, experiência de vida, faixa etária, familiaridade) e com espaços, por meio da 
seleção mental de dados do ambiente e na expressão externa destes.  
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que faz com que cada pessoa tenha uma percepção diferenciada para o mesmo objeto. 

Aspecto evidenciado por Tuan ao afirmar que “[...] pessoas de diferentes culturas 

diferem na forma de dividir seu mundo, de atribuir valores às suas partes e de medi-las” 

((983, p. 39). Deste modo, a percepção não pode ser considerada errada ou inadequada, 

mas sim condizente com o espaço vivido. Ela é parte de um processo de construção e 

reconstrução do ser social. 

De igual maneira, a percepção também não pode ser entendida como sendo 

objetiva, pois é composta por um conjunto de realidades subjetivas (DEL RIO, 1996), 

que são caracterizadas pela personalidade, familiaridade e experiência da visão interior 

individual, muito frequentemente associada com a incapacidade para realizar mudanças.  

Depreende-se então que não se pode entender a maneira como uma comunidade 

ocupa e se apropria de um espaço sem conhecer a cultura, o nível social dos indivíduos, 

o seu tipo de aspirações, as modalidades de influência próprias do meio e os símbolos 

sociais que perfazem a realidade local, haja vista tratar-se todos estes aspectos como 

sendo definidos socialmente (SARMENTO, 2004).  

Desta feita, a percepção ambiental supõe a capacidade que o ser humano possui 

de gerar informações, culturas e diferentes maneiras de ser e de agir em um dado 

entorno, a partir da realidade imediata que constitui seu cotidiano, sendo que é através 

desta produção que o ser humano conhece seu ambiente e é capaz de produzir 

significados e ações sobre ele.  

Neste contexto, a utilização de abordagens com enfoque na percepção ambiental 

poderá fornecer subsídios para um uso sustentado dos recursos natural das localidades 

em que são trabalhadas, de maneira que contemple diferentes dimensões, com 

capacidade de satisfazer as necessidades do presente, sem esgotar a capacidade das 

gerações futuras em suprir as próprias necessidades (SACHS, 1993). 

Tornou-se imperativo buscar compreender de que maneira sujeitos cujas praticas 

sociais de sustento e de lazer estão diretamente relacionadas à utilização dos recursos 

naturais percebem as relações socioambientais estabelecidas em seu entorno, a fim de 

compreender as praticas destas sociedades. 
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5.2 CAMINHANDO PARA UMA NOVA PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

O estudo da percepção tem assumido cada vez mais papel de destaque por 

expressar a preferência, o gosto e as ligações afetivas dos seres humanos e de suas 

comunidades para com os lugares, as paisagens e com próprio ambiente físico natural 

que forma o seu contexto de vida imediato. Assim, abordar a questão ambiental 

significa tocar em uma das principais discussões científicas da atualidade, pois dela 

emerge questões ecológicas, econômicas, sociais e políticas dentre outras. 

Conforme Melazo (2005), o estudo da percepção ambiental é de fundamental 

importância na medida em que auxilia na compreensão das interrelações entre o homem 

e o ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas, 

pois se trata de uma abordagem de caráter interdisciplinar, com a contribuição de 

algumas disciplinas como a antropologia, a geografia, a psicologia e a sociologia. 

Somando-se ao que postula o autor anterior, para Whyte (1978) a percepção 

ambiental possui nítido caráter interdisciplinar, uma vez que para o estudo de tal, se 

fazem necessárias abordagens de algumas disciplinas que contribuem de maneira direta 

para o seu estudo, podendo citar a antropologia, a arquitetura, a educação, a geografia, a 

psicologia e a sociologia entre outras.  

Sendo assim, o estudo e a abordagem da percepção ambiental propõe a 

necessidade de um pensamento holístico e sistêmico que perceba as interrelações entre 

os distintos processos que incidem e caracterizam a sua abordagem empírica, fazendo-se 

necessário buscar compreender a problemática pretendida não somente considerado 

uma das esferas de vida do indivíduo. 

Mediante esta perspectiva, Ferrara (1999) enfatiza que a percepção 

socioambiental é uma atividade mental de interação do indivíduo com o meio, 

envolvendo mecanismos perceptivos e cognitivos, visto que o nível de percepção esta 

diretamente correlacionado com a capacidade do individuo de perceber o entorno, se 

inserir no meio e, portanto, ser consciente de suas ações e também da sociedade sendo 

elas pequenas e simples ou grandes e complexas. 
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 A percepção é baseada nos conhecimentos, na cultura, na ética, e na postura 

individual, fazendo com que cada pessoa tenha uma percepção diferenciada para o 

mesmo objeto (PALMA, 2005). Corroborando com o supracitado autor, Tuan descreve 

que as “[...] pessoas de diferentes culturas diferem na forma de dividir seu mundo, de 

atribuir valores às suas partes e de medi-las” (1983, p. 39).   

 Na visão de Ferreira (2005) a percepção ambiental está atrelada ao ato de 

contato com os elementos externos (objetivo e coletivo) e internos (subjetivos e 

individual) da experiência, uma vez que cada indivíduo tem sua interpretação do espaço, 

de acordo com a realidade em que vive, o que justifica a necessidade de compreender as 

ações de cada indivíduo levando em conta sua experiência da realidade. Desta forma, 

pode-se afirmar que as percepções são, então, o reflexo do espaço vivenciado. 

 Assim, pode-se associar tal assertiva à tendência que as sociedades humanas têm 

de ocupar um espaço de maneira a controlá-lo, exercendo o domínio, a posse. Esta ação 

de ocupação produz, juntamente com as relações estabelecidas, um conjunto de 

significações impregnadas de valores culturais próprios, carregado de conteúdos 

emocionais, significados míticos, simbolismo comunitário e sentidos históricos 

(SARMENTO, 2004). Desta feita, não se pode entender um espaço sem conhecer a 

cultura, aspectos sociais dos indivíduos, aspirações, modalidades de influência própria 

do seu meio e os símbolos sociais.  

 É do ponto de vista da percepção, da forma como o homem percebe e interage 

com o meio ambiente, em função de influências históricas e socioculturais, que se 

podem avaliar as necessidades, interesses e anseios da população (DEL RIO; 

OLIVEIRA, 1996,).  É a partir da reflexão que o individuo busca entender suas 

percepções, e passa a dar forma e significado a elas, levando-o a se questionar sobre o 

seu lugar no espaço percebido e a construir sua relação com o mundo.   

 Neste âmbito, cabe destacar que no ano de 1973 a UNESCO ressaltou a 

importância da pesquisa em percepção ambiental para o planejamento do ambiente, 

considerando que uma das dificuldades para a proteção dos ambientes naturais está na 

existência de diferenças nas percepções dos valores e da importância dos mesmos para 
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os indivíduos de culturas diferentes ou de grupos socioeconômicos que desempenham 

funções distintas no plano social, tendo em vista que   

O termo percepção, para a maioria dos estudos de percepção 
ambiental, tem uma conotação ampla e popular. Inclui não apenas as 
percepções fisiológicas, mas também as imagens que formamos 
mentalmente sobre o mundo vivido [realidade], nossas memórias, 
experiências [o que conhecemos], predileções (o que valoramos), 
interpretações, atitudes, expectativas [o que aspiramos] (DEL RIO, 
1996, p.237).  

 O estudo da percepção ambiental pode ser utilizado nas mais variadas áreas do 

conhecimento, pois, mediante sua analise dela, podem-se determinar/diagnosticar as 

necessidades das populações e propor ações que visem melhorias com embasamento e 

entendimento dos problemas com mais eficácia na participação dos mesmos. 

 Nesse sentido, Palma (2005) afirma que a percepção não se constitui apenas 

como resultado de sensações, mas também como o que as representações coletivas lhes 

impõem. A autora infere que a percepção pode ser entendida como a interação do 

individuo com seu meio e complementa que 

este envolvimento dá-se através dos órgãos dos sentidos. Para que 
possamos realmente perceber, é necessário que tenhamos algum 
interesse no objeto de percepção e esse interesse é baseado nos 
conhecimentos, na cultura, na ética e na postura de cada um, fazendo 
com que cada pessoa tenha uma percepção diferenciada para o mesmo 
objeto (PALMA, 2005, p.46). 

 Segundo Marin (2008), o foco das pesquisas sobre percepção ambiental deve 

estar nas várias maneiras como o ser humano se relaciona com o mundo, vivencia suas 

concretudes, se posiciona diante dos problemas e tenta construir, coletivamente, uma 

discursividade autentica que exprima seus modos de viver. Podendo o estudo da 

percepção ambiental revelar as ideais ou as impressões que as pessoas possuem sobre 

algum objeto, conceito ou lugar. 

 Esta perspectiva é compartilhada por Tuan (1983) ao afirmar que o espaço só se 

transforma em lugar à medida que o conhecemos melhor e atribuímos valores e 

significados dotando-os de características provenientes da nossa vivência cultural 

experienciadas de forma direta e íntima (se conhecemos bem o lugar) ou indireta e 
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conceitual, mediada por símbolos atribuídos conforme nossa bagagem e valores 

culturais.  

 Neste sentido, na busca de se alcançar uma maior harmonização da relação 

homem-meio ambiente, Whyte descreve os cinco objetivos da pesquisa em percepção 

ambiental:  

1) Contribuir para a utilização mais racional dos recursos da biosfera 
pela harmonização do conhecimento local (interior) e o disponível a 
partir do exterior;  
2) Aumentar a compreensão de todos os lados das bases racionais para 
diferentes percepções do meio ambiente;  
3) Incentivar a participação local no desenvolvimento e planejamento, 
como base para uma execução mais eficaz das mudanças adequadas;  
4) Ajudar a preservar ou gravar as ricas percepções ambientais e 
sistemas de conhecimento que estão a ser rapidamente perdidas em 
muitas áreas rurais;  
5) Atuar como um instrumento educativo e agente de mudança, bem 
como proporcionar uma oportunidade de formação para os envolvidos 
na pesquisa (RAMDOW, 2011, p.93).  

 É neste âmbito que os estudos de percepção ambiental podem contribuem para 

uma relação mais harmônica do conhecimento local, do interior (ponto de vista de um 

indivíduo, de uma coletividade ou de uma população em seu conjunto), com o 

conhecimento exterior (abordagem científica tradicional), enquanto instrumento 

educativo de transformação (SANTOS et al, 2000).   

 Portanto, mudanças de atitudes, desenvolvimento de habilidades e promoção de 

novos conhecimentos provenientes da percepção do ser humano como sujeito e agente 

transformador da realidade em que se insere, devem ser entendidas como metas da 

educação ambiental, pois, quando se emite uma mensagem educativa, o que se pretende 

é uma mudança por parte do receptor, numa constante construção e reconstrução da 

relação do ser humano com a sua realidade (MAMED; FRAISSAT, 2001). 

Segundo Reigota “[...] para que possamos realizar a educação ambiental, é 

necessário, antes de mais nada, conhecermos as concepções de meio ambiente das 

pessoas envolvidas na atividade (1998, p.47)”. Assim, para o autor, as interrelações 

entre o homem e o meio ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, 
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julgamento e condutas são melhor entendidos quando os processo mentais relativos à 

percepção ambiental são estudados.  

Neste ínterim, faz-se necessário compreender que por meio da pesquisa da 

percepção ambiental é possível obter dados que possibilitam projetos e atividades 

ambientais com base na realidade de um determinado público, pois com a referida 

análise, podem-se determinar as necessidades de uma população com embasamento e 

entendimento das situações que configuram o cotidiano delas e do entorno e, assim, 

propor um engajamento maior e possíveis soluções mais eficientes. 

 

5.3 PERSPECTIVAS CONTEMPORANEAS DA EDUCAÇÃO 

 A educação é o principio por meio do qual a comunidade humana conserva e 

transmite suas peculiaridades. Ou seja, todo povo, independente do grau de 

desenvolvimento, realiza um processo educativo que se configura no ato de aprender 

através das práticas sociais.  A educação não é uma propriedade individual, ela pertence 

por essência, à família e à sociedade. Desta maneira, na contemporaneidade, a relação 

entre meio ambiente e educação assume um papel cada vez mais desafiador, tendo em 

vista a demanda dos novos saberes. 

Para Costa, é imprescindível considerar que a educação é uma das atividades 

humanas na qual a práxis pode e deve ser exercida continuamente, ou seja, 

compreendendo que o desenvolvimento do indivíduo não se origina de fatores isolados, 

mas, na verdade, “[...] a práxis estabelece no decorrer da vida do sujeito com o meio, 

mediante relação de influência recíproca de um com o outro, num movimento espiral de 

expansão de consciência” (1999, p.91). 

Desta feita, a prática educativa não se refere somente a uma situação 

pedagógica, pois, explicitamente diz respeito ao diálogo em torno de situações 

existenciais. Assim, Freire afirma ser essencial para a educação criar espaços dialógicos, 

nos quais os sujeitos possam expor suas subjetividades reflexivas a respeito das ações 

que exercem no entorno, significando-as criticamente, visando a autonomia oriunda da 

práxis.  
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Neste sentido, pode-se considerar o diálogo e a participação como prioridades de 

qualquer educação comprometida com a emancipação do ser. Assim, a proposta de 

educação de Paulo Freire (1997) trás no seu bojo o objetivo de desenvolver o senso 

critico do homem por meio do debate trabalhado com situações desafiadoras, postas 

diante do grupo, e que devem fazer parte da realidade dos educandos. A intenção, 

portanto, é provocar uma revolução interna no homem, onde este possa adquirir meios 

para superar a inércia histórica ou mesmo involuntariamente aceita.  

 No pensamento do mesmo autor, há de considerar que o processo de construção 

do conhecimento deve se dá num espaço dialógico e, neste sentido, participativo de 

modo que se faz necessário, isto é, 

conhecer, na dimensão humana (...), qualquer que seja o nível em que 
se dê, não é o ato através do qual um sujeito, transformado em objeto, 
recebe dócil e passivamente, os conteúdos que outro lhe dá ou impõe. 
O conhecimento, pelo contrario, exige uma presença curiosa do 
sujeito em face do mundo. Requer sua atenção transformadora sobre a 
realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em 
reinvenção. Reclama a reflexão critica de cada um sobre o ato mesmo 
de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se 
assim, percebe o „como‟ de seu conhecer e os condicionamentos a que 
esta submetido seu ato. (FREIRE, 1997, p.27).  

 Para Mininni-Medina (2001), o conceito de educar é diferente do de ensinar. 

Educar é buscar a inteligência, o coração e o espírito do educando. Já o ensino coaduna-

se com treinamento ou com a reprodução de ação e/ou comportamentos. Quem se educa 

não aprende, apreende. Assim, neste contexto, a educação ambiental assume a sua 

importância, pois, surge como necessidade, contrapondo-se àquela educação 

descontextualizada e fragmentada. Como possibilidade de integração, troca de idéias e 

construção de espaços para reflexão e questionamento, objetivando alcançar novas 

formas de percepção e compreensão do mundo, tendo em vista “[...] tratar-se de um 

processo educativo dinâmico que modifica as percepções de seus atores da mesma 

forma que é por eles modificado, num movimento cíclico e contínuo” (2001, p. 74). 

Para Freire (1987), o diálogo é uma exigência existencial, é nele que homens e 

mulheres se constroem, vivenciando a ação reflexiva que origina o pensar crítico, único 

capaz de gerar o diálogo crítico, sem o qual não há comunicação e sem a qual não há 

verdadeira educação. Neste sentido, a educação é percebida como prática libertadora, 
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emancipatória, balizada no pensamento crítico, o qual não comunga com a dicotomia 

mundo-homens, pois reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade. 

Tendo como base a supracitada perspectiva, Diaz (2002) afirma que a educação 

é a chave para renovar os valores e percepções sendo capaz de desenvolver uma 

consciência e um compromisso que possibilitem a tomada de ações em prol de 

mudanças que vão desde pequenas atitudes individuais à participação e o envolvimento 

dos sujeitos para a resolução de problemas de maneira que para isso, 

é necessário que, mais do que informações e conceitos, o processo de 
educação seja realizado de maneira que se proponha a trabalhar com 
atitudes, formação de valores, o ensino e a aprendizagem de 
habilidades e procedimentos sem desconsiderar as capacidades e 
saberes individuais (COSTA, 1999, p.36 ). 

A educação, então, é eleita como o instrumento capaz de provocar na sociedade 

as mudanças de comportamento requeridas por enfoques sociais específicos, como por 

exemplo, a realidade ambiental, uma vez que, a partir da formação de uma consciência 

crítica acerca desta realidade, o ser humano é conduzido a repensar valores, hábitos e 

atitudes.  

Diante desta perspectiva, a educação ambiental apresenta-se como uma das 

dimensões do processo educativo, que visa à construção de novos padrões de 

comportamento, pautados no conhecimento, na solidariedade e na responsabilidade. 

Abordagem defendida por Loureiro ao afirmar tratar-se de um processo que não atua 

somente no plano das ideias e no da transmissão de informações, mas no da existência, 

em que “[...] o processo de conscientização se caracteriza pela ação com conhecimento, 

pela capacidade de fazermos opções, por se ter compromisso com o outro e com a vida” 

(2004, p.28). 

Por tanto, a educação – seja ela mediante processos formais e/ou informais – tem 

um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas e das sociedades, em especial 

no que se refere ao contexto através do qual se vislumbra a importância de incluir o 

assunto ambiente no cotidiano das escolas, pois a identificação do papel da sociedade 

diante da crise ambiental é uma maneira eficaz de fazer surgir na sociedade o 

sentimento de responsabilidade sobre os problemas que atingem o meio ambiente, do 
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qual ela também faz parte, sendo essencial que os alunos percebam que eles também 

fazem parte da natureza. 

  

5.3.1 ASPECTOS ACERCA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 A denominação – educação ambiental – foi oficializada em 1972 a partir da 

Carta de Belgrado, documento elaborado por especialistas em educação e áreas afins 

das ciências relacionadas com a ecologia, difundido pela Unesco, a partir de 1975. Nele, 

encontramos os fundamentos básicos de uma proposta pedagógica, que se convencionou 

chamar de educação ambiental, e que se relaciona à conscientização, capacidade de 

avaliação e participação dos educandos (REIGOTA, 1999). 

 De acordo com Felizola (2007), a Carta de Belgrado preconizou a necessidade 

de uma nova ética global, capaz de promover a erradicação da pobreza, da fome, do 

analfabetismo, da poluição, da exploração e da dominação humana. A proposta apoiava 

as iniciativas com caráter de preservação e conservação dos recursos naturais, usando 

como suporte o ensino da Biologia, Ecologia e Geografia, fase em que a educação 

ambiental se baseava fundamentalmente na assimilação de informações. 

 A respeito desta contextualização, Pedrini (1997) assevera que na ocasião, 

acrescentou-se aos princípios básicos da educação ambiental, a importância que deveria 

ser direcionada às relações natureza-sociedade, que posteriormente, na década de 80, 

daria origem à vertente socioambiental da educação ambiental, cuja máxima é o 

entendimento das relações do homem não somente com a natureza, mas com o entorno 

como um todo.  

