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RESUMO 

 

Tomando a Educação como discussão crítica do conjunto de crenças e valores que orientam 

os modelos de socialização na formação dos cidadãos de um Estado específico, pretende-se 

neste trabalho, partindo de uma encomenda pública específica, a saber, o problema gerado 

pela presença de pequenos produtores em Área de Preservação Permanente no estuário Vaza-

Barris em Sergipe, problematizar a efetividade e as implicações de práticas educativas que 

têm como pano de fundo o “educar para a sustentabilidade”. Para isso, partimos do 

pressuposto que a Educação Ambiental é produto de uma complexa trama de relações e desse 

modo, não pode ser posta em discussão, sem considerarmos as diversas perspectivas teórico-

político-metodológicas que orientam tanto os discursos, como as práticas.  Em relação à 

metodologia, a investigação etnográfica se apresentou como a melhor estratégia, pois a partir 

dela, pudemos olhar e interpretar as dinâmicas sociais e ainda, verificar que a Educação 

Ambiental, com suas inúmeras vertentes, se apresenta como um espaço social de disputa por 

hegemonia, prevalecendo às ideias e as práticas que reproduzem as condições materiais e 

ideológicas capitalísticas. 
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ABSTRACT 

 

Taking education as critical discussion of the set of beliefs and values that guides the 

socialization models in the formation of citizens of an specific State, it is intended in this 

paper, developed from specific public order, namely, the problem created by the presence of 

small scale shrimp farmers in a Permanent Protection Area at Vaza-Barris estuary in Sergipe 

state, to put in doubt the effectiveness and the implications of educational practices which 

have as background the “education for sustainability”. In order to do so, we started from the 

presupposition that Environmental Education is a product of a complex net of relations and, 

this way, cannot be discussed, without taking into consideration the several theoretical-

political-methodological perspectives which orientate the practices, including the discursive 

ones. In relation to methodology, the ethnographic perspective adopted was the best strategy, 

because from it we could look at and interpret the social dynamics and, further, realize that 

the Environmental Education, with its many aspects, is presented as a space of social struggle 

for hegemony, the prevailing ideas and practices that reproduce the material and ideological 

conditions of the capitalism system. 
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INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos tem estado em evidência, debates contínuos dando conta que os 

recursos naturais precisam ser preservados. Entre as estratégias apresentadas, tem-se atribuído 

à Educação um papel fundamental. Argumenta-se que é preciso “educar para a 

sustentabilidade” para que as atuais e futuras gerações possam viver em um ambiente 

ecologicamente equilibrado, economicamente viável e socialmente justo.  Nesse cenário, 

atribui-se à Educação o papel de construir um novo paradigma que dê conta de atender a todas 

essas demandas.   

Tomando a Educação como discussão crítica do conjunto de crenças e valores que 

orientam os modelos de socialização na formação dos cidadãos de um Estado específico e 

partindo de circunstâncias concretas de entrelaçamento entre lógicas jurídicas, comerciais, 

teórico/técnicas e de gestão pública, a partir de uma encomenda pública, iniciamos essa 

pesquisa na perspectiva de entendermos como a ciência - num espaço de disputa/conflito – 

apareceu como “salvadora” num trabalho que não era somente de pesquisa, mas de 

interferência junto a uma organização de Aquicultores que efetuavam suas atividades em 

Áreas de Preservação Permanente (APP) no estado de Sergipe.    

Já era novembro, estávamos terminando de cursar as disciplinas obrigatórias do 

programa, quando nos dirigimos até a sala do grupo de pesquisas para justificar ao nosso 

orientador, a ausência no grupo de estudos daquela semana. Explicamos que tínhamos 

participado de uma atividade do Programa de Educação Ambiental com Comunidades 

Costeiras (PEAC) dirigida a filhos de pescadores e por isso tínhamos faltado. Ao 

justificarmos, ele olha e pergunta: - Porque não trabalhar com comunidades que vivem da 

pesca? Esperávamos qualquer reação, menos a proposta em mudar de objeto. Podemos 

pensar? Até aquele momento nossa pesquisa estava relacionada ao Exame de Ordem – 

proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – e suas implicações. Na semana seguinte, os 

ares já eram outros. Da gravata às sandálias havaianas.  