 Com esta perspectiva, a Unesco define a educação ambiental como um processo 

permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio 

ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a 

determinação que os tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de 

soluções para as questões ambientais. 
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 Consoante à definição da Unesco, Dias (2000) ressalta a necessidade de vincular 

os conhecimentos ambientais às praticas sociais, contextualizando a realidade 

socioambiental dos sujeitos que não pode ficar restrita a mera transmissão de 

conhecimento ou voltada simplesmente para a mudança de comportamentos individuais, 

ou a realização de ações que partam apenas de instituições oficiais como a escola, pois 

defende que  

a educação ambiental se funda e se constitui com uma função social 
das mais desafiadoras que o ser humano jamais se deparou: a 
incorporação da dimensão ambiental não apenas na educação, mas em 
todo o tecido social, em todas as manifestações simbólicas e materiais 
do ser humano. Na perspectiva de uma visão do mundo que esteja em 
sintonia com o constrangimento ambiental que a crise ecológica 
impiedosamente nos submete (MARIN, 2008, p.218). 

 Indo nesta linha, Guimarães (1998) discorre que uma educação ambiental que 

busca contribuir para o processo de esclarecimento sobre as relações ambientais que 

derivam das relações sociais, deve partir da realidade social e ambiental materializada 

em um determinado território e propor uma transformação da qualidade ambiental e, 

portanto, social, orientada pela participação das pessoas envolvidas nesta realidade,  

uma vez que se trata de 

agir localmente e pensar globalmente, [...] ressalva-se que esse agir e 
esse pensar não são separados, mas constituem a práxis da educação 
ambiental que atua consciente da globalidade que existe em cada local 
e em cada individuo consciente de que a ação local e/ou individual 
agem sincronicamente no global, superando a separação entre o local 
e o global, entre o individuo e a natureza, alcançando uma consciência 
planetária que não é apenas compreender, mas também sentir-se e agir 
integrado a esta relação: ser humano/natureza; adquirindo, assim, uma 
cidadania planetária (GUIMARÃES, 1998, p.39).  

 Para Reigota (2002), em qualquer programa ou projeto de educação ambiental, é 

importante que se utilize um enfoque interdisciplinar, aproveitando os conteúdos 

específicos de temas que abordem os aspectos sociais, históricos, geográficos, 

matemáticos, de línguas, das artes, etc, ou seja, um enfoque baseado numa perspectiva 

global e equilibrada.  Acrescenta ainda que se trata de uma vertente da educação que 
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visa não só a utilização racional dos recursos naturais, mas sim, a participação dos 

cidadãos28 nas discussões e decisões sobre a temática socioambiental. 

No que se refere à educação formal e à legislação brasileira29, a questão 

ambiental foi integrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais como tema transversal30 

a ser trabalhado visando priorizar o desenvolvimento de valores, atitudes e posturas 

éticas, capazes de possibilitar aos alunos, a formulação de conhecimento critico em 

defesa do ambiente e construção de uma sociedade autossustentável considerando 

aspectos naturais, sociais e econômicos. 

 Partindo de tal pensamento pode-se abstrair que a educação ambiental não pode 

apenas estar focada na discussão de questões puramente naturais, mas precisa da 

mobilização social em busca de uma sociedade sustentável. Por seu caráter humanista, 

holístico, interdisciplinar e participativo, a educação ambiental pode contribuir muito para 

renovar o processo educativo, trazendo a permanente avaliação crítica, a adequação dos 

conteúdos à realidade local e o envolvimento dos educandos em ações concretas de 

transformação desta realidade (GRUN. 1996). 

 Para Mininni-Medina (2001) são duas as grandes vertentes da educação 

ambiental: A Ecológico Preservacionista e a Socioambiental. Ambas não apresentariam 

um currículo definido e assumem ou inserem-se ao currículo definido ou seguido pela 

unidade escolar. 

 Na vertente ecológica preservacionista, assumi-se o currículo vigente ao qual são 

acrescentadas atividades de sensibilização quanto aos problemas ambientais e à 

                                                           

28 Jacobi (2006) questiona como se relaciona a educação ambiental com a cidadania? Para o autor, 
cidadania tem a ver com o pertencimento e identidade numa coletividade e a educação ambiental, como 
formação da cidadania e como exercício de cidadania, tem a ver com uma nova forma de encarar a 
relação do homem com a natureza, baseada numa nova ética, que pressupõe outros valores morais e uma 
forma diferente de ver o mundo e os homens. 
29 A Política Nacional de Educação Ambiental instituída através da Lei nº 9.795/99 explicita como 
proposta envolver a comunidade em programas que promovam mudanças comportamentais essenciais 
para a conservação do meio ambiente e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida das pessoas 
através da Educação Ambiental entendida como: Art. 1º Entende-se por educação ambiental os processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para o meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. (1999, p. 5). 
30 Os temas transversais são assuntos que “atravessam” todas as disciplinas, englobando conteúdos que, 
mesmo de maneira implícita, estão presentes em todas elas e são de fundamental importância para a 
formação do sujeito (VASCONCELOS, 2002). 
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preservação da natureza, organizado em torno do conhecimento de Biologia e da 

Ecologia e são estruturados em função de núcleos temáticos que combinam as 

atividades escolares com as extra-escolares, dando ênfase a estas últimas (MININNI-

MEDINA, 2001). 

 Para o supracitado autor, a vertente socioambiental da educação ambiental 

pretende favorecer uma conscientização que seja integral e integradora, capaz de atingir 

as necessidades cognitivas, além das afetivas. Ou seja, é imperioso que tal educação 

também seja de geração de competências para uma atividade responsável e ética do 

indivíduo que se insere no processo como agente social comprometido com a melhoria 

da qualidade de vida (MININNI-MEDINA, 2001). 

 Seja qual for a vertente, Sorrentino (1999) afirma que o desafio para quem 

deseja realizar a educação ambiental é o da sensibilização, da mobilização do grupo 

para o enfrentamento e solução de problemas, a construção de situações, jogos, 

simulações que permitam exercitar a capacidade de trabalho interdisciplinar dos 

envolvidos, visando construir conhecimentos e procedimentos que preparem para a 

tomada de decisões sobre os impasses do cotidiano diante das relações socioambientais. 

Considera-se que as sociedades contemporâneas vislumbram que a educação 

ambiental possibilite que o ser humano se perceba como um dos elementos da natureza, 

assim como da sociedade que a transforma, tendo a capacidade de criar o próprio 

ambiente, mantendo os ambientes de outras espécies. Neste sentido, Costa (1999) 

acrescenta a concepção de uma percepção nítida acerca da interdependência entre o 

desenvolvimento econômico e a existência, disponibilidade e limites dos suportes 

naturais. 

De acordo com as condições prescritas, torna-se imprescindível elucidar que a 

educação ambiental é baseada na sensibilização das pessoas quanto ao fato de que elas 

estão integradas ao ambiente, a um sistema vivo e a uma comunidade, e que suas ações 

interferem nos mesmos. Processo que, conforme Kindel (2006) acontece mediante a 

contextualização: pois ela sempre leva em consideração o ambiente no qual se esta 

inserida, as pessoas que fazem parte, as necessidades, o momento histórico, as 
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características sociais, ou seja, é um tipo de educação diretamente relacionada ao 

contexto pois, dele 

depreende-se haver a necessidade do ser humano gerenciar os recursos 
naturais e, para isso, o mesmo precisa ser sensibilizado da sua posição 
no ambiente social e natural. Lembrando que a sensibilização pode ser 
alcançada de diversas formas, considerando fatores como 
responsabilidade, afetividade, conhecimento, medo de ser afetado, 
sentir-se inserido, uso da lógica/bom senso, indignação, convívio, 
dentre outros (DOHME, 2002, p.26). 

 Para tais contextos, destaca-se que na educação ambiental o que se percebe 

como fundamental e que venha a estimular as crianças, os jovens e os adultos a dar-se 

conta de que podem contribuir para melhorar a vida de sua comunidade e influenciar 

concretamente no mundo em que vivem, realizando atividades úteis por si próprios e 

participando ativamente de procedimentos que possibilitem a reflexão e a ação.  

Destaca-se então a importância da transformação de valores e atitudes em prol 

das ações socioambientais, mediante processos educativos de caráter informal, que 

como defende Freire, prolongam o ensino-aprendizagem para além dos muros escolares, 

onde “[...] o aluno conhece e vive não é somente aquela empiricamente apreendida; é 

também, a realidade sonhada, a das idéias, das crenças, das emoções, das aspirações, 

das fantasias, dos desejos (1979, p. 91)”. 

Tal condição permite depreender a necessidade de ações que visem a execução 

de procedimentos que agucem e estimulem a conscientização ambiental dos sujeitos 

pertencentes às diversas realidades, corroborando com a importância de mobilizar os 

educandos para a formação de uma ética socioambiental numa perspectiva de que os 

envolvidos possam absorver a idéia de “interação consciente” com a natureza, afim de 

que haja uma mudança de atitude.  

 

5.3.2 EDUCOMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 No que se refere às temáticas de caráter socioambiental, apenas transmitir 

conhecimentos não basta, pois os meios de comunicação já fazem isso com alguma 
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eficiência, além das pessoas já contarem com experiências e vivencias em seu dia a dia. 

(BERNA. 2006) Assim, de acordo com o autor, a educação ambiental somente terá 

êxito ficando dentro de um processo participativo, onde os envolvidos assumam o papel 

de elemento central do processo educativo, sendo esta uma forma que possibilita 

compreender a realidade que se apresenta e se capacitar para realizar as transformações 

necessárias. 

 Na concepção de Freire, os processos de educação devem ser entendidos como 

um processo de construção da consciência crítica, sendo que a mídia representa um 

canal capaz de despertar, nos jovens, o exercício da criticidade em relação aos fatos do 

cotidiano.  

 As pesquisas relacionadas à interrelação entre comunicação e educação 

constatam que esse novo campo surgiu em meio a movimentos sociais através de 

organizações não governamentais, no momento em que se percebeu que a integração 

entre esses dois campos tinha a capacidade de realizar um trabalho junto à sociedade 

civil no que diz respeito a temas cotidianos e de interesse público, como a defesa dos 

direitos humanos, da cidadania e do meio ambiente (SOARES, 2002, p. 5). 

  A relação comunicação e educação aponta para a necessidade do surgimento de 

um campo de intervenção social caracterizado por oferecer um suporte metodológico 

que permita aos agentes sociais compreenderem a importância da ação comunicativa 

para o convívio humano e a produção do conhecimento, bem como para a elaboração e 

implementação de projetos colaborativos de mudanças sociais. 

 Dentre as perspectivas que serviram como base às primeiras práticas 

educomunicativas realizadas no Brasil, os estudos promovidos pelo educador Paulo 

Freire merecem destaque dentre elas, a obra Pedagogia da Autonomia que objetivou 

alfabetizar e conscientizar politicamente as minorias destacando a importância da 

interligação entre comunicação e educação, tendo em vista que   

as classes oprimidas desenvolvam uma postura crítica e reflexiva, 
libertadora da manipulação e alienação. A educação como um 
instrumento de libertação e defesa da cidadania e geradora de 
conhecimentos através de análises ativa e crítica das tecnologias de 
informação e comunicação (FREIRE, 1997, p. 28).  
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 Para Soares isso implica em buscar a descentralização de vozes, a dialogicidade 

e a interação, de maneira que as relações busquem equilíbrio e harmonia em ambientes 

onde convivem diferentes atores sociais. Pois, [...] “é fundamental pensar na qualidade 

das relações interpessoais do processo, visto que não podemos desconsiderar que, antes 

de tudo, temos seres humanos que estão interagindo” (2006, p. 9). 

 O conceito e as práticas educomunicativas vêm somar-se às propostas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais no que se refere, especialmente, à área das 

linguagens e suas tecnologias. Assim, o conceito da educomunicação31 propõe, na 

verdade, a construção de ecossistemas comunicativos abertos, dialógicos e criativos, 

quebrando a hierarquia na distribuição do saber justamente pelo reconhecimento de que 

todas as pessoas envolvidas no fluxo da informação são produtoras de cultura 

independentemente de sua função social32. 

 Segundo Moran et al (2006), o novo campo, a educomunicação, apresenta-se 

como interdiscursivo, interdisciplinar, mediado pelas tecnologias da informação e 

favorecedor tanto das relações dialógicas entre pessoas e grupos humanos, quanto de 

uma apropriação diferenciada dos recursos da informação, nos processos de produção 

da cultura e da difusão do conhecimento. 

 Soares em sua análise demonstra que a prática educomunicativa produz 

significado e agrega valor à vida dos envolvidos. Pois, segundo ele, “[...] a informação 

isolada não significa conhecimento” (2011, p.110). Ou seja, trata-se de uma prática que 

pode representar um excelente caminho a ser percorrido por crianças e jovens na busca 

da formação de suas consciências ecológicas, desde que voltadas para a construção e 

exercício da cidadania, melhorando também o coeficiente comunicativo de suas ações33. 

                                                           

31 De acordo com o Programa de Educomunicação Socioambiental do Órgão Gestor da Política Nacional 
de Educação Ambiental (2005), a Educomunicação pode ser definida como sendo: “A promoção de 
„ecossistemas comunicativos‟ a partir de princípios do espaço educativo, em que o virtual e o presencial 
se articulam em teia educativa baseada nos encontros, fortalecimento de elos, comunidades interpretativas 
e de informação/formação.”  
 
33 Para tanto, faz-se necessária a participação dos envolvidos no sentido que esta seja entendida no sentido 
mais amplo, onde a população se envolve ativamente em todas as fases do processo, do diagnóstico até a 
implementação das soluções e avaliação dos resultados.  
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 Sobre a relação dos jovens com os meios de comunicação, Martin-Barbero 

afirma que 

Ao contrário da distância com que grande parte dos adultos resiste a 
essa nova cultura – que desvaloriza e torna obsoletos muitos de seus 
conhecimentos e habilidades -, os jovens respondem com uma 
aproximação composta não apenas por uma facilidade em se 
relacionar com as tecnologias audiovisuais e informáticas, mas 
também por uma cumplicidade cognitiva e expressiva: encontram seu 
ritmo e seu idioma nos relatos e imagens dessas tecnologias, em sua 
sonoridade, fragmentação e velocidade (MARTIN-BARBERO, 1999, 
p. 20). 

 Vale ressaltar que os meios de comunicação mantém uma relação com os jovens 

por serem capazes de mostrar a realidade de forma dinâmica, atual, global, num 

processo de interação diferente daquele que é feito nos livros. De acordo com 

Napolitano (2002), a linguagem audiovisual faz parte do cotidiano da grande maioria 

dos jovens, seja através da TV, do rádio, do cinema ou da Internet, de modo a resultar 

numa interação e numa facilidade de se interpretar as informações que são passadas por 

esses meios.  

 No que se refere à relação da comunicação com a questão ambiental, ela data de 

1972, após a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o ambiente, 

realizada em Estocolmo. A partir de então, os problemas ambientais começaram a ter 

maior destaque nos meios de comunicação internacionais e nacionais. No Brasil 

especificamente, a atenção sobre esses temas se deu após a realização da ECO-92, 

ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, em 1992. 

 A Comunicação Ambiental, como ficou conhecida, pode ser definida como a 

ação das formas e dos meios de comunicação em promover, divulgar, alertar e reportar 

assuntos referentes ao meio ambiente e aos problemas ambientais. Trata-se de uma 

divulgação que não têm compromisso com a atualidade e nem periodicidade em sua 

publicação, e que pode ser executada por qualquer pessoa, desde que utilize os meios e 

as técnicas adequadas para promover o debate sobre a questão ambiental34. 

                                                           

34 Vale destacar que Comunicação Ambiental não é a mesma coisa de Jornalismo Ambiental, pois, este 
último é uma das formas de comunicação ambiental que se restringe exclusivamente às manifestações 
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 No entanto, Trigueiro (2003) ressalta que as notícias que ganham mais destaque 

nas reportagens são aquelas que causam grande impacto, como desastres causados pela 

natureza ou impactos ambientais que podem afetar a existência humana a curto prazo.  

 Contrapondo-se a esta realidade dos meios de comunicação de massa, Canellas 

(2004) defende a importância de recuperar a dimensão humana da questão ambiental, ou 

seja, estabelecer uma relação entre os assuntos ligados à economia, sociedade, cultura, 

política com a natureza, sem excluir o homem do meio ambiente. Assim, o autor 

acrescenta que essa vertente da comunicação ambiental,  

que identifica o homem como um dos agentes da problemática 
ambiental, bem como a criação, na comunidade, da consciência de que 
dela também depende a resolução e a prevenção dos problemas 
ligados ao meio ambiente, identifica outro tipo de educomunicação, a 
Educomunicação Socioambiental (CANELAS, 2004, p,116). 

 Para Cascino (2000), o uso da educomunicação é de fundamental importância, 

pois estimula o desenvolvimento de métodos que permitam uma leitura crítica dos 

meios de comunicação de massa, assim como a elaboração de conteúdos educativos 

tendo como base ferramentas, linguagens e especificidades dos processos de 

comunicação, a respeito de uma temática de abrangência cotidiana em todas as 

sociedades: relações socioambientais.  

 Neste tipo de processo, a própria população pode ser o público receptor e o 

agente transmissor das práticas e noções de educação ambiental. A utilização dos meios 

de comunicação, principalmente o rádio e a TV, como uma forma de prática pedagógica 

é importante para a difusão de conteúdos socioambientais que visam a possibilidade de 

melhoria da qualidade de vida da localidade, bem como informa, de maneira 

aprofundada, os acontecimentos importantes que ocorrem em nível nacional e 

internacional. 

                                                                                                                                                                          

jornalísticas e que, para sua realização, faz-se necessário o trabalho de profissionais formados em 
jornalismo (Trigueiro, 2004). 
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 Por tanto, Dias (2004) assevera que a união entre a comunicação e a educação é 

uma medida essencial para fomentar, cada vez mais, a transmissão dos conhecimentos, 

através de canais que exercem grande influência na população. Além disso, a 

identificação do papel da sociedade diante da crise ambiental que atinge o planeta como 

um todo, é uma maneira eficaz de fazer surgir na sociedade o sentimento de 

responsabilidade sobre as situações que atingem o entorno.  

 Nesta perspectiva, utilizar a receptividade e a afinidade com que os jovens se 

relacionam com os meios de comunicação, de maneira especial trabalhada através da 

educomunicação, pode ser uma maneira eficiente de diversificar o processo de 

aprendizagem e torná-lo mais prazeroso para os envolvidos. Ademais, as práticas da 

educomunicação têm, acima de tudo, a finalidade de promover cidadania, pois, 

conhecendo como os meios de comunicação e as novas tecnologias funcionam, e sendo 

capazes de executar os próprios projetos, jovens, crianças e adultos têm a oportunidade 

de desenvolver um olhar crítico diante das situações que configuram os seus cotidianos.  
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CAPÍTULO  6 

 

6. O DESENHO DA PESQUISA 

A motivação em realizar um trabalho que relacionasse as categorias pesca e 

juventude aos procedimentos metodológicos da percepção socioambiental e da 

educação ambiental, em especial da educomunicação, surgiu primeiramente com a 

conclusão do curso de Graduação em Comunicação Social, no qual os jovens e a 

percepção foram trabalhados em um enfoque direcionado aos meios de comunicação de 

massa. Em seguida, durante realização de uma informal atividade de campo nos 

municípios sergipanos de Itaporanga D´Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy e 

Indiaroba, objetivando verificar aspectos relacionados à prática da pesca artesanal para 

estas localidades.  

As visitas e a aplicação de questionários nas supracitadas comunidades permitiu 

identificar que a prática da atividade pesqueira configura-se como principal e, em 

muitos casos, a única fonte de renda para o sustento de diversas famílias que fazem do 

pescado produto para comercialização assim como também para alimentação familiar. 

Este fato tornou-se o marco principal para realizar um projeto de pesquisa que buscasse 

compreender de que maneira os jovens, futuros mantenedores da prática, percebem-na 

enquanto atividade profissional imprescindível para a manutenção de comunidades e, 

desta feita, as relações socioambientais implícita e explicitamente estabelecidas entre os 

envolvidos e o entorno.   

Durante as viagens aos municípios citados, a comunidade de pescadores de 

Indiaroba ressaltou-se conforme respaldo do presidente da associação de pescadores 

acerca da necessidade de se desenvolver no local, projetos e atividades que 

contemplassem a comunidade jovem, seja esta formada por pescadores em fase inicial 

na atividade, ou por filho de profissionais que ainda não faziam da pesca uma prática 

esporádica. Por esta razão, o local foi escolhido como locus para a realização deste 

estudo, pois a proposta de ter os jovens como sujeitos configurava-se como necessário 

para a comunidade, uma vez que de acordo com a literatura sobre a pesca, esta é uma 
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atividade relacionada à ancestralidade, ou seja, que costuma ser passada entre as 

gerações. Assim, os jovens destas comunidades tendem a ser os pescadores 

profissionais do futuro. 

Após a escolha do local e do universo a ser trabalhado, delineou-se os 

procedimentos norteadores para a efetivação da pesquisa visando a compreensão da 

forma como foi construída, ou seja, faz-se imprescindível “desenhar” os caminhos 

percorridos assim como os sujeitos, os instrumentos e a metodologia utilizadas a fim de 

alcançar os resultados mensurados.  

 A pesquisa bibliográfica se constituiu no primeiro passo da realização deste 

estudo. Procedimento que para Cervo; Bervian (1996) deve acontecer em qualquer 

pesquisa científica, qualquer que seja a área do conhecimento, pois, fornece os 

argumentos necessários para a fundamentação teórica e para se justificar os limites e 

contribuições da mesma. 

Após consulta ao referencial bibliográfico pertinente à temática proposta para 

este estudo, teve início o processo formal de reconhecimento do locus e dos sujeitos 

participantes da fase prática, pois, conforme Gil (1991), para analisar os fatos do ponto 

de vista empírico e confrontar os dados da realidade com a visão teórica, é fundamental 

ao pesquisador conhecimento da realidade na qual irá se inserir, pois este lhe dará os 

subsídios necessários para a definição de um modelo conceitual e operativo para as 

atividades, que é comumente chamado de “delineamento de pesquisa”.  

Vale ressaltar que no período entre a apresentação do pré-projeto para o 

processo de seleção do mestrado, a avaliação de qualificação e o efetivo inicio das 

atividades de campo uma série de mudanças tendem a acontecer no projeto, sejam elas 

sugeridas por professores ou ocasionadas por percalços com os quais nos deparamos 

inesperadamente durante o caminhar.  

Portanto, este capítulo é dedicado ao detalhamento do passo a passo que vai 

desde a inserção no campo, o universo da pesquisa e o envolvimento com os sujeitos, os 

procedimentos metodológicos, a descrição das atividades desenvolvidas, assim como as 

minúcias extraídas mediante a aplicação de questionários e a realização das entrevistas, 
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para em seguida dar inicio à análise dos dados coletados relacionando-os ao referencial 

teórico. 

 

6. 1 INSERÇÃO NO CAMPO 

A inserção no campo de estudo desta pesquisa aconteceu inicialmente de 

maneira informal onde houve a oportunidade de conhecer, mesmo que superficialmente, 

a realidade de diferentes comunidades de têm na pesca importante ou única fonte de 

renda familiar, sendo ela a atividade profissional de jovens, adultos, idosos, homens e 

mulheres, uma vez que se tratar de uma prática que pode ser realizada de diferentes 

maneiras e com a utilização de variados recursos materiais. 

No que se refere à introdução na sede do município de Indiaroba como 

pesquisadora, esta aconteceu no mês de Novembro de 2011 quando iniciou-se as 

atividades com a Associação de Pescadores daquela localidade, objetivando esclarecer a 

motivação da pesquisa e conhecer, de maneira mais profunda, a realidade dos seus 

associados, mas sobretudo as situações que envolvam os jovens pescadores ou filhos 

que iriam se configurar como sujeitos participantes do estudo. 

As idas ao município de Indiaroba aconteceram entre Novembro de 2001 e 

Fevereiro de 2012, sendo que neste intervalo de três meses foram realizadas duas 

entrevistas abertas com o então presidente da Associação, visitas aos principais locais 

de realização da pesca e reunião com os pais dos jovens. Neste momento, buscou-se 

apresentá-los à proposta do estudo, esclarecendo-os sobre os objetivos das atividades 

que seriam desenvolvidas e, para aqueles com filhos menores de dezoito anos, solicitar 

formalmente a participação deles. Neste momento presentes mostraram-se solícitos à 

minha pesquisa afirmando a participação dos filhos e parentes. 

A partir deste contato, foi determinado o local de realização das atividades e 

marcada a data para o primeiro encontro com os jovens, dia dezesseis de Fevereiro de 

2012. No entanto, este não aconteceu, pois houve uma falha de comunicação da 

associação que havia se comprometido em, através de carro de som, avisá-los um dia 

antes do marcado. Após este percalço, outras duas idas à comunidade foram frustradas, 
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pois o responsável pela associação estava ausente do local em função da realização de 

uma série de viagens relacionadas a sua atividade enquanto presidente da associação, e a 

secretária também não se encontrava disponível por problemas de saúde. Sendo eles 

dois os únicos sujeitos possíveis enquanto mediadores para a execução das atividades e 

o transcorrer do tempo que já não contava à meu favor, decidiu-se por modificar o local 

de realização deste estudo. 

Diante da realidade retratada, o município de Santa Luzia do Itanhy surgiu como 

local possível para a efetivação do estudo, pois, alem da relevância da pesca para 

diversas comunidades do local, houve também o respaldo da presidente da Associação 

de Pescadores que destacou desconhecer a realização de projetos com proposta 

semelhante na localidade. Mas, diferentemente do que aconteceria em Indiaroba, o 

estudo não mais aconteceria na sede, e sim no povoado Rua da Palha. 

Ao visitar a “nova” comunidade pela primeira vez, em Abril de 2012, deparou-

se com uma pequena localidade na qual ainda existe grande número de moradias que 

não são de alvenaria, as casas de pau apique35, um emaranhado de antenas parabólicas 

sobre os telhados, uma considerável quantidade de lixo espalhado pelas ruas que não 

são pavimentadas, com exceção da “principal”, muitas crianças brincando, jovens 

espelhados em grupos pelos cantos, pessoas beneficiando o pescado nas calçadas e uma 

simplicidade bastante peculiar das comunidades pobres. 

Além de ter uma primeira percepção sobre o povoado, neste encontro foi 

apresentado o pescador profissional e morador do local a mais de 30 anos, e que me foi 

indicado pela presidente da associação como pessoa influente na comunidade, com o 

qual conversei sobre o motivo da visita e com quem obtive as informações preliminares 

sobre a atividade pesqueira, o perfil dos jovens e aspectos gerais do povoado. Desta 

maneira teve inicio o meu processo de inserção na Rua da Palha. 

                                                           

35 Trata-se de casas cujas paredes são construídas com barro e varas retiradas de árvores. Os telhados são 
feitos de palha ou com as próprias varas e o barro. Apesar de serem bastante rudimentares, ainda são 
existentes em comunidades carentes do país, em especial do interior nordestino. Nestas residências, não 
costumam ser encontradas sistemas de rede de esgoto.  

 

http://www.escolakids.com/a-casa.htm
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Com as possibilidades de trabalho de campo a serem desenvolvidas no povoado, 

foram imprescindíveis algumas mudanças para a efetivação da pesquisa: com relação ao 

referencial teórico houve a inserção de literaturas relacionadas às temáticas Quilombola 

e Comunidades Tradicionais; aspectos relacionados às questões da identidade juvenil; 

na coleta de dados o acréscimo de entrevistas semi-estruturadas também com alguns 

pescadores profissionais e com o presidente da Associação Luziense de Quilombolas; e 

nas temáticas das oficinas o tema “Remanescente de Quilombolas” passou a configurar-

se como fundamental. 

Após a realização da primeira visita, as demais saídas de campo ao povoado Rua 

da Palha passariam a acontecer semanalmente. A priori, foi solicitado ao pescador que 

conversasse informalmente com algumas pessoas sobre a atividade que seria 

desenvolvida com os jovens, pois, diferentemente da reunião feita em Indiaroba, em 

função do avançar dos meses isto não seria possível. Como resultado desta conversa, 

houve o indicativo positivo da participação dos jovens, pelo menos no que diz respeito à 

autorização dos pais. 

No entanto, a expressão “os jovens”, foi compreendida como excludente da 

participação de mulheres na atividade, condição que gerou atraso em uma semana o 

contato inicial com eles, para posterior materialização das oficinas.  

Superadas as falhas iniciais entre a fala e a compreensão da mensagem, as 

atividades de campo tiveram início que foram: apresentação da pesquisadora e do 

projeto aos jovens; conhecer quem seriam os sujeitos participantes; definição do local, 

melhor dia e horário para os encontros; execução das oficinas (cuja metodologia de 

realização baseou-se na pesquisa participante, condição que será retratada 

posteriormente); e realização de entrevistas individuais com os jovens a serem 

realizadas nos diversos ambientes do povoado.     

 

6.1.2 UNIVERSO DA PESQUISA  

Conforme a proposta desta pesquisa, “os jovens” são os formadores do universo 

a ser estudado. No entanto, conforme literatura pertinente acerca desta categoria, não se 
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trata de uma tarefa fácil conceituar e definir um intervalo etário para o entendimento do 

quem é ou não “jovem”36. Diante deste impasse teórico, optou-se por, em um primeiro 

momento, deixar em aberto a conceituação da juventude tendo como aspecto primordial 

de inserção e\ou exclusão do fator idade. Assim, todos aqueles indivíduos do povoado 

Rua da Palha que se vissem como “jovens” formariam o universo da pesquisa e 

poderiam fazer parte dela. Desta maneira, foram convocados os jovens da comunidade 

interessados em conhecer a proposta do trabalho a ser desenvolvido. 

Após o primeiro encontro, percebeu-se o predomínio de pessoas com idades 

entre 12 e 18 anos, ou seja, sujeitos que estão entre a adolescência e a maioridade penal. 

Assim pode-se inferir que para o censo comum há o predomínio do entendimento que 

ser jovem é estar entre a idade da permissividade e da descoberta, 
onde beira-se a irresponsabilidade das ações que tendem a contrariar 
as regras sociais, e o inicio da vida adulta, em que se tem inicio as 
preocupações referentes a carreira profissional e a consequente 
obtenção de renda. [...] assim se configura a ideia generalista de 
juventude sempre vinculada à idade (CHARLOT, 2006, p.71 ). 

 Apesar do predomínio de pessoas das supracitadas faixas etárias, no segundo 

encontro também compareceram, mesmo que em minoria, sujeitos com idades 

superiores aos vinte anos (uma jovem de 21, duas de 22 e uma de 24 anos; dois jovens 

de 22 e um de 24 anos) que foram igualmente recebidos e convidados a participar das 

atividades que seriam desenvolvidas, pois, estas visam acontecer com o mais variado 

grupo possível. 

 De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhy, o 

povoado Rua da Palha possui aproximadamente 200 pessoas com idades entre 14 e 24 

anos, faixa etária definida como “jovem” pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, mas que, no entanto, como relatado anteriormente, não 

perfaz como unanimidade entre os teóricos e as nações. Assim, para este estudo, optou-

se por considerar o que afirma Abramo (1997) que, em comunidades rurais ou de 

pobreza extrema, a idade inicial se desloca para baixo e inclui o grupo de 10 a 14 anos. 

                                                           

36 Aspectos referentes a esta características foram anteriormente trabalhados no referencial teórico.  
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Por não termos informações exatas sobre o número exato de pessoas com idades 

entre 10 e 24 anos, o universo desta pesquisa se torna igualmente não específico o que, 

no entanto, não se configura como um problema, haja vista o fato de se tratar de um 

estudo que objetiva ter como sujeitos participantes pessoas cuja participação tenha 

acontecido de maneira espontânea, não nos interessando uma quantidade exata nem tão 

pouco constante do início ao final das atividades, sabendo da rotina inconstante deles 

muitas vezes orientada pelas marés. 

 Desta feita, o primeiro encontro com os jovens do povoado Rua da Palha contou 

com a presença de 18 pessoas e de alguns pais que desejavam mais informações sobre 

as atividades das quais os filhos iriam participar. No entanto, como era previsto, este 

número variou para mais e para menos durante as seis oficinas realizadas ao longo do 

mesmo número de semanas. A presença dos jovens era verificada a cada encontro 

através de uma chamada nominal. 

 

6.2 METODOLOGIA  

 A pesquisa realizada é do tipo qualitativa, isto é, aquela que se propõe não 

apenas descrever, mas, sobretudo, identificar, analisar e verificar aspectos relacionados 

à percepção, prática pesqueira, elaboração e execução de ações de educação ambiental 

com instrumentos da educomunicação que foram desenvolvidas com jovens filhos de 

pescadores do povoado Rua da Palha no município de Santa Luzia do Itanhy/SE.  

Para alcançar os objetivos propostos, os procedimentos seguiram os conceitos da 

pesquisa participante, sendo esta descritiva com intervenção, pois objetivou desenvolver 

atividades práticas com os sujeitos envolvidos. 

As pesquisas descritivas caracterizam-se como estudos que procuram determinar 

opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. Segundo Gil (1987), este tipo de 

pesquisa tem por objetivo básico descrever as características de determinada população 

ou fenômeno e estabelecer possíveis relações entre variáveis através do levantamento de 

opiniões, atitudes, crenças e percepções de uma população sobre determinada situação. 
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 No que se refere ao aspecto participante, Thiollent (1994), afirma se tratar de 

uma característica da pesquisa-ação na qual a participação das pessoas implicadas nos 

objetivos investigados é absolutamente necessária. Ou ainda, conforme definição de 

Lakatos e Marconi, trata-se de um tipo de pesquisa que não possui um planejamento ou 

um projeto anterior à prática, sendo que o mesmo só será construído junto aos 

participantes que “[...] irão auxiliar na escolha das bases teóricas da pesquisa de seus 

objetivos e hipóteses e na elaboração do cronograma de atividades” (1991, p.80).  

De acordo com Fals e Borda in Brandão (1988), na pesquisa participante os saberes 

dos indivíduos, construídos no cotidiano da vida comunitária, são entendidos como 

parte importante no processo de construção do conhecimento, então, quem pratica este 

tipo de pesquisa deve estabelecer uma comunicação em conformidade com o nível de 

desenvolvimento político e educacional dos grupos, ou seja, 

Nada de linguagem rebuscada, erudita, que foge à compreensão dos 
indivíduos envolvidos na pesquisa. A comunicação deve ser simples 
para ser acessível a todos e toda. O pesquisador deve aprender a ouvir 
os discursos com diferentes sintaxes culturais e adotar a humildade 
daqueles que desejam aprender e apreender (MINAYO, 2004, p.21). 

 Segundo Brandão (1988), o termo participante sugere a inserção do pesquisador 

em um campo de investigação formado pela vida social e cultural de outro individuo ou 

grupo, próximo ou distante, que, por sua vez, é convocado a participar da investigação 

na qualidade de informante, colaborador ou interlocutor. 

 Desta feita, a pesquisa participante implica a participação tanto do pesquisador 

no contexto, quanto dos sujeitos que estão envolvidos no processo da pesquisa. Outro 

aspecto base dos estudos desta natureza refere-se ao fato de possuírem necessariamente 

caráter aplicado, já que alem de ocorrerem in loco, tratando sempre de “situações reais” 

(LE BOTERF, 1987), demandam a devolução de conhecimento obtido junto aos grupos 

com os quais se trabalhou, nas perspectiva de transformação “positiva” da realidade 

(GAJARDO, 1986; OLIVEIRA e OLIVEIRA, 1988; BORDA, 1988; BRANDÃO, 

1988; SILVA, 1991; THIOLLENT, 2005). 

 Este compromisso de intervenção “positiva” da realidade assume tamanha 

importância no contexto da pesquisa participante que leva Silva a salientar que “[...] se 
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admite que a investigação participante, [...] surge da necessidade de produzir 

conhecimentos, não só para conhecer a realidade, mas também para transformá-la” 

(1991, p.25). No entanto,  esta transmissão de conhecimento não é algo facilmente 

mensurável, nem tão pouco possível de avaliação em curto prazo, pois se trata de uma 

rede na qual a transmissão de informações é apenas o primeiro passo do processo. 

 A pesquisa participante apresenta, segundo Demo (1985), três momentos 

essenciais, a saber: 1- o autodiagnóstico, que seria a confluência entre conhecimento 

cientifico e saber popular. Este momento conduziria à academia e esta, por sua vez, 

estaria a serviço da autonomia; 2 – a estratégia de enfrentamento pratico de problemas 

encontrados, seria o percurso entre a teoria e a pratica; 3 – por fim, o momento da 

necessidade de organização política, que consistiria na definição da estratégia de 

enfrentamento do problema propriamente dito. 

 Ainda dentre os principais pressupostos da pesquisa participante, é pertinente 

salientar que, conforme ressalta Thiollent (1997), não se trata de um enfoque 

unidisciplinar, mas, ao contrario, interdisciplinar, uma vez que a mesma abre espaço 

para o entrelaçamento de diferentes especialidades, tais como, por exemplo, Sociologia, 

Psicologia, Economia, Educação e Comunicação. 

 Nesta perspectiva, esta pesquisa visou, através das duas etapas da atividade de 

campo – oficinas e entrevistas -, executar a intervenção mediante a realização de 

oficinas cuja metodologia utilizada baseou-se em ações de educação ambiental por meio 

de mecanismos da educomunicação, a fim de servir como um passo para o despertar de 

uma consciência crítica acerca da relação entre o homem, o entorno e os recursos 

naturais e, num segundo momento, identificar mediante a realização de entrevistas, a 

percepção que filhos de pescadores do município de Santa Luzia do Itanhy/SE, que são 

direta ou indiretamente envolvidos com a pesca têm acerca das questões 

socioambientais do local e da atividade. 
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6.2.1 DESENVOLVIMENTO  

As atividades de campo desenvolvidas com os jovens aconteceram 

semanalmente nos dias cinco, doze, dezenove, vinte e seis de Junho, três e dez de Julho 

de 2012, em oficinas com duração média de três horas corridas realizadas em um espaço 

da associação de pescadores utilizado para encontros e cursos para os profissionais da 

pesca. À priori, apenas o primeiro encontro foi previamente planejado, uma vez que 

objetivava a apresentação formal entre a pesquisadora e os sujeitos participantes. As 

demais oficinas foram moldadas a partir do interesse, da disponibilidade de recursos 

materiais e da necessidade temática salientada pelos jovens. 