Havia um conflito gerado a partir de denúncias ocorridas na imprensa sergipana, 

dando conta que a produção de camarão em APP estava prejudicando o ecossistema. Diante 

de tais denúncias, a Promotoria de Meio Ambiente de Sergipe resolveu agir, convocando os 

órgãos ambientais para discutir em audiência pública, tal problemática. A primeira audiência 

ocorreu ainda em 2002, mas até a entrada dos pesquisadores da Universidade Federal de 
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Sergipe (UFS) - novembro de 2008 – várias audiências tinham ocorrido e nada de efetivo 

havia sido feito.  

A produção de fato causava um grande impacto ao meio ambiente? Os órgãos 

ambientais entendiam que sim. Mas qual era a solução?  Proibir a atividade e expulsar as 

famílias da área?  O que fariam essas famílias, se suas atividades fossem suspensas e seu 

modo de vida alterado? Ocupariam outras áreas, entrariam na fila do desemprego? Não se 

sabe. Mas de uma coisa o poder público
1
 tinha certeza. Proibindo a produção e resolvendo o 

problema ambiental, criava-se um problema social. 

 O primeiro contato entre os pesquisadores/coordenadores da pesquisa se deu de uma 

forma totalmente informal. Estávamos em Sergipe há muito pouco tempo, conhecendo novas 

pessoas, novos grupos de trabalho. A UFS, como relatou Mendonça em pesquisas anteriores 

“é um pólo de atração de professores de fora” (MENDONÇA, 2004, p. 16) possibilitando 

facilmente a aglutinação de pesquisadores e a construção de novos vínculos. Num desses 

encontros casuais que a vida proporciona, apresentamos ao nosso orientador a professora 

especialista em aquicultura que acabara de chegar a Sergipe, resultando pouco tempo depois, 

na parceria que viria a gerar essa pesquisa. 

 Na primeira ida a campo, ainda éramos apenas três na pesquisa. A professora de 

Engenharia de Pesca ainda selecionaria alunos para pesquisa e o professor das Humanas
2
 faria 

a transição de seus projetos de pesquisa e extensão. Mas antes mesmo desses professores 

fecharem a parceria entre o Grupo de Estudos e Pesquisas em Exclusão e Cidadania (GEPEC) 

e o que viria a ser o Grupo de Estudos em Aquicultura
3
 e Sustentabilidade (GEAS) e 

aceitarem a encomenda institucional de traçar um diagnóstico e tentar propor alternativas a 

esse conflito, a professora já tinha sido procurada pelos produtores, que ficaram sabendo da 

possível vinda de uma especialista da área de aquicultura para UFS. Sua chegada é antecedida 

por articulações entre uma “protagonização de papel social local
4
”, onde se cruzavam 

interesses comerciais, gestão pública e legitimação científica, usando como justificativa a 

                                                 
1
 Quando utilizamos a expressão “poder público” estamos nos referindo ao poder exercido por autoridades 

públicas em qualquer esfera ou autarquia (Legislativo, Executivo, Judiciário).  
2
 O caracterizamos como sendo das “humanas” em decorrência de sua formação ampla e por atuar em diversas 

áreas das Ciências Humanas (especialmente Psicologia e Educação).  
3
 Considera-se aquicultura a produção de organismos aquáticos, como a criação de peixes, moluscos, crustáceos 

e etc. Dito de outro modo, pode-se dizer que, aquicultura é uma agricultura animal, só que desenvolvida em 

ambientes aquáticos. 
4
Essa “protagonização” se refere a um personagem regional que aparecia simultaneamente como gestor público 

estadual, prestador de consultoria privada em projetos de aquicultura, além de captador de verbas de fomento à 

pesquisa.  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
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preocupação socioambiental junto a pequenos produtores em APP. Com o contato, passado 

por esse “protagonista”, os pequenos produtores tiveram acesso a especialista e puderam 

expor suas angustias e solicitar ajuda, no sentido de serem assistidos no Processo 

Administrativo preparatório de Inquérito Civil do qual eram parte, o qual envolvia a 

possibilidade de fechamento dos viveiros. Armados com a idéia de um projeto que reduzisse 

o impacto ambiental decorrente da produção de camarão, a especialista participa de uma 

primeira reunião com o Ministério Público (MP) e órgãos ambientais (out/2008) dando início 

à participação da universidade no Procedimento preparatório de Inquérito Civil. Justificado 

pelo desconhecimento das políticas locais e estranhando algumas posições do protagonista 

que intermediou sua chegada, a especialista busca parceria com um pesquisador da área de 

estudos sobre exclusão, violência e cidadania. Esta parceria constituiu o agrupamento a partir 

do qual se articulou nossa inserção no campo.  