Desta feita, não havia imposição de tema e de atividade a serem realizadas, já 

que a cada encontro os participantes eram motivados a opinar e apontar os aspectos 

socioambientais que gostariam de trabalhar na oficina seguinte. Vale ressaltar que 

previamente houve uma explanação acerca da definição e abrangência que envolve a 

temática socioambiental, uma vez tratar-se de vocábulo desconhecido para eles cujo 

significado era igualmente ignorado. 

Durante os encontros, busquei contribuir enquanto facilitadora para a 

compreensão de assuntos como: origem e características quilombola; percepção 

ambiental acerca da atividade pesqueira e da ideia de comunidade; responsabilidade 

socioambiental e trabalho em equipe. Nesta etapa metodológica foram realizadas seis 

oficinas com os jovens que semanalmente compareciam de maneira espontânea ao local 

dos encontros, ressaltando que a falta de recursos tecnológicos impossibilitou a 

realização de algumas atividades.  

Esta fase da pesquisa também se caracterizou pelo aprofundamento da coleta de 

dados que primeiramente aconteceu no dia vinte e nove de Maio de 2012, mediante a 

realização de entrevista semiestruturada com o presidente da Associação Luziense de 

Quilombolas, onde se obteve informações sobre o processo de reconhecimento da 

comunidade enquanto formada por remanescentes de quilombo, realidade 

socioeconômica local, participação dos jovens nos aspectos socioambientais do 

povoado, entre outros.  
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O trabalho também contou com entrevistas semiestruturadas com pescadores e 

pescadoras da comunidade “escolhidos” através da técnica Snow Ball ou também 

denominada segundo BALDIN e MUNHOZ (2001) como “amostragem Bola de Neve” 

ou como “cadeia de informantes”. O uso desta técnica é feita sobretudo para amostras 

não probabilísticas, recorrente em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um 

estudo indicam novos participantes que por sua vez indicam novos participantes e assim 

sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto, o “ponto de saturação”. 

As entrevistas semiestruturadas com os profissionais da pesca da Rua da Palha 

foram realizadas no dia vinte e oito de Julho de 2012, individualmente e em locais 

variados como residências, local de pesca e na rua entre amigos, totalizando doze 

entrevistas. Com um roteiro de perguntas abertas e passível de modificações a partir das 

respostas, onde se tentava compreender melhor as especificidades locais no que se 

refere à atividade pesqueira, as relações socioambientais estabelecidas na comunidade, 

assim como a percepção deles acerca dos jovens. 

Com a finalização das oficinas, também os jovens foram individualmente 

entrevistados através de perguntas abertas e fechadas previamente elaboradas sem que, 

no entanto, fosse descartada a possibilidade de inserir novos questionamentos a partir 

das falas coletadas. Nesta etapa, buscou-se entrevistar com o máximo de sujeitos que 

participou das atividades, localizando-os prioritariamente em suas residências. Esta 

etapa aconteceu ao longo dos dias vinte e sete e vinte e oito de Julho de 2012, 

totalizando 17 entrevistas.  

Aos jovens foram feitas perguntas referentes às temáticas das oficinas, a 

percepção deles acerca da pesca, da comunidade e da relação estabelecida entre elas, 

assim como as aspirações deles para o futuro profissional, inserção profissional na 

prática pesqueira e permanência na comunidade, entre outros.  

Para ambos os procedimentos referentes à coleta de dados mediante as 

informações dos depoimentos dos entrevistados (pescadores, pescadoras, presidente da 

Associação Luziense de Quilombolas e jovens), foi utilizado o gravador enquanto 

recurso tecnológico para registrar as informações através da gravação em áudio. 
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6.2.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

 As informações obtidas mediante as observações e as atividade desenvolvidas 

durante as seis oficina, assim como as entrevistas, foram analisadas, interpretadas e 

categorizadas com base nos preceitos da análise de conteúdo proposta com Bardin 

(2006). 

 No que diz respeito aos instrumentos para coleta de dados adotados por 

pesquisas participantes, podemos relacionar como mais recorrentes as entrevistas 

semiestrturadas (coletivas e individuais), a análise documental e a observação 

participante. Além destas, também foram utilizados o diário de campo, o gravador e a 

câmera fotográfica. 

 A análise dos dados coletados mediante os supracitados instrumentos se baseou 

em transcrição das gravações das entrevistas para utilização das informações referentes 

aos temas concernentes a este estudo. Assim, como o presidente da Associação 

Luziense de Quilombolas e com os pescadores, as informações foram transcritas na 

integra para serem utilizadas juntamente com o referencial e a caracterização da área de 

estudo, corroborando com a literatura pertinente.  

 Com os filhos dos pescadores, os dados coletados nas entrevistas, cujo roteiro 

possui questões abertas e fechadas, foram analisados e relacionados ao referencial 

teórico, ás temáticas das oficinas e à percepção deles referente às relações 

socioambientais. Assim, a categorização dos dados ocorreu de modo a utilizá-los a 

partir das respostas das entrevistas, sendo relacionadas às demais abordagens, pois, a 

freqüência e a semelhança dos discursos são a base para trabalhar os temas das 

categorias, em conjunto com o referencial bibliográfico da dissertação. 

 Para Bardin (2006), é importante obedecer algumas regras para estabelecer as 

categorias de analise de conteúdo dos dados coletados durante a realização de um 

trabalho de campo. Segundo a autora, as principais são: exaustividade (os dados devem 

ser lidos e relidos quantas vezes forem necessárias); representatividade (o significado e 

a freqüência dos dados); homogeneidade; pertinência e exclusividade. 
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 Conforme Moraes, a analise de conteúdo baseia-se em um conjunto de técnicas e 

instrumentos empregados na fase de analise e interpretação de dados de um estudo e 

costuma ser aplicada à apreciação de documentos escritos, discursos, dados de 

comunicação e semelhantes, objetivando “[...] uma leitura critica e aprofundada,  

levando á descrição e interpretação destes materiais, assim como inferências sobre suas 

condições de produção e recepção” (1994, p.104). 

 Foi proposto aos protagonistas que falassem sobre a vida cotidiana de pescador, 

que contassem os casos acontecidos, refletissem sobre o trabalho, o modo de viver, de 

ver e compreender o seu mundo, enfim, buscando favorecer a emergência de relatos em 

que eles mesmos traduzissem a vida na comunidade. Em resposta, suas falas versaram 

sobre a vivencia de lugar, o cotidiano, os hábitos, valores, costumes, afetos, trabalhos, 

preocupações pertinentes ao presente e também ao futuro. 

 A postura adotada para a coleta de dados coaduna com um dispositivo de 

entrevista aberta que tem como principal característica o pressuposto de captar a 

essência do sentido circulante entre as pessoas e na comunidade estudada. Desta feita, 

caso necessário, a busca de dados secundários pode vir a acrescentar as informações 

inicialmente coletadas, de maneira a corroborar para a compreensão da questão a ser 

investigada. 
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CAPÍTULO 7 

 

7. APONTAMENTOS ACERCA DA PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS 

JOVENS 

Esta seção se destina a discussão dos resultados obtidos por meio da realização 

das entrevistas e das oficinas. Estas últimas foram realizadas em seis momentos 

distintos. Os encontros aconteciam semanalmente em um espaço da associação de 

pescadores, com a realização de praticas que visavam alem de debater com os jovens 

temas apontados por eles, desenvolver atividades individuais e coletivas. 

As oficinas foram realizadas com 17 jovens, tomando-se por base um roteiro 

contendo perguntas abertas e fechadas referentes às práticas cotidianas, relações 

estabelecidas e percepções. Deste modo, foi possível traçar um perfil dos participantes, 

com informações sobre idade, escolaridade, conflitos, sonhos e perspectivas futuras. 

Por meio destas estratégias interventivas – oficinas e entrevistas individuais -, 

foi possível adensar a discussão de temas como: descendência quilombola, relações 

socioambientais, natureza, meio ambiente, respeito, trabalho em equipe, pesca e 

comunidade, dentre outros, que serão elencados no transcorrer deste capitulo.  

 

7.1 PRIMEIRA OFICINA: CONHECENDO OS JOVENS  
 

A 1ª oficina aconteceu em cinco de junho de 2012, no espaço da Associação de 

Pescadores, no horário vespertino – das 14 às 17 horas -, com a participação de 18 

jovens que compareceram espontaneamente ao local, e com a presença de algumas mães 

que objetivavam conhecer a proposta do projeto. Na ocasião, foi apresentado o porquê 

da escolha do lugar (povoado Rua da Palha) e dos jovens para a realização da pesquisa, 

os objetivos propostos e a metodologia que seria utilizada. Ou seja, construção conjunta 

de temáticas e atividades que fossem do interesse e\ou necessidade deles.  
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No momento da apresentação os jovens foram questionados sobre as seguintes 

informações: nome, idade, série que estudam, se os pais são ou não pescadores, se eles 

pescam e com qual frequência, e ainda se sabem algo sobre descendência quilombola. 

Tais questionamentos foram fundamentais para a realização das atividades desta etapa 

de pesquisa, pois, identificou-se serem jovens estudantes que tinham a pesca como 

pratica esporádica, que possuíam pouca ou nenhuma informação sobre a formação 

quilombola do povoado e que apresentaram nesta ocasião, nítida dificuldade para falar 

em publico, mesmo estando diante de colegas e sendo apenas a pesquisadora estranha a 

eles. 

Como primeira atividade, foram entregues papel e lápis de colorir para que eles 

desenhassem alguma coisa ou lugar que considerassem importante para eles ou para a 

comunidade.  A maioria das imagens produzidas pelos jovens retrata a escola e a família 

como sendo prioridade para eles, e a pesca como o principal atributo da comunidade. Os 

desenhos abaixo servem como exemplos para a característica relatada. 

              
Imagem n° 09-Jovens Desenhando            Imagem n° 10-Jovens Desenhando        
Fonte: NUNES/2012                                  Fonte: NUNES/2012                       
 
 
 
 

     
Imagem n° 11-Desenho 1                               Imagem n° 12- desenho 2 
Fonte: NUNES/2012                                       Fonte: NUNES/2012 
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                                  Imagem n° 13- desenho 3 
                                  Fonte: NUNES/2012 

Além destes, também foram citados como importantes individualmente a 

delegacia, casas e a quadra de esportes. Vale ressaltar que todos os participantes que 

representaram características atribuídas à comunidade, em um total de 11, fizeram 

menção à pesa através de desenhos de peixes, barcos e marés. 

Na ocasião, também foi levada a abordagem do vocábulo socioambiental, 

explanando sobre o que se trata mediante exemplificação através da realidade deles. 

Notou-se ser algo novo para eles, cujos conhecimentos sobre natureza e meio ambiente 

são vagos e confusos. 

Ao final do primeiro encontro os participantes foram questionados se gostariam 

de participar das atividades e pretendiam estar presentes na próxima oficina. Apenas um 

deles se manifestou contrario a dar continuidade de participação. Na ocasião, percebeu-

se o quanto os presentes são tímidos e com dificuldade de expressão mesmo quando 

estimulados. Além disto, apresentam também nítida dificuldade de escrita e 

compreensão, o que foi possível identificar nas escritas da primeira atividade. 

 

7.2 SEGUNDA OFICINA: ORIGEM QUILOMBOLA 

A 2ª oficina aconteceu em doze de Junho de 2012 no mesmo local e horário do 

1º encontro com a participação de 23 jovens, sendo que quatro dos presentes na semana 

anterior que afirmaram interesse em participar não compareceram. Neste dia, sujeitos 

com idades acima dos vinte anos participaram das atividades. 
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Para este encontro, o presidente da Associação Luziense de Quilombolas foi 

convidado a passar para os jovens informações sobre a origem remanescente de 

quilombos característica desta e de outras comunidades do município de Santa Luzia do 

Itanhy, uma vez que, no primeiro encontro, apenas dois dos presentes demonstrou ter 

algum conhecimento acerca do assunto. Diante desta realidade, a temática mostrou-se 

essencial dentre os conteúdos a serem abordados, haja vista o fato de se tratar de uma 

localidade majoritariamente formada por remanescentes. 

          
Imagem n° 14- palestra 1                      Imagem n° 15- palestra 2 
Fonte: ALVIM/2012                             Fonte: ALVIM/2012 

Além da fala do representante dos remanescentes, os jovens assistiram pequenos 

vídeos retirados do youtube com depoimentos de pessoas com origem quilombola, 

somados a imagens de comunidades e manifestações culturais. O objetivo deste 

momento foi instigá-los quanto às semelhanças e diferenças a serem identificadas por 

eles com relação às realidades exibidas no vídeo e a percepção que têm da comunidade. 

Para a realização da próxima oficina, buscou-se estimular a fala dos jovens sobre 

a temática e a metodologia que eles gostariam que fosse trabalhada. Ação cujo resultado 

ficou aquém do desejado, pois, apenas três dos presentes se manifestaram opinando o 

desejo por mais informações acerca dos conceitos de comunidade e quilombola. 

A partir das falas, os presentes foram divididos em grupos para organizarem 

apresentações livres sobre as seguintes temáticas: “O que é ser jovem”; “Minha 

Comunidade”; “Somos Quilombolas”; e “A Pesca”. A escolha dos temas não 

mencionados por eles foram escolhidos pela pesquisadora em função de serem 

abordagens recorrentes nas explanações e também nos questionamentos a serem feitos 

nas entrevistas que aconteceriam em outro momento da pesquisa.  
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7.3 TERCEIRA OFICINA: DIREITOS E RESPONSABILIDADES  
 

A 3ª oficina aconteceu no dia dezenove de junho de 2012 com a participação de 

vinte e um jovens. Nesta, diferentemente das demais, eles compareceriam ao encontro 

para a realização de uma atividade previamente solicitada. O que, no entanto, não 

aconteceu, pois nenhum dos membros dos grupos atendeu ao pedido, o que gerou a 

necessidade de falar sobre a ideia de compromisso, de trabalho em equipe e de 

responsabilidade, uma vez que os mesmos haviam se comprometido quanto à 

realização.  

Diante da mudança, após falar sobre as supracitadas temáticas, foram entregues 

papel e caneta para que eles escrevessem ali uma lista com aquilo que eles 

consideravam como sendo direitos e responsabilidades deles. O objetivo da atividade 

foi instigá-los a respeito do fato de que todas as pessoas, independente de idade, 

profissão, sexo ou posição social têm diariamente suas ações moldadas a partir de regras 

e condições de vida em sociedade. Apesar da já mencionada dificuldade com a escrita, 

todos participaram da atividade e ao final, entregaram as listas que foram lidas e 

discutidas com eles. 

      
Imagem n° 16- Listas1                             Imagem n° 17- Listas 2 
Fonte: NUNES/2012                                Fonte: NUNES/2012 

No conteúdo das listas houve o predomínio de frases com problemas na 

formulação em que a ideais não estava nitidamente escrita. Entre os direitos, foram  

considerados aspectos como educação, escola de qualidade, pratica esportiva, 

atendimento hospitalar na comunidade, diversão e liberdade para sair com amigos. Com 
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relação às responsabilidades, foram mencionados respeito aos mais velhos, manutenção 

da limpeza do povoado e ter consciência dos próprios atos. Segue abaixo alguns relatos 

exemplificando estas menções. 

O meu direito é ter um trabalho melhor que pesca pra mim ajudar a 
minha família no dia a dia. O meu direito é também respeitar as 
pessoas que é mais velha (E.N.S., 13 anos). 

A gente tem que ter direito de se divertir, brincar e estudar (J.P.M.A, 
15 anos). 

Direitos e deveres é se considerar cidadão. O verdadeiro cidadão 
participa ativamente das questões que envolvem a sua comunidade e 
procuram ajudar a resolver (L.S.P, 16 anos). 

Eu tenho o direito de sair com minhas amigas para qualquer lugar 
quando eu quero e de jogar bola na quadra onde a gente se diverte 
muito (D.M.S., 21 anos). 

É minha responsabilidade fazer o que eu quero e eu gosto. Sei das 
coisas que to fazendo e tenho que ter responsabilidade se fiz aquilo 
(P.N.O, 14 anos). 

Ninguém é melhor que ninguém e nem sabe tudo. Hoje to tendo mais 
aprendizagem com a sabedoria das coisas porque tem educação. Tem 
que ter também respeito uns com os outros que tem que ter  boa 
convivência (D.M.S., 13 anos). 

Mesmo contando apenas com as falas de poucos jovens após a escrita, o 

resultado do dia foi considerado positivo, pois, além de estimulá-los à escrita reflexiva 

acerca das ações deles próprios e das pessoas de maneira geral, possibilitou também 

ouvir o que os colegas pensam a respeito da temática, algo que talvez nunca tivesse feito 

parte das conversas entre eles. 

Aproveitando o momento de bate-papo, o vocábulo socioambiental foi 

novamente abordado para eles, pois, ficou nítido no primeiro encontro que todos 

desconheciam a palavra assim como o significado e, mesmo após a explicação, 

insistiam em atribuir a ela tão somente aspectos relacionados à ideia de natureza, em 

especial, fauna e flora. Assim, houve a necessidade de enfatizar que se refere também às 

relações sociais que são estabelecidas nos diferentes cotidianos das pessoas, tomando as 

praticas sociais da comunidade como exemplos.  
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Para finalizar as atividades do dia, foi exibido um vídeo retirado do youtube com 

três pequenas animações a respeito da importância de se trabalhar em equipe. Nas 

narrativas, eram ilustradas situações nas quais apenas uma pessoa não conseguiria êxito 

na execução de algo, sendo necessária a colaboração de outros. A dinâmica de trabalho 

das formigas foi o que mais encantou os jovens, estimulando a fala de alguns deles que 

mencionaram exemplos de trabalhos em equipe bem sucedidos dentro e fora da 

comunidade. 

 
 
7.4 QUARTA OFICINA: RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAI  

A 4ª oficina aconteceu no dia vinte e seis de Junho de 2012 e contou com a 

participação de 24 jovens. Neste dia, a pesquisadora foi surpreendida pelos participantes 

que, de maneira espontânea, realizaram a atividade que deveria ter sido apresentada na 

semana anterior, e um deles pediu desculpas pela não realização da mesma no dia 

combinado. Diante desta atitude pude verificar a compreensão que eles estavam tendo a 

respeito dos temas trabalhados, pois, a execução desta atividade representou uma forma 

deles demonstrarem compromisso e responsabilidade com o propósito dos encontros 

semanais para a realização deste estudo. 

 

   
Imagem n° 18- apresentação 1                Imagem n° 19- Apresentação 2 
Fonte: NUNES/2012                                Fonte: NUNES/2012 

As apresentações não se diferenciaram muito. De maneira geral foram feitas 

leituras com exposição em cartolina. No entanto, no grupo responsável por falar sobre a 

pesca, um dos participantes levou uma rede e demonstrou como ele a utiliza durante a 

atividade da pesca. Já o tema “Somos Quilombolas” foi apresentado com o auxilio do 

data show para a exibição de texto e fotos. 
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Para dar continuidade às atividades do dia, foram apresentados dois vídeos 

retirados do youtube com imagens e frases referentes à ideia de “responsabilidade 

socioambiental”. Esta exibição mostrou-se necessária em função da insistência deles na 

compreensão desta somente relacionada à natureza, não inserindo as relações humanas. 

Após a exibição montamos uma pequena apresentação em grupo com a 

supracitada temática. Apesar da rejeição inicial, eles aceitaram e se organizaram em três 

equipes para realizar a atividade. Teve uma apresentação em formato de telejornal (dois 

participantes na bancada lendo as noticias e outro como repórter); encenação de uma 

peça em que dois vizinhos discutiam por causa do volume do som de um deles; e 

encenação de uma situação em que durante uma pescaria, enquanto alguns pescadores 

utilizavam instrumentos de pesca permitidos e respeitavam o tamanho dos peixes e 

crustáceos, outros infringiam as leis ambientais e sujavam o mangue. 

Mesmo com simplicidade, improviso e falta de recursos materiais, as 

apresentações foram interessantes e demonstraram por meio das falas dos jovens, ter 

havido uma ampliação na compreensão deles acerca da abrangência do termo 

socioambiental, como também estímulo à criatividade e desenvoltura frente aos colegas, 

o que era a intenção da pesquisadora ao solicitar-lhes esta atividade.  

 

7.5 QUINTA OFICINA: DESENVOLVENDO TRABALHOS EM GRUPO  
 

Com a presença de 16 jovens, a 5ª oficina aconteceu no dia três de Julho de 

2012. De acordo com os presentes, o baixo número de participantes tinha dois motivos: 

alguns haviam ido buscar madeira para utilização em fogões à lenha, e outros estavam 

na quadra jogando e por isso chegariam mais tarde. 

Neste dia os jovens assistiram à animação “Pardinho”, em que o personagem 

principal, um peixe filhote, percorre todo o curso do Rio Pardo a fim de conhecê-lo. 

Durante o percurso, o viajante de depara com diversas realidades do rio: em alguns 

trechos ele possui água clara e límpida, em outros serve como depósito para o lixo e a 
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rede de esgoto de fabricas e residências, além de ser degradado por pessoas que o 

utilizam para a pesca e outras lazer. 

A motivação para esta exibição aconteceu na semana anterior quando após as 

apresentações, os jovens mencionaram que muitas pessoas vão ao rio pescar ou se 

divertir e deixam bastante sujeira no local. Finalizada a exibição, houve um breve 

momento de conversa com eles. Alguns chegaram a confessar que já “sujaram” o 

mangue e as ruas do povoado com o descarte incorreto de lixo. Houve ainda conversas 

sobre a pratica da pesca desenvolvida na comunidade, com relatos de jovens a respeito 

da importância que a atividade tem para a comunidade, a freqüência que praticam e a 

perspectiva deles quanto ao futuro. 

       
   Imagem n° 20                                              Imagem n° 21 
   Fonte: NUNES/2012                                   Fonte: NUNES/2012 
 
 

               
Imagem n° 22-Confecção de cartazes3      Imagem n° 23-Confecção de cartazes4  
Fonte: NUNES/2012                                  Fonte: NUNES/2012 

Para finalizar, os presentes foram divididos em 3 grupos e, com folha de 

cartolina, lápis de colorir e caneta, e solicitou que cada uma das equipes expressasse ali 

o que eles gostariam que tivesse no povoado ou como eles queriam que a Rua da Palha 

fosse. Esta atividade foi implicitamente sugerida por eles pelo fato de sempre haver 

comentários acerca das “deficiências” e “necessidades” do povoado conforme a 

percepção deles do lugar. 

Todos foram instigados a colocar na cartolina, seja através de desenho ou de 

palavras, aquilo que gostaria, pois, tratava-se de uma atividade conjunta a partir de 

olhares e percepções individuais. Como resultado, foi ressaltada pelos jovens a 

necessidade de uma melhor infraestrutura em ações cuja execução cabe à administração 
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pública, como, por exemplo, construção de hospital e delegacia, assim como 

pavimentação das ruas. 

   
 Imagem n° 24-Apresentação de cartazes 1     Imagem n° 25-Apresentação de cartazes 2 
 Fonte: NUNES/2012                                      Fonte: NUNES/2012 
 
 

 
    Imagem° 26 - Apresentação de Cartazes 3 

                                            Fonte: NUNES/2012 
 
 
 
 
7.6 SEXTA OFICINA: SOMOS TODOS DIFERENTES 
 

A sexta oficina aconteceu no dia 10 de julho de 2012 e teve a participação de 20 

dos jovens que ao longo das cinco semanas anteriores participaram das atividades. Esta 

era a última oficina a ser realizada com eles. Na ocasião houve alguns pedidos para que 

a ação da pesquisadora continuasse a acontecer na comunidade, mesmo que não fosse 

com a mesma frequência. Fala que me motivou e satisfez por demonstrar a aceitação 

deles comigo, com as temáticas levadas e com a metodologia trabalhada. 

Para este dia foi levada a animação “Chico Bento no Shopping”, em que o 

personagem “caipira” da Turma da Mônica vai pela primeira vez passear em um 

shopping da cidade grande e fica impressionado com todas as diferenças entre o estilo 

de vida e de lazer dos moradores do interior e dos centros urbanos. No enredo, acaba se 

estabelecendo uma via dupla de preconceitos entre as distintas realidades apresentadas. 
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Imagem n° 27- Vídeo 1                      Imagem n° 28- Vídeo 2 
Fonte: NUNES/2012                          Fonte: NUNES/2012 

Com esta exibição, pretendeu-se encerrar as oficinas com os jovens do povoado 

Rua da Palha, instigando-os a debater sobre a necessidade de respeitar tudo e todos, 

independentemente das diferenças existentes entre eles. 

 

7.7 POVOADO RUA DA PALHA: QUEM SÃO SEUS JOVENS FILHOS 

Os jovens envolvidos na pesquisa são residentes do povoado Rua da Palha, 

nascidos ali ou na cidade vizinha, Estância, nunca moraram em outro lugar e apenas 

dois não possuem casa própria, sendo um residente de imóvel alugado e outro que 

ocupa residência cedida por familiar. 

São homens e mulheres com idades entre 12 e 24 anos de idade, que não 

possuem filhos, moram com os pais, irmãos e, em alguns casos, com outros familiares 

como tios, primos e avós, por exemplo.  

Durante a semana estudam na escola da comunidade, que oferece somente os 

ensinos infantil e fundamental, ou se deslocam em veículos da Prefeitura para unidades 

escolares do município de Estância ou de Santa Luzia do Itanhy, sede do povoado. 

Entre os jovens entrevistados, apenas 3, representando 17,64%, disseram não realizar 

outra atividade além de estudar, os demais, 82,35%, costumam realizar procedimentos 

relacionados à pesca como coletar sururu, pegar aratu e pescar de rede, entre outros, 

quando vão para maré. 

Apesar de todos os participantes deste estudo estarem regularmente matriculados 

em unidades de ensino, apenas 4 dos 17 jovens entrevistados estão na série 

correspondente a idade, sendo que o nível de escolarização das mulheres é maior que o 

dos homens. 



127 

 

No que se refere ao nível de instrução formal dos pais, a maioria dos 

entrevistados respondeu que eles sabem ler e escrever, no entanto, em muitos casos, 

trata-se de analfabetos funcionais, ou seja, pessoas com conhecimento apenas para 

leituras de menor complexidade e habilidade de escrita somente para assinar o próprio 

nome. Observou-se que entre as mães, é maior o numero de alfabetizadas do que entre 

os pais. 

De acordo com Ferrano (1995), isto se deve ao fato de que os homens costumam 

frequentar as escolas por menos tempo que as mulheres, já que a “necessidade” por uma 

ocupação que lhes garanta renda acontece mais precocemente, em especial, quando se 

trata de realidades de pobreza como a encontrada na Rua da Palha. 

 

7.7.1 RELAÇÕES FAMILIARES: A IDEIA DE LIBERDADE COMO GUIA 

No que se refere à qualidade da relação que mantêm com os pais e familiares, 

64,70% dos jovens entrevistados qualificaram como boa, mencionando especificidades 

como pequenas brigas com irmãos e reclamações referentes ao controle que os pais 

exercem sobre eles com relação às saídas, em especial, as idas em festas realizadas em 

outros municípios. “Eu queria sair sem ter que pedir, porque reclamam quando quero ir 

nas festas” [...] “As vezes querem mandar em minha vida. Eles sabem que eu tenho 

mais de 18 anos” (C.A.S., 24 anos), disse enfatizando que com a maioridade, deveria ter 

mais liberdade de ir e vir. 

Esta ideia de liberdade atribuída ao jovem e muitas vezes por eles assimilada 

como sendo a principal, ou estando entre as características predominantes desta fase da 

vida, foi apontada não somente nos discursos referentes aos problemas mais 

corriqueiros existentes com os pais e familiares, como também na autodefinição do que 

é ser jovem na percepção deles. Momento em que este atributo ganhou ainda mais 

destaque, o que pode ser constatado nas seguintes falas:  

Ser jovem é algo bom. Posso fazer o que quiser. [...] Bom pra me 
divertir, pra sair, ir nas festas, ficar na rua e tudo mais. Tenho uma 
liberdade que quem não é jovem não pode ter (M.E.S.A., 21 anos) 
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 É gostar de sair pra festa. Ter liberdade, ter menos responsabilidade e 
mais tempo livre pra mim mesma. Posso fazer mais as minhas coisas 
porque não tenho a responsabilidade que é das pessoas que já são 
adultas (T.S., 15 anos).  

A temática juventude foi trabalhada com os participantes deste estudo durante a 

quarta oficina quando, organizados em grupos, fizeram uma apresentação com leitura e 

exibição em cartolina. Na ocasião, eles demonstraram a percepção de que “ser jovem” 

está associado à liberdade de ação, ter amigos, estudar e estar em um universo de 

diversão que já não mais pertenceria aos adultos.  

De acordo com as informações coletadas nas entrevistas, a percepção dos que 

responderam ao questionamento sobre o que é “ser jovem” se assemelha da ideia 

passada pelo senso comum, segundo a qual, a juventude esta sempre associada à noção 

de liberdade no sentido de não ter a mesmo cara de responsabilidade atribuídas aos 

adultos, nem os cuidados dispensados às crianças. Esta visão é corroborada pela 

literatura que também atribui aos jovens um tempo maior de dedicação ao prazer, em 

que se pode recorrer às experimentações (ABRAMO, 1994). 

 A associação da juventude a faixas etárias pré determinadas, como parte da 

literatura acerca desta temática costuma fazer, não foi mencionada pelos jovens como 

fundamental, pois eles afirmaram percebem a juventude como período da vida marcado 

pela ausência de muitas responsabilidades, que seriam, entre outras, a criação de filhos e 

a saída da casa dos pais. “Até quando eu não tenha filho, porque ai tenho que trabalhar 

muito mesmo” (L.I., 18 anos). Se eu morar minha vida toda em casa eu sou jovem. [...] 

quem mora sem a família já é adulto” (C.D.M, 12 anos). 

 

7.7.2 A PESCA E AS PERSPECTIVAS DA JUVENTUDE DA RUA DA PALHA  

Os jovens do povoado Rua da Palha podem ser categorizados como pessoas 

felizes. Assim ficou constatado mediante questionamento acerca da satisfação deles 

com a vida que têm, onde todos os 17 respondentes afirmaram estar felizes. Apesar de 

relatos enfatizando aspectos que encaram como sendo dificuldades, como a falta de 

recursos financeiros e o desejo por bens materiais, os jovens estão satisfeitos e atribuem 
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esta satisfação à família, aos amigos e a não terem maiores problemas relacionados à 

saúde. Ou seja, a não realização dos anseios por objetos adquiridos através do dinheiro 

não ofusca aspectos relacionados ao cotidiano e que são compartilhados entre eles.  

A esperança e a crença em realizações pessoais futuras que envolvem trabalho e 

renda são enfáticas e constantes nos discursos da juventude participante deste estudo, 

pois para 100% deles, o principal a se esperar do futuro é a conquista de uma profissão 

e/ou emprego que lhes garantam uma “boa” renda. 

De acordo com as falas, eles almejam uma ocupação profissional “melhor do 

que a pesca” afirmando ser esta uma atividade na qual ganha pouco e cansa muito. 

“Quero trabalhar numa coisa melhor que a maré pra poder dá um dinheiro pra minha 

mãe” (E.L.S., 14 anos). Ou ainda: “Ter um emprego bom pra poder ajudar meu pai e 

meus irmãos. Eles é tudo da maré e só ganha pra comer e comprar pouca coisa de casa” 

(C.D.M., 12 anos).  

Na percepção destes jovens, ter uma profissão diferente da de pescador 

representa a possibilidade de obter uma renda maior do que a dos pais, possibilitando a 

manutenção dos gastos deles e auxilio de familiares cujo sustento depende da pesca. 

Ademais, de acordo com os mesmos, a vida do pescador é de grande desgaste físico e 

com pouco ganho material.  

Nota-se que para os jovens do povoado Rua da Palha, a pesca não desperta 

interesse enquanto atividade de trabalho a ser profissionalmente realizado no futuro, 

uma vez que, na percepção deles, ser pescador implica na constância de dores e cansaço 

físico, além de tratar-se de algo que não lhes garantirá renda suficiente para a 

concretização de desejos materiais. Visão esta que eles têm da realidade vivida pelos 

pais e outros familiares que tem a pesca como atividade profissional. 

7.7.3 SOCIAL E LAZER: O QUE FAZEM PARA SE DIVERTIR E O QUE 

DESEJAM ESTES JOVENS 

Momentos de lazer e de diversão representam parte importante do cotidiano dos 

jovens entrevistados. De acordo com eles, é fundamental para a vida no povoado a 

manutenção de bom relacionamento com outros jovens, assim como a formação de 
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grupos a partir dos gostos e identificações existentes entre eles. Questionados sobre os 

hábitos de diversão deles, entre as respostas dos 17 entrevistados, todos citaram 3 itens 

em comum: jogar bola e\ou brincar na quadra; ir pra festas; e ir pra maré.  

A sociabilidade é uma característica da juventude que pode ser observada a 

partir da tendência que eles têm de se agruparem conforme as afinidades compartilhadas 

e relacionadas aos mais diferentes interesses, sejam artísticos, culturais, políticos, 

sociais e assim por diante. Tal dimensão tende a ser mais evidenciada nos locais de lazer 

e de diversão, sem, contudo, deixarem de acontecer também em espaços como escola e 

trabalho.  

De acordo com os jovens participantes, a quadra de esportes localizada na rua 

principal do povoado é um importante ponto de encontro tanto para conversas como 

para brincadeiras e jogos dos quais costumam participar homens e mulheres, de 

diferentes idades.   

Apesar de a “permissão” para ir a festas ser o principal problema apontado pelos 

jovens no que se refere ao relacionamento deles com os pais, esta foi mencionada por 

todos como uma das principais formas de lazer praticadas na comunidade, pois, 

segundo uma entrevistada, “é nas festas que a gente dança, bebe e veste as roupas 

novas” (E.M.A., 16 anos). 

Mas a diversão e o lazer não ocorrem somente nas festas, houve relatos de 

jovens que afirmaram que a prática da pesca também se constitui um momento de 

descontração. Quanto à resposta “ir pra maré”, vale ressaltar que, quando questionados 

sobre esta afirmação, os mais jovens sinalizaram para o fato de tratar-se de uma ocasião 

em que trabalho e lazer se confundem, uma vez que a coleta não acontece de forma 

obrigatória como fonte de renda para sustento familiar, assim eles desenvolvem a 

atividade de forma conjunta num misto de labuta e diversão.  

Ainda sobre o que costumam fazer para se divertir, também foram mencionadas 

viagens para as praias do município de Estância e encontros para assistir filmes. 
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Como a gente não tem muita opção, junta uma turma, compra DVD de 
filme e de show e vai ver na casa de alguém. [...] a gente não tem 
muito dinheiro pra ficar saindo muito (J.P.M.A., 15 anos). 

Eu faço tudo que posso. Brinco na quadra o dia todo se tiver gente lá. 
Meu jogo preferido é queimado. [...] se eu pudesse ia todo domingo 
pro Abais37. Ruim que meu pai não deixa e nem tenho dinheiro (M.S., 
14 anos).  

Em se tratando da diversão no ambiente doméstico, as resposta obtidas dos 

jovens variaram bastante. Seis itens foram mencionados pelos entrevistados, sendo que 

5,88% o computador, 5,88% o irmão mais novo, 11,76% disseram ser o quarto, 11,76% 

a família, 23,52% o som e 41,17% a televisão. Ao incluir este questionamento (o que 

tem em casa que você mais gosta), objetivou deixar em aberto quanto a referir-se a algo 

material ou não, para que o jovem respondesse aquilo que realmente fosse de sua 

predileção no ambiente domestico.  

 
         
               Gráfico1: Preferências dos Jovens no Ambiente de Trabalho 
                  Fonte: NUNES/2012 

O predomínio da televisão pode ser atribuído ao fato de se tratar de um objeto de 

baixo custo, com facilidade de compra e que, culturalmente, está presente em cerca de 

90% das residências brasileiras. De acordo com Fischer (2005), mais do que um 

eletrodoméstico, é uma fonte de informação e entretenimento que para muitas famílias 

representa o único atrativo para manter-se atualizado com relação aos acontecimentos 

próximos e distantes, assim como também uma forma barata de lazer configurado por 

atrações como as telenovelas, filmes, programas de auditório, dentre outros. 

                                                           

37 Praia do litoral do município de Estância.  
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Com objetivo de conhecer os desejos destes jovens, foi questionado o que eles 

gostariam ter em suas casas. Houve pouca variação nas respostas para este item. Para 5 

entrevistados (29,41%), ter um quarto individual é o que eles mais gostariam de ter em 

casa, pois, segundo eles, “não dá para ter liberdade tendo que dormir com um monte de 

gente. Minhas coisas ficam bagunçadas porque todo mundo mexe” (C.A.S., 24 ano). 

Todos que responderam desejar o quarto, afirmaram acreditar que seriam mais felizes 

caso este desejo fosse realidade. 

O mesmo percentual, 29,41%, disse querer ter um computador em casa. No 

povoado existe apenas uma lan house com 4 computadores conectados à internet para a 

utilização da comunidade. De acordo com os que optaram pela máquina, “[...] a gente 

gasta muito dinheiro para ver o face. [...] a internet é cara e cai toda hora [...] demora 

pra abrir as fotos” (R.C.B., 17 ano). Apenas um deles mencionou que ter um 

computador e ele estar conectado á rede facilitaria na realização de pesquisas e 

atividades escolares, sendo que a maioria afirmou utilizar majoritariamente para acesso 

a salas de bate-papo, redes sociais e jogos. 

Os demais itens mencionados pelos jovens como objetos de desejo foram carro 

(17,64%), piscina (14,64%) e sofá (5,88%). Para o primeiro a “justificativa” foi o fato 

de poder ir para outras localidades com maior facilidade, sem depender do transporte 

público. Já a piscina foi desejada por aqueles que se queixaram da distancia entre as 

residências e o rio. “Eu queria tomar banho todo dia mas dá preguiça de caminhar” 

(J.N.M., 12 anos). 

A respeito de qual atividade os jovens do povoado gostariam de participar, a 

prática esportiva prevaleceu entre as respostas com 58,82%), seguida por dança 

(23,52%) e aula de inglês (17,64%). As principais ocupações deles no povoado estão 

relacionadas à escola e atividades esportivas, sejam elas propostas por ações do Pro-

Jovem38, como mencionado nas entrevistas, ou na forma de recreação entre os grupos 

que fazem uso diário da quadra. 