Importante, alguns esclarecimentos sobre os grupos envolvidos. O GEPEC é um grupo 

de pesquisa, criado em 2000, por um grupo de professores ligados aos Departamentos de 

Psicologia, Educação, Direito e Ciências Sociais. Ao longo desses anos, o grupo vem 

desenvolvendo ações entrelaçando pesquisa, extensão e ensino, em torno da temática da 

exclusão. Dentro do GEPEC há várias pesquisas, uma delas é essa, relacionada aos pequenos 

produtores de camarão sob orientação do professor Manoel Mendonça Filho (orientador dessa 

pesquisa). Desse modo, quando nos referimos aos GEPEC, nesta dissertação, estamos falando 

de uma das atividades desenvolvidas por este grupo de pesquisas.  

Já o GEAS é um grupo de estudos, criado no início de 2009, pela professora Juliana S. 

G. Lima. O grupo integra alunos da Engenharia de Pesca da UFS e pesquisadores de outras 

instituições de ensino e pesquisa, tendo como objetivo, estudar e discutir assuntos ligados à 

aquicultura sustentável. Atualmente, assim como o GEPEC, o grupo desenvolve atividades 

ligadas à pesquisa e extensão no estuário Vaza-Barris e atua na encomenda institucional 

envolvendo pequenos produtores de camarão e o poder público, dando suporte técnico 

educativo para a mudança de manejo de atividades de carcinicultura convencional para 

carcinicultura numa perspectiva de sustentabilidade socioambiental. 

Em relação aos órgãos ambientais, embora em algumas audiências tenha havido a 

participação de outras autarquias do Estado, como o Pelotão Ambiental e a Companhia de 

Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe (CODISE), priorizamos as 

atividades ligadas à Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) e ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), por eles serem 
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os órgãos responsáveis pela liberação do licenciamento ambiental, e estarem presentes em 

todas as audiências públicas que participamos. Já no grupo que denominamos de “operadores 

do Direito”, importante esclarecer que só destacamos o papel do Ministério Público, pois até o 

momento de conclusão deste trabalho, não houve ação civil pública, de modo que não 

participaram outros operadores, como advogados e juízes. Sobre o grupo, formado pela 

comunidade que vive em torno dos viveiros, optamos por incluir pescadores e marisqueiras, 

pois eles, de alguma forma, estão relacionados à atividade e a médio e longo prazo, são eles 

que mais sentiriam os impactos da carcinicultura, seja pelos impactos positivos ou negativos. 

No início da pesquisa não sabíamos onde queríamos chegar e muito menos como seria 

esse caminhar. Durante alguns anos trabalhamos com movimentos sociais e questões de 

disputas e conflitos de terra eram familiares. Mas nesse caso, não era apenas um conflito e 

sim, como a nossa voz falaria desse conflito, baseada numa forma de olhar ainda em 

construção.  Partimos de um caminho inverso do que pregam os manuais de pesquisa, ou seja, 

adentramos sem ter conhecimento a priori do universo investigado. Assim, podemos dizer que 

foram as interações do campo que passaram a ditar o que iríamos pesquisar num universo de 

descobertas, surpresas e tropeços encontrados no decorrer das atividades. 

Enquanto conhecíamos e participávamos das atividades cotidianas dessas pessoas, 

uma inquietação nos acompanhava. Nesse universo, afinal, o que iríamos pesquisar? A todo 

instante, questões inerentes às Ciências Sociais chamavam à atenção. Mas era preciso 

cuidado, estávamos na Educação e numa lógica institucional que não pára de se especializar. 

Estávamos num processo digestivo. Líamos, ouvíamos, debatíamos. Algumas vezes 

indigestão. Mergulhados na pesquisa de campo, concomitantemente vinha à necessidade de 

entender conceitos, escolher, definir e quem sabe, criar. Mas já no início deste caminhar, de 

uma coisa tínhamos certeza. Tudo dependeria do nosso olhar.  

Na primeira ida a campo, olhávamos com desconfiança para aquela paisagem, colada à 

cidade e tão cheia de peculiaridades. Era ali, no universo da maré, habitada por pessoas 

humildes, que se produzia o camarão, iguaria cara e desejada por tantos. Na ocasião, os 

professores conversavam com o produtor, e nós, pouco, nada, tudo a perguntar. Nessa visita 

poucas palavras foram anotadas, mas muitas ficaram pausadas à reflexão.   

Até a vinda para o mestrado, o nome “fazenda” era sinônimo de grandes áreas rurais 

onde se cultivavam predominantemente soja e gado. Na primeira ida a campo, pudemos 
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constatar que a palavra fazenda
5
 para alguns pesquisadores, não se remete exclusivamente a 

idéia de fazenda no sul do Brasil, ou seja, não é necessariamente sinônimo de grande extensão 

de terra. Assim, logo pudemos perceber que nosso campo de pesquisa seria realizado em 

fazendas com extensão territorial muito pequena
6
, a maioria não chegando a um hectare e 

algumas, não chegando a uma tarefa.  

Quando falamos que tudo dependeria de nosso olhar, não nos referimos 

exclusivamente à paisagem e as pessoas que dela fazem parte. Falamos do suporte teórico, do 

referencial que nos guia não só em uma pesquisa, mas na vida. Até nossa vinda para o 

mestrado, as ferramentas que nos orientaram a olhar o mundo e suas relações, sempre 

estiveram ancoradas em pressupostos marxistas. Nas disciplinas ofertadas no programa de 

Mestrado do qual fazíamos parte e nos debates ocorridos no grupo de estudo, nosso 

referencial, digo, o referencial marxista, passou a ser criticado e posto em xeque em diversas 

ocasiões. Mas com o tempo, mesmo colocando lentes variadas, era através dos ensinamentos 

de Marx e Engels que melhor compreendíamos nosso modo de produção, com suas relações 

de dominação e mais recentemente, de degradação da natureza.  

Nessa perspectiva, nossa maior preocupação caminhava no sentido de tentar conciliar 

a etnografia, metodologia que norteia a pesquisa do nosso atual grupo de pesquisa, com 

referências marxistas, que tanto influenciaram nossa formação. Tínhamos conhecimento de 

que, a maioria dos estudos que partem de uma perspectiva etnográfica, geralmente considera o 

local, sem relacioná-lo com as questões de superestrutura (representadas pelas instituições 

jurídicas, políticas e ideológicas). Nesse sentido, encontramos mais um dilema. Mais um, 

entre tantos! Fugindo desta perspectiva, tivemos acesso a obras de pesquisadores como Eric 

Wolf (2003), apontando que é possível à interação entre história local e relações históricas em 

nível “global”, considerando os processos políticos, econômicos e ideológicos por quais as 

comunidades envolvidas estão relacionadas. Nesse aspecto, nos sentimos aliviados, pois o que 

pretendíamos era algo possível para academia, por mais confuso que a princípio pudesse 

parecer. 

                                                 
5
 No início das atividades, ouvíamos especialmente das pessoas ligadas à Engenharia de Pesca, o nome fazenda 

de camarão como sinônimo de áreas de produção de camarão, sem distinção do tamanho da propriedade. Com o 

tempo, todos, sem exceção, passaram a chamar as propriedades onde realizávamos nossa pesquisa de “viveiros” 

e não mais de “fazendas”.  
6
 A legislação brasileira reconhece como pequena propriedade rural, aquela explorada mediante o trabalho 

pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiro.  No nordeste, fala-se 

muito em tarefa, medida agrária constituída por terras que no Ceará equivale a 3.630 m², em Alagoas e em  

Sergipe a 3.025 m² e na Bahia a 4.356 m². 
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Partindo do entendimento que uma pesquisa etnográfica depende de densa observação, 

conhecer o contexto estudado era primordial. Para isso, intensificamos as atividades de 

campo. Na primeira visita ao viveiro, uma chuvinha fina insistia em cair, enquanto alguns 

homens pegavam com uma espécie de rede, centenas de camarões que corriam por um cano 

que despejava na maré. O proprietário daquele viveiro e presidente da Associação de 

Aquicultura – liderança que vai aparecer muitas vezes em nossos relatos – explicava o 

processo. Tudo era novidade! Tarrafa, mariscada, manejo e quebra da produção eram palavras 

que até há pouco tempo raramente ouvíamos, rapidamente passaram a fazer parte do 

cotidiano. Já sabíamos que se num período de 90 dias o camarão não atingisse o peso médio 

de 13g, alguma coisa estava errada
7
.   