                                                           

38 Programa do Governo Federal que desenvolve ações de educação informal com crianças, jovens e 
adultos, em cada um dos seus programas. São realizados cursos e oficinas para capacitação profissional, 
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Os discursos revelaram a importância que o único espaço de lazer do povoado 

tem para o cotidiano destes jovens, pois é na quadra de esportes que eles costumam se 

reunir para brincadeiras e conversas. Assim, trata-se de um local cuja simbologia esta 

diretamente relacionada ao lazer e à socialização do referido grupo desta comunidade. 

 

7.8 FILHO DE PESCADOR: O QUE HÁ ENTRE A REALIDADE E A 

EXPECTATIVA 

Questionados sobre o significado da pesca, 100% dos entrevistados a percebem 

como a principal atividade de trabalho desenvolvida no povoado, representando a maior 

fonte de renda dos moradores. Na percepção deles, trata-se ainda de algo que envolve 

um misto de “coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Dá dinheiro pra gente, mas cansa 

muito ir todo dia” (C.A.S., 24 anos). Este relato corrobora com os a baixo descritos, em 

que todos eles atribuem a esta prática o sustento de suas famílias.  

É o que dá dinheiro e comida pra minha casa. Meu pai só sabe ser 
pescador [...] se não tivesse a maré a gente ia passar fome (L.I., 18 
anos). 

O trabalho que garante a vida e o dinheiro da maioria das famílias do 
povoado. Homem e mulher vai pra maré. [...] Tem gente já velhinho 
que aposentou mais vai as vezes, nem que seja pegar pra comer 
(M.E.S.A., 21 anos). 

Uma coisa muito boa porque pego pra comer e vender pra ter as coisas 
boas. [...] A pesca é a coisa mais importante do povoado. Quem tem 
barco vai mais longe. Quem não tem pesca de redinha, arma ratoeira 
ou pega caranguejo e aratu (L.M.S., 18 anos). 

 Desta feita, as famílias da comunidade são formadas por pessoas, homens e 

mulheres, que têm na pesca principal ou única fonte de renda. São sujeitos envolvidos 

na prática pesqueira há varias gerações: cresceram vendo avós e pais pescando, 

tornaram-se pescadores profissionais e tendem a ter também os filhos juntos a si no 

trabalho diário dos rios e marés.  

                                                                                                                                                                          

acompanhamento escolar e praticas esportivas. Informações disponíveis no endereço eletrônico: 
http://www.pote.mg.gov.br 
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A realidade socioeconômica dos jovens da Rua da Palha é bastante semelhante, 

pois todos eles são filhos de pescadores, sendo que em alguns casos, não somente o pai 

e/ou a mãe exerce esta atividade, mas sim todos os familiares residentes na comunidade. 

Esta assertiva foi possível através do levantamento de dados obtidos com a realização 

de entrevista semiestruturada, em que todos os entrevistados afirmaram ter familiares 

que trabalham como pescadores profissionais ou que não se definam assim, mas que 

pescam com frequência.  

Ser filho de pescadores para estes jovens é representado por um sentimento de 

dualidade entre ser “algo bom e ruim ao mesmo tempo”, como relataram muitos dos 

entrevistados, associando a esta condição a situação de pobreza em que vivem, a falta de 

dinheiro para aquisição de bens materiais, as constantes dores sentidas pelos mais 

velhos e a falta de perspectiva daqueles que não conseguem outra ocupação. No entanto, 

apesar dos aspectos que consideram negativos, ressaltam como benéfica a contribuição 

alimentar do pescado e o contato esporádico que eles têm com a maré. 

É bom porque a gente aprende a pescar. Isso também é uma profissão. 
[...] Eu quero pescar só de vez em quando sem ir todo dia igual meu 
pai vai. Pescar pra comer é bom, ruim é ir pra maré pra pagar as 
contas de casa (E.N.S., 13 anos). 

Nem bom nem ruim. Mas é um trabalho ruim e pesado que eu não 
quero. Parece que todo mundo que come e veste por causa da pesca 
queria ser outra coisa e só teve mesmo como ser pescador (L.S.P., 16 
anos). 

As falas supracitadas ressaltam a percepção de vida dura e sofrida que esses 

filhos de pescadores possuem com relação às pessoas que têm na pesca a profissão e 

assim, a fonte de renda familiar. Para eles, é nítido tratar-se de uma ocupação não 

desejada para o futuro. 

 

7.8.1 A PESCA COMO LAZER. A PESCA COMO PROFISSÃO: O QUE PENSAM 

OS JOVENS A RESPEITO DO FUTURO 

Apesar de não exercerem a pesca como atividade profissional, 88,23% dos 

jovens entrevistados disse praticá-la como forma para a obtenção de algum dinheiro 
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(apenas dois não realizam). Eles costumam ir aos finais de semana e no período de 

férias, quando vão com frequência maior, chegando a ir quase que diariamente, a 

depender dos fatores naturais. Sobre o destino que dão ao dinheiro que ganham com o 

pescado, houve, entre as respostas o predomínio da compra de roupas e gastos com 

festas.   

Os jovens do povoado não demonstraram ter a preocupação de guardar um 

pouco do dinheiro que ganham com as atividades que realizam, sejam elas ou não 

voltadas para a pesca, pois apenas 23,52% dos entrevistados costumam fazer este tipo 

de economia. Com relação aos principais gastos, eles priorizam a compra de itens de 

vestuário como roupas e sapatos, utilização de computadores na lan house e despesas 

com festas – transporte, ingresso e alimentação. 

   
Imagem n° 29- captura de caranguejo          Imagem n° 30- pesca com embarcação 
Fonte: NUNES/2012                                    Fonte: NUNES/2012 

          
Imagem n° 31- captura de caranguejo          Imagem n° 32- pesca com embarcação 
Fonte: NUNES/2012                                    Fonte: NUNES/2012 

Estes jovens costumam ir para maré acompanhados por amigos e, com menor 

recorrência, vão com pais e membros da família, como tios e primos. São com estas 

pessoas que eles afirmam ter aprendido a realizar alguma atividade de pesca -  41,17%  

amigos, 29,41% parentes, 17,64% sozinhos e 11,76% não pescam. A captura de 
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crustáceos (guaiamum e caranguejo) e a coleta de moluscos (ostras e sururu) são as 

principais pescas realizadas pelos jovens. Ajudar os pais na atividade não é algo 

recorrente. Assim afirmou 64,70% deles acrescentando auxiliá-los com pouca 

frequência, acontecendo apenas diante da imposição de obrigatoriedade por parte dos 

mais velhos.  

A pesca é para os jovens uma prática pertencente mais à esfera do lazer do que 

ao aspecto profissional. Eles relatam momentos na maré com os amigos como ocasiões 

de diversão. No entanto, mesmo que esporadicamente, as idas às áreas de pesca 

acontecem com nítida finalidade financeira, pois quando querem comprar algo ou ir a 

uma festa, a atividade é exercida para a obtenção do recurso necessário para realização 

de tal desejo. 

Os jovens percebem a pesca como a principal atividade econômica desenvolvida 

na Rua da Palha, porém, é a profissão menos almejada pelos jovens da referida 

localidade. Isto foi o que sinalizou as respostas referentes ao seguinte questionamento: 

Qual a atividade de trabalho desenvolvida no povoado que você gostaria de fazer? E 

qual não gostaria? 

Um total de 88,23% afirmou não desejar ter a pesca como atividade profissional, 

pois atribuem a ela características como elevado desgaste físico, pouco ganho financeiro 

e baixo prestigio social. Atributos ressaltados em falas como as seguintes: 

Trabalhar na maré dá muita dor nas costas. Se for a semana toda ai 
nem ando direito. Meu pai reclama todo dia que não aguenta mais. [...] 
Minha mãe fica mais em casa quebrando [...] nela dói as costas 
também (L.M.S., 18 anos).  

Aqui todo mundo vive da pesca. É tudo pobre porque ganha pouco. É 
só pra comer mesmo. Difícil conseguir juntar dinheiro pra comprar 
coisa boa. Até compra, mais é muita maré pra conseguir (M.C., 15 
anos).  

Às vezes, em Estância, lá na escola, tem gente que manga e fala mal 
de pescador [...] Na escola da gente era melhor. Era todo mundo igual 
que aqui é tudo da maré. Ne Estância não é assim (D.M.S., 13 anos). 

Quanto ao que gostariam de fazer, apenas 2 jovens optaram pela pesca. Vale 

ressaltar que para um deles esta é uma atividade na qual é possível conciliar trabalho e 
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lazer já que “a gente fica na maré e depois toma banho”. Para o outro, a pesca como 

profissão se tornaria algo mais prazeroso caso fosse realizada com a utilização de um 

barco, pois, na percepção dele, “o pescador que sai a motor vai pra outras maré pegar 

peixe e ganha mais dinheiro” 

 

7.8.2 O SIGNIFICADO DA EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DE VIDA DESTES 

JOVENS 

Para 100% dos jovens entrevistados a educação é um caminho para mudança de 

status social e aumento de renda. Este fato foi confirmado pela resposta ao seguinte 

questionamento: você acha que seu futuro profissional será melhor do que o de seus 

pais?, em que todos afirmaram acreditar nesta possibilidade associando-a ao fato de 

estarem estudando, já possuírem escolarização maior do que a deles e o desejo de cursar 

uma universidade. Todos eles sinalizaram a vontade de ingressar em uma instituição de 

ensino superior, com predomínio de licenciaturas, educação física e cursos técnicos. 

Quero ser professora. Pode ser que demore pra eu conseguir, mas 
quero ir estudar em uma universidade [...] minha mãe se esforça pra 
eu poder estudar, ela diz pra eu me interessar pra poder ter uma vida 
melhor, sem depender da maré (R.C.B., 17 anos). 

Os discursos dos jovens diante deste questionamento mostraram também a 

existência de realidades permeadas pela expectativa que fazem do futuro ao 

compreender a educação escolar como sendo mediadora para a possibilidade de outras 

oportunidades de trabalho ao afirmar que “se eu não me esforçar pra estudar mais, vou 

acabar sendo um pescador também” (J.N.M., 12 anos), ou ainda que “é um orgulho 

minha mãe ir todo dia pra maré porque ela batalha muito pra gente não ter dificuldade. 

Mas vou estudar pra não ser pescadora também” (T.S. 15 anos). 

Corroborando com esta expectativa, todos os entrevistados acreditam em um 

futuro profissional melhor que o de seus pais, como demonstrado com as respostas ao 

seguinte questionamento: Você acha que seu futuro profissional poderá ser melhor que 

o de seus pais?, respondido positivamente por 100% dos jovens, representados com os 

seguintes depoimentos: 
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Na minha casa só eu e meu irmão mais novo ta estudando, porque 
minha mãe nem meu pai quis ficar na escola, ai virou tudo pescador. 
[...] eu vou ter um trabalho melhor. Vou estudar bem mais que eles, 
aprender mais coisa (E.M.A., 16 anos). 

Pode sim. Já vou terminar o segundo grau. Já posso pelo menos 
conseguir emprego no comercio como vendedor. [...] Mas quero 
estudar mais, quero ter uma profissão boa que me dê mais 
oportunidades. [...] Sempre pensei assim: quanto mais eu estudar 
melhor vai ser minha vida no futuro (L.S.P., 16 anos). 

A percepção deles acerca da associação que fazem entre a educação formal e um 

futuro melhor mostrou-se a partir de tais relatos terem sido construídos no imaginário 

deles pelos próprios pais que, objetivando não ver os filhos exercendo a profissão de 

pescador no futuro, incentivam a continuidade dos estudos almejando o ingresso em 

uma universidade, tendo como modelo realidades semelhantes a deles.  

Nem todo filho de pescador tem que ser pescador também. Os que 
estudam um pouco mais vão pra capital ou outras cidades procurar 
trabalho fichado [...] a vida dura na maré né pra todo mundo não. Tem 
que buscar coisa melhor. Estudar pra ser alguém na vida (C.A.S., 24 
anos).  

Para conseguirem oportunidades de trabalho diferentes da pesca, os 

entrevistados relacionaram dois fatores como sendo os principais: 1- dar continuidade 

aos estudos; 2 – ir morar em outro local. Assim, ter escolaridade maior que a dos pais já 

lhes confere melhores chances de empregabilidade que, porém, não é percebida como 

possível dentro da realidade do povoado, fato que os “obrigaria” a se deslocar para 

outras localidades. 

De acordo com o presidente da associação, aos 18 anos de idade, muitos jovens 

do povoado tiram os documentos necessários e vão embora para outros locais em busca 

de novas oportunidades. Tal prática acontece com maior frequência entre os homens, 

porem, registra-se que nos últimos 5 anos também muitas mulheres estão indo em busca 

de empregos não relacionados à pesca. 

 

 



139 

 

7.8.3 INGRESSO PROFISSIONAL NA PESCA: A PERMANENCIA INCERTA 

DESTES JOVENS NO POVOADO 

 Estima-se que a população jovem da Rua da Palha é atualmente formada por 

cerca de 200 pessoas. Numero que de acordo com relatos dos moradores mais velhos 

costumam oscilar bastante, pois são homens e mulheres que costumam deixar o 

povoado em busca de oportunidades de trabalho em outros Estados. Realidade esta que 

será abordada no tópico seguinte, em que serão explicitadas as expectativas dos 

participantes com relação à vida profissional e a permanência na comunidade. 

A pesca mantém intima relação com a vida financeira e a manutenção das 

pessoas do povoado. Assim os jovens percebem a prática pesqueira como a principal e, 

em alguns casos, a única oportunidade de trabalho e fonte de renda dos moradores do 

povoado Rua da Palha, atribuindo a ela a obtenção de dinheiro por eles e demais, assim 

como o sustento das famílias. Os discursos abaixo confirmam esta perspectiva 

econômico-social conforme o discurso de três jovens. 

Relaciono a pesca a tudo, porque quase todo mundo tem dinheiro de 
pesca aqui. [...] É da maré que compra as coisas pra casa. Bom ou 
ruim é um trabalho e tem gente que não tem nem isso (L.M.S. 18 
anos). 

É da maré que a gente tira dinheiro e comida [...] meu pai diz que é 
ruim sem ela e mais pior sem ela (E.N.S., 13 anos). 

Aqui quem não vai pra maré pega dos outros pra vender [...] parece 
que não tem para onde correr, de qualquer jeito as pessoas fazem 
alguma coisa que tem pesca no meio. É rio, mar, mangue, maré! É 
tudo pesca (E.M.A., 16 anos). 

Para os jovens entrevistados, a pesca e demais atividades relacionadas a ela, 

como a coleta e o beneficiamento, são as únicas oportunidades de trabalho existentes no 

povoado. Trata-se de uma ocupação não desejada por 100% deles, alegando elevado 

desgaste físico e pouco ganho financeiro. Em função disto, os 17 entrevistados acham 

que terão de sair da Rua da Palha em busca de outras ocupações, como relatado nas 

seguintes falas a respeito da permanência deles no local. 

É sair, porque não tem trabalho pra todo mundo, só pesca mesmo. 
Quase ninguém consegue viver sem ser de pesca. Mesmo quem 
trabalha fora tem alguém em casa pescador (R.C.B., 17 anos). 
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Tem que sair. A gente tem que sair porque aqui só acha na maré [...] 
não tem o que escolher. Parece que a vida de todo mundo aqui é ser 
pescador (L.M.S., 18 anos). 

Sair, aqui ta difícil. Ou maré ou mais nada. Umas pessoas vão e depois 
volta. Mas nem todos consegue voltar [...] a vida da família melhora 
um pouco, a gente comprando coisa nova (L.S.P., 16 anos). 

No entanto, cabe ressaltar a espontaneidade na fala de alguns entrevistados que 

acrescentaram não ser a possibilidade de viver em outro local o almejado por eles, pois 

preferiam ter outras oportunidades de trabalho no povoado e ali permanecerem. 

Acho que vou sair do povoado, porque não tem condições de arrumar 
trabalho bom aqui. Quem fica é só pesca. [...] Acho que vou embora, 
mas pra voltar depois no futuro. Vivo feliz aqui. Tem minha família e 
meus amigos (D.M.S. 13 anos). 

Sair, porque aqui não tem oportunidade. Se tivesse ficava. [...] vou 
nem que seja para Aracaju, porque lá tem onde eu estudar. Posso ser 
mecânico, pintor, qualquer coisa que tenha mais trabalho (E.M.A., 16 
anos). 

Quem quer crescer em profissão tem que sair do povoado, porque aqui 
não tem trabalho. Todo mundo vive de pesca, a opção é essa. Eu quero 
me formar em universidade e ter uma profissão. Se aqui tivesse mais 
escolha eu ficava. Eu queria mesmo era ficar (L.S.P., 16 anos). 

Acima transcritos estão os três relatos abertos dos jovens que destacaram seus 

desejos por permanecer ou voltar a viver no povoado, todos eles mantendo a máxima da 

falta de oportunidades como a razão para este possível deslocamento. Apesar de 

somente estes terem este almejo explicitado nas falas, também outros fizeram, ao longo 

da entrevista, menções acerca desta dualidade representada pela “vontade de ficar e 

necessidade de sair” (M.R.S., 24 anos), como bem resumiu um deles.  

Esta realidade acerca da saída frequente de pessoas do povoado não é algo 

recente, pois todos os jovens participantes afirmaram ter parentes pescadores fora do 

Estado, exercendo ou não a pesca como atividade de trabalho. Esta saída de moradores 

do povoado Rua da Palha vem sendo considerada uma constante pelos mais velhos na 

comunidade, pois, segundo eles, é uma opção para aqueles que querem outras 

oportunidades de ganhar a vida, mesmo sendo longe da família. 
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A este respeito, o presidente da associação afirma que quase 300 pessoas do 

povoado foram embora para outros Estados, somente nos últimos 5 anos. E, acrescenta 

o fato de que em anos anteriores, iam apenas pessoas do sexo masculino que passavam 

apenas um intervalo de tempo e voltavam com algum dinheiro. Realidade esta do 

passado, pois, “atualmente as famílias estão sendo desfeitas. As pessoas vendem o 

pouco que tem e vão embora” (A. Da C., pescadora, 51 anos de idade). 

Tem pai de família aqui que passa um ano fora. [...] Vem nas férias, 
fica uns dias e volta. [...] Eu não tenho essa coragem, mas quem vai 
consegue uma vida melhozinha (P.S., pescador profissional há mais de 
30 anos). 

Umas pessoas que saem do povoado conseguem mandar algum 
dinheiro para os familiares que constroem casa, compram barcos e 
melhoram de vida. Mas outras passam anos la, voltam e não mudam 
nada da condição de vida (M.F., pescador profissional aposentado). 

O destino de quem ainda é jovem é fazer a mesma coisa. Ir atrás de 
outras atividades. Quando não vem oportunidade de fazer outra coisa, 
eles pescam só porque precisam ganhar dinheiro. Os que saem para o 
Rio, São Paulo e Santos vão trabalhar em outra coisa (M. Do C., 
pescadora profissional há mais de 10 anos). 

Rio de Janeiro, São Paulo e Santos são mencionados como os principais destinos 

dos moradores da Rua da Palha que vão tentar a vida em outros estados.  Quanto ao 

gênero, há o predomínio da saída de homens, porem, algumas mulheres já viveram ou 

ainda vivem esta experiência, ocupando principalmente o cargo de empregada 

domestica longe de suas famílias. 