 Começamos a buscar livros, artigos e notícias que falavam de meio ambiente e 

aquicultura. Mas ter acesso a bibliografias e conhecer somente o processo de produção do 

camarão não bastava. Era preciso conhecer a cenário e as pessoas que mesmo não 

participando diretamente do processo de produção, dependiam do crustáceo para ajudar no 

sustento da família. Uma pergunta sempre vinha em mente: o que havia de especial naquele 

crustáceo famoso, caro e tão desejado?  Por que as famílias lutavam tanto pelo direito de 

produzi-lo? Quem era e como viviam essas famílias? Por que buscaram a universidade para 

solucionar o conflito? No que se refere exclusivamente ao meio rural, podemos afirmar que 

historicamente, tanto a ciência e a tecnologia, como a legislação e as políticas agrícolas, têm 

uma profunda dívida com o trabalhador rural, especialmente com o pequeno produtor. Já no 

conflito que passamos a analisar, a ciência aparece como possível aliada. 

Correndo contra o tempo, depois de participarmos de uma série de atividades 

realizadas por esses pequenos produtores, que iam desde o processo de despesca, reunião 

mensal da Associação até a ida em pau-de-arara com as mulheres que comercializavam o 

camarão em ruas e feiras livres das cidades vizinhas, conseguimos traçar o problema de 

pesquisa e definir o recorte. A partir de práticas de pesquisa e extensão, desenvolvidas por 

pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe com pequenos produtores de camarão no 

estuário Vaza-Barris, SE, buscaríamos entender como a ciência e a técnica - que durante anos 

propagaram a idéia de progresso e desenvolvimento – poderiam dar conta de um problema 

                                                 
7
 Tarrafa: rede de pesca circular, muito utilizada na pesca artesanal; Mariscada: atividade geralmente 

desenvolvida por mulheres, aqui não se trata do famoso prato feito a base de mariscos, mas o ato de procurar e 

catar mariscos na lama. Manejo: forma de exercer as atividades ligadas ao cultivo do camarão.  De acordo com 

os produtores do Vaza-Barris, o peso médio de um camarão com 90 dias é de 13g. Na região, um camarão com 

esse peso oferece uma boa gramatura, sendo de fácil comércio, propiciando ainda, um bom rendimento ao 

produtor.  
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que elas mesmas ajudaram a fomentar. Dada a relevância atribuída à Educação nas questões 

de ordem ambiental, tornava-se fundamental fazer um levantamento sobre a efetividade e as 

implicações de práticas educativas que têm como pano de fundo o “educar para a 

sustentabilidade”. Nesse sentido, também queríamos entender por que o Ministério Público e 

os órgãos ambientais elogiavam tanto a proposta de trabalho apresentada pelos pesquisadores 

da UFS. O que ela tinha de tão especial?  

A proposta apresentada pelos pesquisadores da UFS referia-se a produção de um 

diagnóstico da comunidade de aquicultores, somada a um projeto de suporte técnico educativo 

que buscava a conversão das carciniculturas convencionais em carciniculturas sustentáveis no 

estuário Vaza-Barris, SE. 

 De uma forma geral, os pesquisadores da UFS tinham uma espécie de “missão”. Aos 

olhos do Ministério Público a missão de apresentar um diagnóstico socioambiental, seguido 

de um projeto que buscasse diminuir os impactos ambientais gerados pela produção. Aos 

olhos dos produtores era mais do que isso. Com nossa interferência, garantiríamos que eles 

permanecessem produzindo no estuário. Mas não havia uma receita, não havia garantias e nós 

que ali representávamos a ciência, a pesquisa acadêmica, também não tínhamos sido 

“educados para a sustentabilidade”. 