É unânime entre os 17 jovens entrevistados a necessidade futura de sair do 

povoado e, assim como foi apontado em questionamento anterior sobre as localidades 

onde membros das famílias deles estão morando, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo 

também aparecem como preferência entre os jovens. Cabe ressaltar que para eles, o 

motivo da saída é a busca por melhores oportunidades de emprego, mesmo não sendo 

um desejo pessoal ir morar fora do povoado. 

Não tenho vontade de sair daqui. Mas iria pra qualquer lugar se fosse 
pra um bom emprego [...] se eu não estudar até me formar qualquer 
coisa vai ser melhor que ir pescar todo dia (M.E.S.A., 21 anos). 

Vou para Rio de Janeiro trabalhar em casa de família como minha tia. 
[...] lá ela fala que tem mais dinheiro que tinha aqui (L.I., 18 anos). 
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Quando eu ficar de maior vou ajuntar dinheiro pra ir pra São Paulo. Lá 
tem mais emprego em coisa melhor (J.N.M., 12 anos). 

Apesar de a constante saída de filhos do povoado ser uma realidade que se 

configura como uma tendência para o futuro do local, levantamento do ultimo senso 

comunitário39 realizado no ano de 2010, sinalizam crescimento populacional do 

povoado nos últimos 10 anos. Fato que para o presidente da associação, se deve a ida de 

pessoas de outros locais que passaram a residir na Rua da Palha, pois, com a saída 

constante “dos filhos do povoado” que não estão satisfeitos com a falta de 

oportunidades, são poucas as famílias em que todas as gerações são formadas por 

pescadores. 

 

7.9 REPRESENTATIVIDADE QUILOMBOLA: O QUE PENSAM OS JOVENS DA 

RUA DA PALHA A RESPEITO DESTA DESCENDENCIA 

Quando foram iniciadas as atividades de campo com os jovens, a descendência 

quilombola dos membros da comunidade esteve entre os primeiros questionamentos 

feitos a eles e, no momento, apenas um dos 18 jovens presentes afirmou ter 

conhecimento deste fato. Para os demais, a expressão lhes era conhecida, porém 

afirmavam não saber ao certo do que se tratava.  

Após esta pergunta lhes ter sido feita na primeira oficina realizada no dia 5 de 

Junho de 2012, os jovens entrevistados foram novamente questionados a este respeito, 

mas especificamente, o que é ser descendente de quilombola para eles. 

A resposta deste item da entrevista mostrou que apenas 2 (11,76%) assimilaram 

corretamente as informações passadas durante as atividades que se referiram a esta 

característica dos moradores do povoado. “Ser filho ou neto de quem foi escravo” 

(L.S.P., 16 anos). “Ter parente que foi escravo e trabalho nas usinas de cana” (R.C.B., 

                                                           

39 Trata-se de um procedimento realizado a cada 2 anos pela liderança comunitária do povoado, com o 
objetivo de atualizar informações referentes à faixa etária, condição socioeconômica, atividade produtiva, 
dentre outros aspectos da comunidade, por tanto, não se refere a informação oficial da administração 
municipal. 
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17 anos). Assim responderam os jovens cujas respostas foram consideradas como 

corretas. 

As definições dos outros entrevistados, 88,23%, demonstram percepções 

variadas e confusas quanto à representatividade que o termo remanescente de 

quilombolas tem nas práticas cotidianas deles. Associam à pele de cor negra, à cultura 

local e afirmam ser algo que “não tem problema”, como demonstrado nas respostas a 

seguir. 

Bom por ter a minha cor de negro. Tem gente que não gosta e fica 
com preconceito. Acho besteira, não tem nada ruim por isso [...] 
Negro e branco é tudo igual (E.N.S., 13 anos). 

Deve ser ter a cultura e o sangue daqui da Rua da Palha. Ouvi dizer 
que todo mundo daqui é [...] acho que as pessoa mais velha é mais que 
a gente que é novo. [...] tinha umas danças que faziam aqui. Só tinha 
gente velha, agora eles não faz mais. Ninguém faz (M.R.S., 24 anos). 

Não sei bem o que é não, mas não tem problema ser [...] Minha vó 
disse que todo mundo de casa é. [...] As vezes ela vai na reunião, só 
ela de casa vai (E.L.S., 14 anos). 

Em uma das respostas, o jovem disse, demonstrando firmeza em sua fala, que se 

tratava de ser “quem já teve parente índio” (J.N.M., 12 anos). Houve ainda uma resposta 

que associou a descendência a um beneficio social da Prefeitura Municipal recebido 

pela família: “É ir nas reuniões e receber cesta básica. A gente precisa de toda ajuda que 

querem dar ” (M.S., 14 anos). Destaca-se que para um entrevistado, “é bom, mas se eu 

pudesse escolher queria ser outra coisa”, explicando o desejo de ter outra cor de pele, 

pois, para ele, “ser branco é melhor”. 

De acordo com o presidente da Associação não há uma atividade que caracterize 

o aspecto tradicional da comunidade, acrescentando a existência de um projeto de 

âmbito municipal que visa implantar no povoado manifestações culturais que remetem à 

tradição de outras comunidades quilombolas nas quais há a participação de jovens e 

adultos, tendo o objetivo que incentivar a participação da juventude da Rua da Palha, 

pois, segundo ele,  

[...] o povoado não se copia como um povoado tradicional quilombola. 
Nós não temos um terreiro, capoeira ou samba de coco. Coisas que já 
tivemos e que não existe mais aqui. O pessoal prefere copiar outras 
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coisas. Os velhos não tem mais força pra fazer isso e os jovens só 
querem o que é de fora (Presidente da Associação). 

A fala do presidente da associação tem respaldo no relato de outros moradores 

do povoado ao afirmarem que a comunidade já teve diversas manifestações culturais 

representativas, relatando que  

[...] a Rua da Palha já teve tudo isso. O forte era o samba de coco. Mas 
os pisadores já estão muito velhos e o pessoal mais jovem não quer 
saber de continuar. Não é uma tradição que aqui passou de pai pra 
filho (J.C., pescador). 

Os jovens tão começam a se reconhecer como remanescentes de 
quilombola. Ate pouco tempo atrás eles tinham muita dificuldade e 
ainda hoje tem aqueles que nem sabem o que é. [...] Eles participam 
pouco das reuniões (P.S., pescador). 

Para o presidente o representante das Comunidades Quilombolas Luzienses, 

ainda existem pessoas do povoado que não se aceitam como quilombolas e acham que a 

administração púbica vai tirar os bens deles. Esta percepção, segundo ele, tem sido 

transferida para os jovens resultando na falta de interesse deles para os assuntos 

relacionados à descendência associando-a a praticas preconceituosas que ainda existem 

contra os escravos, e sentem vergonha disso. 

 

7.10 O JOVEM E SEU ENTORNO: PERCEPÇÕES ACERCA DAS RELAÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

 Os questionamentos sobre Natureza, Cidade e Meio Ambiente foram os que 

apresentaram maior dificuldade de resposta durante a realização das entrevistas, pois, no 

decorrer dos trabalhos realizados nas oficinas, percebeu-se que se tratava de temáticas 

novas ou pouco conhecidas pelos jovens, necessitando, pois, de um tempo maior para a 

abordagem e assimilação dos mesmos. Assim, para a maioria dos entrevistados, as 

perguntas “o que você ente por natureza, meio ambiente e relações socioambientais”, as 

três primeiras deste momento da entrevista, foram classificadas como sendo difíceis 

e/ou complicadas. 
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 A percepção dos jovens como parte integrante das realidades socioambientais 

existentes na comunidade e no entorno existiam de maneira confusa e deturpada, uma 

vez que para eles, a natureza é uma entidade à parte cuja finalidade restringe-se ao 

fornecimento de recursos e pra contemplação do homem. No que se refere ao meio 

ambiente. Poucos foram os relatos que incluíram as pessoas e as relações na 

compreensão desta expressão. 

 A respeito do que eles entendem por natureza, não houve muita variação entre as 

respostas, predominando aquelas que atribuíram a ela somente a existência dos animais 

e das plantas que são utilizadas pelas pessoas. A natureza é percebida por 47,05% dos 

entrevistados enquanto fornecedora de matéria prima, ou seja, conforme a utilização que 

o ser humano faz dela, como explicito nas falas seguintes. 

São as coisas que a gente usa dos rios, florestas e de tudo [...] A 
natureza dá pra gente alimento pra comer, madeira pra cozinhar, e as 
plantas todas (M.E.S.A., 21 anos) 

Não sei muito disso, mas é uma coisa boa pras pessoas [...] a gente 
come os bichos e as frutas (L.M.S., 18 anos) 

 Houve ainda respostas que atribuíram à natureza tão somente o aspecto                    

contemplativo das belas paisagens: “Um lugar bonito de olhar (M.C., 15 anos) ou ainda 

um misto de beleza e utilidade: “É a mata que a gente tira lenha [...] tem a flor que é 

bonita [...] os rios também é natureza porque tem água e peixe” (D.M.S., 13 anos). 

 
                                              Imagem n° 33- Paisagem no povoado 
                                              Fonte: NUNES/2012 

 No que se refere ao meio ambiente, percepção dos entrevistados mostrou-se 

confusa. Muitos acharam ser o mesmo que natureza, outros disseram ser algo mais 

importante que ela. Houve também os que afirmaram ser algo a ser cuidado, mantido 
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limpo e preservado. Neste misto de respostas, apenas quatro incluíram o homem no 

significado do termo, mesmo ainda sendo uma inclusão confusa. 

Tudo que esta ao meu redor. Os bichos, as plantas, e as pessoas. Meio 
ambiente é como se fosse tudo que existe, mesmo os animais que são 
bem pequenos e a gente não vê (E.L.S., 14 anos). 

Todos os animais, plantas e fontes de energia para o homem [...] as 
pessoas que vivem juntas nas cidades fazem parte do meio ambiente 
daquele lugar [...] não tem só natureza, tem mais coisas (D.M.S., 
13 anos) 

 Relação socioambiental foi a expressão com menos percentual de respostas da 

entrevistas, pois 70,58% dos entrevistados disseram não saber nada a respeito, e dos 5 

que opinaram, apenas um foi coerente com os conteúdos das oficinas ao dizer que “é 

tudo que a gente faz em casa, na escola e onde moramos. São as relações de maneira 

geral (R.C.B., 17 anos). Ademais, observa-se a necessidade de abordagens sobre as 

temáticas ambientais que visem elucidar conceitos, desmistificando-os e 

contextualizando à realidade dos sujeitos. Cabe à escola introduzir conteúdos a respeito 

delas seja nas atividades cuticulares ou inseri-las em ações extra do conteúdo formal. 

 Ademais, nas percepções dos entrevistados, um lugar por eles considerado bom 

em relação à natureza e ao meio ambiente, é aquele onde não ocorrem brigas e roubos, 

as pessoas não sujam as ruas, é repleto de arvores, lugares bonitos e harmonia entre as 

pessoas. Contrariando os discursos predominantes em que o homem não foi incluído nas 

definições de natureza e meio ambiente, na alusão que fazem a uma “localidade ideal”, 

esta implícita a idéia de relação socioambiental em que respeito e cooperação são 

atributos indispensáveis para o convívio em comunidade. 

 

7.10.1 O OLHAR DO JOVEM PARA AS TEMATICAS COMUNIDADE, 

TRABALHO EM EQUIPE E RESPEITO 

 Quando a temática comunidade foi abordada pela primeira vez com os jovens, 

eles demonstraram perceber o significado dela como sendo um pequeno espaço de 

território em que as pessoas estavam em constante contato através da proximidade de 

suas moradias. Assim, restrita a efetivar-se somente mediante a existência da relação 
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direta possibilitada pela união concreta entre os sujeitos, ou seja, em uma grande cidade, 

comunidade seria somente representada por bairros, pois os espaços territoriais seriam 

menores, possibilitando o contato imprescindível conforme a compreensão deles. 

 Diante deste posicionamento, os jovens foram questionados sobre o que 

aconteceria com as comunidades religiosas em que não há necessidade desta 

proximidade de moradia e, ainda a respeito desta característica que eles mencionaram, 

ressaltou-se a existência de comunidades virtuais em que a espacialidade é totalmente 

desconsiderada, abrangendo sujeitos nas mais variadas localidades. 

 Outro elemento que repercutiu como imprescindível para a caracterização de 

uma comunidade, segundo os jovens, é o compartilhamento de gostos e praticas, assim, 

na Rua da Palha seria possível encontrar diferentes comunidades dentro desta única 

comunidade, ou seja: formadoras pelos estudantes, por pescadores, e por evangélicos, 

por exemplo. 

A gente aqui no povoado é uma comunidade. Com meus amigos na 
escola é outra comunidade [...] Acho que é isso. É quando você fica 
nos grupos com pessoas que gosta da mesma coisa (T.S., 15 anos). 

Comunidade é compartilhar gostos. Eu compartilho minha fé com os 
irmãos da igreja é lá a gente é uma comunidade [...] No povoado 
compartilho as ruas, o posto de saúde e outras coisas que tem aqui 
(L.S.P., 16 anos). 

 A compreensão de comunidade como agrupamento de pessoas em contato direto 

conforme compartilhamento de gostos e praticas, foi fundamental para abordar o 

assunto trabalho em equipe, cuja necessidade já havia sido apontada durante a 

realização das oficinas, ao se perceber a falta de cooperação entre os jovens na 

realização das atividades propostas. Diante do que já havia sido desenvolvido nas 2 

primeiras oficinas, percebeu-se que eles demonstraram não ter o costume de realizar 

trabalhos de maneira cooperativa. 

 Por esta razão, na 3ª oficina foi exibido um vídeo com conteúdo ressaltando a 

importância da colaboração entre as pessoas para a realização de atividades que talvez 

não pudessem ser executadas individualmente. Notou-se apos esta exibição maior 
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comprometimento e empenho entre eles nas atividades seguintes, haja vista que a 

construção dos cartazes (5ª oficina), contou de fato com a participação de todos. 

 
Imagem n° 34 – cartaz  
Fonte: NUNES/2012 

 As respostas para a pergunta: o que você entende por trabalho em equipe?, 

demonstraram a maneira como o vídeo e as atividades propostas para serem realizadas 

de forma grupal foram compreendidas positivamente por eles, ao afirmarem, por 

exemplo, ser quando “[...] as pessoas se reunir para trabalhar junto, fazendo tudo em 

grupo também na dificuldade” (J.N.M., 12 anos) 

 Se estar em comunidade significa para os entrevistados manter contatos sociais 

primários com relações diretas entre as pessoas, coube então verificar o que entendem 

por respeito, uma vez que tal proximidade implica em trocas mutuas. Neste 

questionamento notou-se o predomínio da percepção de que se trata de algo destinado 

somente aos pais e às pessoas mais velhas, sendo estes mencionados em 41,17% das 

respostas. 

É bom ter pelos pais e todo mundo mais velho [...] tem gente que não 
ajuda as pessoas de idade na rua [...] os velhos são fracos, a gente que 
é novo precisa ajudar a fazer as coisas, carregar o peso e pegar pra 
eles (L.M.S., 18 anos) 

É uma coisa pra ter com os mais velhos e os pais. Não pode responder 
nem falar alto (M.C., 15 anos) 

 Para os demais 52,82%, respeito é algo recíproco, pois “é bom dar pra receber” 

(M.E.S.A., 21 anos), e ainda, “não fazer como o outro o que a gente não quer que faça 

com a gente” (J.P.M.A., 15 anos). Assim, percebido como algo necessário independente 
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da faiza etaria e do grau de parentesco já que se refere a “uma maneira de viver melhor 

com todo mundo. Quem respeita também é respeitado” (E.M.A., 16 anos). 

 

7.10.2 A RUA DA PALHA NA PERCEPÇÃO DOS JOVENS 

 Na percepção dos jovens entrevistados, o povoado Rua da Palha possui as 

seguintes características principais: feliz (12 vezes citado), pequeno (11 vezes citado), 

bonito (9 vezes citado) e sujo (9 vezes citado. 

  Diante das falas durante esta pergunta, cujas opções de resposta haviam sido 

previamente estabelecidas, porém, com a possibilidade de acréscimo pelos 

respondentes, esta pesquisadora buscou estimulá-los a discorrer a respeito do por que 

para as escolhas. Assim, aqueles que escolheram a felicidade como característica da 

comunidade, atribuíram a isto o fato de os moradores conhecerem uns aos outros, o que, 

segundo eles, possibilita que sejam todos amigos. 

 Aqui tem felicidade porque todo mundo é amigo [...] você pode gostar mais de 

umas pessoas mas mesmo assim conhece todo mundo. [...]  quando precisa de ajuda tem 

gente pra ajudar (D.M.S., 13 anos). 

 Apesar de parecerem contraditórias, as opções sujo e bonito obtiveram o mesmo 

percentual de escolha. Para eles, a beleza do povoado se deve aos atributos naturais, em 

especifico ao rio e as áreas de mata: “é bonito ir na maré [...] tem o rio e as plantas por 

perto, parece um desenho” (C.A.S., 24 anos). Já a sujeira é atribuída aos próprios 

moradores com a insistência em descartar lixo incorretamente, já que os jovens 

afirmaram ser constante a coleta feita pela prefeitura. 

As vezes dá muita raiva porque tem gente que só coloca lixo na rua. 
Não sabe esperar o carro passar. [...] a sujeira não é ruim só pra 
pessoas que suja, é ruim pra todo mundo do lugar (R.C.B., 17 anos). 

O povoado é bonito. [...] aqui a gente é feliz. Minha tristeza é que só 
pode trabalhar de pesca. [...] queria morar aqui sempre (L.I., 18 anos). 

 A representatividade do povoado para os jovens entrevistados reforça a 

percepção que os mesmos possuem da pesca como importante para a comunidade, no 



150 

 

entanto, sempre aliada à insatisfação por ser entendida como única oportunidade de 

trabalho caso permaneçam na comunidade, tais percepções ficaram evidentes diante do 

questionamento acerca do que o local representa para eles, em que de alguma maneira, 

em 100% das respostas foram mencionadas as palavras pesca, maré e trabalho: “uma 

comunidade de pessoas simples que vivem da pesca. É bom pra morar e ruim pra 

trabalhar” (M.R.S., 24 anos). 

 Cabe ressaltar que muitas falas reforçaram a baixa expectativa quanto às 

oportunidades de trabalho como sendo o principal motivo que os motivam a sonhar com 

uma vida  fora do povoado, mesmo que sair de lá não seja desejado por eles. 

Aqui é bom porque falam que é o melhor povoado. Se tivesse um 
trabalho bom ficava por aqui mesmo (J.P.M.A, 15 anos). 

É tudo na minha vida [...] minha mãe não quer muito, só que vou 
embora pra trabalhar de outra coisa [...] quero voltar depois que eu 
ganhar dinheiro pra morar aqui de novo. Vou ter um moto ou  um 
carro e aumentar a casa de minha mãe (R.C.B., 17 anos). 

É onde eu moro, tem minha casa, minha família e meus amigos [...] 
aqui é tudo porque quando eu sair vou ficar com saudade (L.S.P., 16 
anos). 

 Percebe-se que mesmo diante de fragilidades relacionadas à infraestrutura do 

local e a carência física apontadas em alguns momentos pelos jovens durante a 

entrevista, eles percebem o povoado Rua da Palha sob a óptica dos aspectos positivos 

que privilegiam, representando a alegria de lá viverem. 