Pensamos que é arriscado falar em hipótese, preferimos falar de pressupostos, 

suposições. Mas cumprido requisito formal, partimos do entendimento de que as políticas 

ambientais, propostas pelo Estado, seguem a lógica do capital financeiro, alterando 

negativamente a rotina das populações locais e que a chamada Educação para o Meio 

Ambiente, juntamente com as medidas legais, geralmente não leva em conta a realidade da 

comunidade bem como sua efetiva aplicabilidade, indicando que as políticas ambientais 

propostas pelo Estado, funcionam na mesma lógica das políticas sociais, ou seja, existem para 

amenizar uma crise e, em momento algum, indicam uma ruptura com o atual modelo político, 

econômico e cultural. De outra forma, partindo para o campo educacional, nossa questão é 

que o “Educar para a Sustentabilidade” pode ser entendido como um conjunto de crenças e 

valores de reproduzir socialmente, mecanismos de manutenção da ordem, ou seja, “sustentar” 

o modo de produção capitalista.  

Embora o grupo da UFS - formado por integrantes do GEPEC e GEAS - compactuasse 

com a idéia de que os modos coletivos de concepção, ocupação e uso das áreas de proteção 

permanente produzem um conjunto de especificidades que deve ser considerado na 
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elaboração estratégica dos órgãos públicos, também demonstravam distinções na forma de ver 

e pensar o mundo e logo de percorrer os caminhos da pesquisa. Dessa forma, buscou-se 

demonstrar que a questão ecológica é essencialmente política e não científica como defendem 

alguns, afinal, “a ciência como ciência, é incapaz de fixar seus próprios limites ou suas 

finalidades” (CASTORIADIS, 2006, p. 237).  

Partindo dessa premissa, buscamos compreender como as questões político-

ideológicas que sustentam as práticas de Educação Ambiental
8
 afetam o cotidiano das pessoas 

e quais as principais perspectivas político-teóricas se fazem presentes nesse estudo de caso. 

Para tanto, precisamos colocar em foco a contradição do “Educar para a Sustentabilidade”, 

partindo do entendimento que os modelos educativos regulamentados sob a égide do Estado, 

se chocam com a idéia de preservação ambiental. Afinal, o que se reproduz condiz com o 

“sustentar” o meio ambiente de forma que ele possa suportar esse modo de regulamentação e 

governo da vida, que por sua vez, é tido como o principal “vilão” da chamada crise ambiental. 

Essa constatação nos força a desmistificar a idéia de que exista qualquer tipo de pretensa 

neutralidade tanto nas práticas, como na perspectiva de nos posicionamos perante elas, caso 

contrário, despolitizamos o debate, de modo que as possíveis alternativas de amenizar o que 

tem sido chamado de crise ambiental, tornam-se meras falácias.    

Na fase de análise e elaboração da dissertação, partimos do pressuposto que os 

resultados obtidos se constituem numa tentativa de compreender a realidade. Dessa forma, 

utilizamos algumas transcrições, por entendermos que cada situação investigada, deve ser 

compreendida em seus próprios termos, ou seja, na perspectiva dos participantes. No entanto, 

é importante esclarecer que embora tenhamos recorrido à utilização de fragmentos 

discursivos, partindo da idéia de discurso concebida por Foucault
9
, não utilizamos suas 

estratégias metodológicas como ferramenta de análise. 

A partir das atividades de campo, somadas a pesquisa bibliográfica, identificamos o 

problema envolvendo pequenos produtores de camarão, como um círculo de determinações 

múltiplas, ou seja, num primeiro momento a ciência define o que é um problema ambiental, 

depois o Estado regula esse problema e convoca a ciência para definir os parâmetros do que 

                                                 
8
 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 a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 

1999). 
9
 Foucault parte da idéia de que os discursos não são meras tramas linguísticas, pelo contrário, expressam 

relações de poder.  Concebe o discurso como “o espaço em que o saber e o poder se articulam, pois quem fala, 

fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente” (CARDOSO, 2003, p. 128). 
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pode ou não ser aceito. Tentando traçar esse círculo de determinações múltiplas, estruturamos 

o trabalho em quatro capítulos, quais sejam: 

No primeiro capítulo, além de apresentarmos o referencial teórico metodológico que 

orientou a pesquisa, fizemos uma caracterização do campo, justamente por entendermos que 

foram as particularidades desse campo que permitiram a esses pequenos produtores que 

continuassem na área, com a condição de mudarem o manejo, para um modelo sustentável. 