 O que você entende como sendo os objetos e as atividades mais importantes no 

povoado? Por quê? Apesar de em um primeiro momento a manutenção deste 

questionamento parecer redundante diante das muitas falas já mencionadas nas quais a 

pesca é ressaltada como imprescindível para a existência e manutenção da comunidade,  

optou-se por mantê-la, uma vê que se trata de pergunta aberta com a possibilidade de 

mais de uma resposta. Assim, o gráfico abaixo mostra os itens que foram mencionados. 
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                       Gráfico 2: Itens mais importantes do povoado 
                       Fontes: NUNES/2012 

 Aspectos relacionados à violência, ao uso de drogas e pratica de roubos foram 

apontados pelos jovens como sendo as piores situações vividas no povoado. De acordo 

com eles, trem crescido a ocorrência de eventos envolvendo brigas entre moradores que 

seriam motivadas pela entrada de substancias alucinógenas no local, somada à falta de 

uma delegacia. Estes aspectos foram mencionados por 88,23% dos jovens. 

Não gosto quando aqui tem maconha. Meu pai fala que antes não 
tinha isso aqui [...] agora tem bandido que vem se esconder aqui [...] 
sem delegacia cada um faz o que quer porque não acontece nada 
depois [...] É ruim a gente ir na cidade pra reclama de alguma coisa. 
Era bom ter delegacia aqui (T.S., 15 anos). 

  Falta de um hospital com estrutura de atendimento para os casos de emergência 

e a má qualidade da estrada de acesso e das ruas do povoado também apareceram entre 

os principais desejos para a efetivação de melhorias no povoado. Para o questionamento 

sobre o que eles gostariam que tivesse no local, a construção de uma unidade de saúde 

foi mencionada como desejo de 11 jovens entrevistados. 

As estradas é tudo ruim. [...] quando chove fica muita lama nas ruas. 
Agora mesmo as estrada tão de lama [...] é pior mesmo não ter 
hospital e delegacia (J.N.M., 12 anos). 

Falta de hospital, delegacia, estrada boa e ruas calçadas. [...] a gente 
tem que ir pra Estância quando passa mal [...] já teve caso de o Samu 
atolar na estrada por causa do barro (C.A.S., 24 anos) 
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 O gráfico abaixo ilustra as respostas dos entrevistados a respeito do que eles 

gostariam de ter no povoado. Destaca-se que não foi estabelecido numero mínimo nem 

máximo de itens. 

  
   Gráfico 3:  Desejos dos Jovens para a Rua da Palha. 
              Fonte: NUNES/2012 

 Nota-se através dos itens citados a idéia de coletividade destes jovens ao 

mencionarem como necessário para a comunidade atributos públicos de uso coletivo 

como hospital, delegacia, e biblioteca, por exemplo. 

 Vale ressaltar que os jovens moradores do povoado Rua da Palha percebem tudo 

aquilo que identificam como defeitos e qualidades do local. Têm com a comunidade 

relações mediadas pela amizade e solidariedade existente entre as pessoas que, de 

maneira geral, dividem alegrias e dores da atividade pesqueira como atividade 

profissional, anseiam por uma condição financeira melhor com a aquisição de bens 

materiais, continuidade dos estudos e oportunidades de trabalho que não sejam 

relacionadas à pratica pesqueira, compreendida como motivadora para a possível saída 

deles do povoado, em um futuro não muito distante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 8 

 

8. RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS: PERCEPÇÕES DA JUVENTUDE  

A investigação da percepção socioambiental dos jovens filhos de pescadores 

participantes deste estudo possibilitou evidenciar dados importantes com relação ao 

interesse e à participação deles em manifestações culturais relacionadas à característica 

histórico-cultural do povoado Rua da Palha, formado majoritariamente por 

remanescentes de quilombolas, assim como considerações singulares a respeito da 

forma como eles veem a pesca: atividade profissional de elevado percentual de 

moradores do local, que para eles é desvalorizada, exige grande esforço físico daqueles 

que a exercem e não é almejada como realidade futura. 

No âmbito das categorias analisadas a partir dos dados coletados e da realidade 

vivenciada ao longo das semanas em contato direto com os jovens, este estudo enfatizou 

diferentes aspectos das relações socioambientais salientadas por eles e presentes no 

cotidiano da comunidade. 

O meio ambiente vivenciado pelos jovens entrevistados foi apontado como 

portador de sentido e afetividade na vida deles. Assim, evidenciou-se que o entorno 

também constrói identidade, edifica relações sociais e culturais afetivas e de 

pertencimento. 

A comunidade do povoado Rua da Palha vive da pesca artesanal que desenvolve 

a várias gerações e, viver desta atividade, não significa somente capturar e vender o 

pescado. Para estas profissionais, é rica a sabedoria herdade dos antepassados, as 

praticas, as lembranças, os conselhos e, enfim, o oficio que vem de seus pais e avos. Os 

jovens percebem que por meio da pesca de estabelecem laços de amizade com vizinhos 

e companheiros. 

Percebeu-se ao longo da pesquisa o interesse dos jovens pela carreira 

profissional a ser seguida, assim como a ânsia deles por oportunidades de trabalho 

diferentes da pesca, mencionada como sendo a única largamente ofertada no povoado, 



154 

 

que é compreendida por eles como a atividade não almejada, aquela que não lhes irá 

proporcionar as mudanças socioeconômicas desejadas. Porém, apesar desta percepção 

contrária à manutenção da atividade sendo realizada por eles, estes mesmos sujeitos 

ressaltam a importância da pesca para suas famílias, uma vez que patriarcas e matriarcas 

dedicam-se diariamente a ela para a manutenção e o sustento dos lares. 

Em função desta insatisfação com as possibilidades de trabalho ofertadas no 

povoado, é corriqueira a saída de pessoas, jovens e adultos, homens e mulheres, que se 

lançam para outras realidades. São Paulo, Santos e Rio de Janeiro na região Sudeste do 

país, são os destinos mais escolhidos pelos viajantes. Nestas cidades, costumam ocupar 

cargos em portos, indústrias, casas de família, e em alguns casos, na própria atividade 

pesqueira. 

A respeito desta realidade referente à migração de pessoas da Rua da Palha, cabe 

ressaltar discursos proferidos por diversos jovens que enfatizaram em suas falas que 

diante de diferentes oportunidades de ocupação, a vontade deles é permanecer no 

povoado, atribuindo à falta de emprego a ausência dos que já foram e a possível ida 

deles num futuro não muito distante. 

O valor afetivo de caráter positivo atribuído ao povoado foi evidenciado pelos 

jovens mediante as relações de lazer e sociabilidade que estabelecem com a comunidade 

como um todo. Para eles, o povoado Rua da Palha é um lugar majoritariamente bonito e 

feliz. No entanto, ainda conforme a percepção deles, há também valores afetivos 

negativos que são relacionados a fatos e situações recorrentes no local e que se refere à 

limpeza, segurança e prestação de serviços públicos.   

Em relação aos elementos representativos da comunidade, seja mediante as 

atividades realizadas nas oficinas ou nas fala durante as entrevistas, todos os jovens 

evidenciaram aspectos relacionados à pesca (rio, maré, barcos, peixes e crustáceos) 

como sendo de maior relevância para o povoado, e por isso, pode-se considerar a pesca 

como o elementos mais importante, ou seja, o landmark para o grupo de jovens 

participantes deste estudo. 
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Com relação aos aspectos coletivos, os jovens avaliam como fundamental para o 

bem estar da comunidade a existência de hospital, farmácia, delegacia e biblioteca como 

imprescindíveis na localidade. Somado a estes itens, ressaltou-se também a questão da 

empregabilidade, mencionada através do desejo destes sujeitos por outras oportunidades 

de emprego e renda, categoria recorrente durante a coleta de dados. 

A perspectiva da busca de melhores condições de acesso e de qualidade na vida 

profissional esteve sempre correlacionada à educação. Os jovens acreditam em um 

futuro mais promissor que o dos pais por, na maioria dos casos, já possuírem 

escolaridade maior que a dos genitores e ainda pelo interesse que possuem de dar 

continuidade aos estudos, cursar uma universidade e se graduar profissional em 

diferentes áreas. 

Para os 17 sujeitos que responderam às entrevistas, assim como, de maneira 

geral, para os demais que participaram das oficinas, ser jovem é ser livre. É ter a 

possibilidade de diversão maior. É simplesmente poder passar horas conversando com 

os amigos ou brincando na quadra local do povoado onde a sociabilidade e a 

convivência com os pares se evidencia 

Esta disseração perocupou-se com a singularidade local assim como dos sujeitos 

envolvidos nas atividades desenvolvidas e na coleta de dados. Para tanto, a escolha 

metodológica pela pesquisa participante mostrou-se adequada ao alcance dos objetivos 

propostos quando possibilitou a investigação das diferentes maneiras que os sujeitos 

foco deste estudo percebem as relações socioambientais, mediante a construção diária e 

conjunta das atividades realizadas durante as 6 oficinas desenvolvidas, proporcionando 

uma melhor compreensão de quem são estes jovens garotos e garotas com idades entre 

12 e 24 anos, para os quais a juventude não se enquadra rigorosamente em uma 

determinada faixa etária, mas que efetivamente acontece até a fase em que se iniciam as 

responsabilidades da vida adulta, como a constituição de uma família e o sustento de um 

filho, como exemplos citados por eles em entrevista.  

Foram encontros nos quais mais do que ministrar conteúdos, foi possível dar voz 

aos jovens, instigá-los a fala, a expressão de sonhos, desejos e angustias, ao processo de 

pensar sobre assuntos talvez nunca antes mencionados entre eles, os quais, de maneira 
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implícita, foram evocados aos discursos pelos mesmos através das relações que 

estabelecem entre si e com a comunidade como um todo. 

A proposta de utilizar a educação ambiental atrelada à percepção e às 

ferramentas da educomunicação mostrou-se favorável a efetivação de projetos que 

visem a realização de atividades nas quais o mais importante não é exatamente o que 

fazer, o como fazer, mas sim, que coloca os envolvidos como sujeitos ativos no 

processo de construção e reconstrução do conhecimento. Visando assim, compreender 

as singularidades que são de fato pertinentes àquela realidade, pois, faz-se necessário 

envolve-los de maneira que as atividades propostas não lhes pareçam somente a 

introdução de termos e expressões desconhecidas, mas sim, compreendidas conforme 

aquilo que se vivencia em seus cotidianos.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

 

Universidade Federal de Sergipe 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 
Projeto de Pesquisa: Formação Socioambiental de Jovens Filhos de 

Pescador: Percepções e Relações Culturais 
 
 
 

Esta entrevista pretende coletar informações para fins acadêmicos, ou melhor, para 
obtenção do titulo de mestre de acordo com o regimento interno do Prodema, na 
perspectiva de obter informações a respeito da descendência quilombola e da atividade 
pesqueira no povoado Rua da Palha. Neste sentido, é imprescindível a sua compreensão, 
sinceridade e colaboração. Suas respostas serão utilizadas somente para os fins que 
norteiam os objetivos deste estudo. Desde já, sou imensamente grata. 

Mestranda: Roseli Pereira Nunes 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Publico Alvo: Presidente da Associação Luziense de Quilombolas / Povoado 

Rua da Palha 

 

1- Quando a Rua da Palha foi oficialmente reconhecida como sendo fundada 

por remanescentes quilombolas? 

2- Como se deus este reconhecimento? 

3- Quais os benefícios para a comunidade e para os moradores? 

4- Quais os outros povoados dos municípios reconhecidos? 

5- Qual a quantidade media de pessoas que vivem hoje no povoado? 
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6- Qual o percentual de jovens residentes no povoado? 

7- Qual a principal atividade econômica dos moradores da Rua da Palha? 

8- Fale sobre as características da pesca no povoado? 

9- Os jovens se reconhecem como remanescentes de quilombolas? 

10- Há alguma manifestação cultural ou costume preservado no povoado? 

11- Como o senhor descreveria a relação da comunidade com os recursos 

naturais? 

12- Qual a tendência profissional dos jovens do povoado. Eles seguem as 

profissões dos pais aqui, fazem isso em outros locais ou tentam outras 

atividades? 

13- Como o senhor vê o futuro do povoado? 
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APÊNDICE B 

 

Universidade Federal de Sergipe 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 
Projeto de Pesquisa: Formação Socioambiental de Jovens Filhos de 

Pescador: Percepções e Relações Culturais 
 
 
 

Esta entrevista pretende coletar informações para fins acadêmicos, ou melhor, para 
obtenção do titulo de mestre de acordo com o regimento interno do Prodema, na 
perspectiva de obter informações a respeito da descendência quilombola e da atividade 
pesqueira no povoado Rua da Palha. Neste sentido, é imprescindível a sua compreensão, 
sinceridade e colaboração. Suas respostas serão utilizadas somente para os fins que 
norteiam os objetivos deste estudo. Desde já, sou imensamente grata. 

Mestranda: Roseli Pereira Nunes 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Publico Alvo: Pescadores e pescadores do Povoado Rua da Palha 

 

1- Fale sobre a pesca pra você. 

2- Como você vê a pesca no povoado? 

3-  Como você vê o futuro da pesca no povoado? 

4- Você acha que tem muita diferença da pesca realizada hoje e da realizada há 

10 anos? 

5- Você tem filhos ou filhas que trabalham na pesca? 

6- O que é preciso para ser pescador? 

7- O que é ser pescador pra você? 

8- Você gostaria de ter tido outra profissão? 

9- Você já saiu do povoado para trabalhar em outra atividade? Já pensou em 

sair? 

10- Fale sobre o povoado Rua da Palha. 
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APÊNDICE C 

 

Universidade Federal de Sergipe 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 
Projeto de Pesquisa: Formação Socioambiental de Jovens Filhos de 

Pescador: Percepções e Relações Culturais 
 
 
 

Esta entrevista pretende coletar informações para fins acadêmicos, ou melhor, para 
obtenção do titulo de mestre de acordo com o regimento interno do Prodema, na 
perspectiva de obter informações a respeito da descendência quilombola e da atividade 
pesqueira no povoado Rua da Palha. Neste sentido, é imprescindível a sua compreensão, 
sinceridade e colaboração. Suas respostas serão utilizadas somente para os fins que 
norteiam os objetivos deste estudo. Desde já, sou imensamente grata. 

Mestranda: Roseli Pereira Nunes 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Publico Alvo: Filhos e filhas de pescadores com idades entre 12 e 24 anos do 

Povoado Rua da Palha 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1- Nome:_______________________________ 

2- Idade_________________ 

3- Feminino (  )     Masculino (  ) 

4- Escolaridade: (  ) ensino fundamental incompleto,  (  ) ensino fundamental 

completo,  (  )ensino médio incompleto,  (  )ensino médio completo,  (  ) não 

estudo, serie:_____________ 

5- Você tem filhos?  (  ) não  (  ) sim, quantos? _______ 

6- Você tem irmãos?  (  ) não  (  ) sim, quantos? _______ 

7- Quantas pessoas moram em sua casa? _____ quem são? ___________________ 

8- Você nasceu na Rua da Palha?  (  ) sim   (  ) não, onde __________ 
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9- Há quanto tempo você mora na Rua da Palha:  (  ) há menos de 1 ano,  (  ) entre 

1 e 5 anos,  (  )entre 5 e 10 anos,  (  ) mais de 10 anos,  (  )não moro aqui,  (  ) a 

vida toda. 

SOCIAL E LAZER 

10-  Como é sua ralação com seus pais e familiares? Explique. -

________________________________________________________________ 

11- Como é a sua relação com seus amigos? Explique 

________________________________________________________________ 

12- O que você costuma fazer para se divertir? 

________________________________________________________________ 

13-  Seu pai sabe ler e escrever? (  )  Não,  (  ) Sim 

14-  Sua mãe sabe ler e escrever? (  )  Não,  (  ) Sim 

15- Mora em casa própria? (  )  Não,  (  ) Sim 

16- O que tem em sua casa que você mais gosta? ___________________________ 

17- O que você gostaria de ter em casa? __________________________________ 

18- Você pretende cursar uma universidade? Fale sobre isso. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

19- O que é ser jovem pra você? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

20- O que é ser descendente de quilombola pra você? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

SOCIAL E LAZER 

21- Você desenvolve alguma atividade alem de estudar? (  )  Não,  (  ) Sim 

22-  Se você ganha algum dinheiro, costuma economizar? Com que costuma gastar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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23- O que você espera do futuro? -

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

24- Qual a atividade de trabalho que você gostaria de fazer? 

________________________________________________________________ 

25- Qual a atividade de trabalho desenvolvida no povoado que você gostaria de 

fazer? E qual não gostaria? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

26- Você acha que poderá conseguir trabalho no povoado ou terá que sair daqui? 

Explique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

27- Você pesca às vezes só pra ter algum dinheiro para gastar com suas coisas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

28-  Com quem você aprendeu a realizar alguma atividade da pesca? Qual tipo de 

pesca você faz? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

29- O que é pesca pra você? -

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

30- Você sabe o que é período de defeso? (  )  Não,  (  ) Sim 

31- Você relacionada a pesca ao comercio e a vida das pessoas no povoado? Como 

seria essa relação? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

32- Quem na sua família trabalha como pescador? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

33- Você tem algum parente que more ou trabalhe em outra cidade? Quem? Fale 

sobre isso. 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

34- Você ajuda seus pais na pesca?  (  )  nunca  (  )  raramente  (  )  só quando sou 

obrigado  (  )  nas férias  (  )   nos finais de semana  (  )  quase todos os dias        

(  ) sempre Como você ajuda? ________________________________________ 

35- O que é pra você ser filho de pescador? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

36- Você acha que o seu futuro profissional poderá ser melhor que o de seus pais? 

Explique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

37- Você esta satisfeito com a vida que tem?  (  )  sim   (  )   não Por que? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

38- Você pretende sair do povoado futuramente?  (  )  sim   (  )  não. Saco sim, pra 

onde e porque? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

SOCIAL E LAZER 

39-   O que você entende por natureza? -

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

40- O que você entende por meio ambiente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

41- O que você entende por relação socioambiental? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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42- O que você entende por trabalho em equipe? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

43- O que você entende por comunidade? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

44- O que você entende por respeito? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

45- Como você descreveria o povoado Rua da Palha? Marcar 4 opções.  

(  )  feio   (  ) bonito  (  ) organizado  (  ) bagunçado  (  ) pequeno  (  ) grande  

 (  ) feliz  (  ) triste  (  ) limpo  (  ) sujo  (  ) rico  (  ) pobre  (  ) outro___________   

46-  O que representa o povoado Rua da Palha pra você? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

47-  O que você entende como sendo os objetos e as atividades mais importantes no 

povoado? Por que? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

48-  Você lembra de ter vivido alguma dificuldade financeira e/ou alimentar por 

causa de alguma situação ambiental? Explique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

49-  Você acha que existem coisas e situações ruins com relação a Rua da Palha? 

Explique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

50- O que você gostaria que tivesse no povoado? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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51- Você participa de alguma atividade? Qual? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

52- Você gostaria de participar de alguma atividade? Qual? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

53-  Existe alguma atividade desenvolvida no povoado? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

54-  Escreva o que pra você seria uma lugar bom com relação a natureza e ao meio 

ambiente. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

55-  Descreva, com imagens, palavras ou os dois, o que as atividades desenvolvidas 

durante as oficinas significaram pra você. 

   

 
 
                                                

 

 

 

 

 

 

 
 
                        