Afinal, se o Ministério Público e os órgãos ambientais quisessem simplesmente cumprir a 

legislação, poderiam determinar que os viveiros de camarão fossem imediatamente fechados. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo não só justifica a pesquisa da UFS, como contribui para o 

diagnóstico a ser apresentado junto ao Ministério Público e órgãos ambientais. 

No segundo capítulo, traçamos, de forma sucinta, os caminhos percorridos pela ciência 

até chegar à concepção atual, ou seja, de ciência como verdade, como instituição legítima para 

apontar soluções e de certa forma, ditar o que é certo e errado. Nessa perspectiva, trazendo o 

campo de pesquisa para análise, apresentamos como as questões ligadas ao meio ambiente e 

ao paradigma da sustentabilidade passaram a fazer parte da agenda e foram incorporadas na 

legislação brasileira, de forma que o modo de existência de algumas pessoas como as que são 

parte no Procedimento preparatório de Inquérito Civil em Sergipe tivessem suas rotinas 

alteradas e seu modo de vida ameaçado em nome da proteção ambiental. Dando sequência ao 

capítulo, apresentamos os principais paradigmas que a nosso ver, tem orientado as práticas 

educativas, de modo que pudéssemos demonstrar que existem diferentes visões de mundo e 

formas variadas de compreender e lidar com problemas ambientais, materializados no 

conjunto de crenças e valores da sociedade. 

No terceiro capítulo, partindo das experiências de pesquisa e extensão, procuramos 

sistematizar a experiência, entendendo que o processo de reconstrução e reflexão analítica 

sobre uma prática, partindo de pontos de vista diferentes, nos ajuda a compreendê-la e 

melhorá-la. Para isso, procuramos demonstrar, porque aos olhos dos operadores do Direito e 

dos órgãos ambientais, as atividades realizadas pelos pesquisadores da UFS eram tão bem 

vistas e consequentemente tão elogiadas. Para ajudar a entender tal questão, mencionamos a 

história da extensão rural no Brasil, a fim de explicitar como as práticas educativas, foram 

desenvolvidas junto aos pequenos produtores rurais no país ao longo do tempo.  Na 

continuidade do capítulo, partindo das experiências no campo, apresentamos os principais 

paradigmas que influenciaram os sujeitos da pesquisa, de modo que pudéssemos confirmar 

que as suposições levantadas nessa pesquisa, são legítimas. Afinal, dependendo do modo 
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como a técnica científica é utilizada, podemos determinar o grau de poder nas relações e ainda 

explicitar que as práticas educativas não são consensuais e muito menos, neutras. Para 

demonstrar tal afirmação, ponderamos algumas questões acerca da pesquisa realizada pela 

UFS junto aos pequenos produtores de camarão.  

Já no quarto e último capítulo, apresentamos uma narrativa visual da pesquisa, 

entendendo que as imagens selecionadas possam não só contribuir para visualização do 

campo, como também possam ser utilizadas como possibilidade de investigação e descoberta 

da realidade que as originou.  

Na direção de concluirmos este trabalho, tecemos algumas considerações sobre o papel 

da ciência e da educação no campo ambiental e a necessidade de construir análises mais 

amplas, que considerem a interdependência entre sistema social e o sistema ecológico na 

construção de novos conhecimentos e novas formas de viver em sociedade.   
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1. CENÁRIO E METODOLOGIA 
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1.1. O Cenário 

 

As questões apresentadas neste estudo, dizem respeito a um paradigma 

contemporâneo, que invoca a sustentabilidade. De um lado, bandeiras de desenvolvimento, 

produção de riquezas. De outro, o meio ambiente e até a autogestão. Nesse universo de 

disputas e dissensos, deparamo-nos- com um problema
10

 apresentado em alguns municípios 

do interior de Sergipe. Conflito entre pequenos produtores de camarão
11

 e o poder público, em 

decorrência das propriedades estarem localizadas em Áreas de Preservação Permanente, 

espaços que podem ser tanto de domínio público quanto privado, delimitados com o objetivo 

de proteger e conservar uma área tida como relevante para a preservação do planeta. Segundo 

Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (n.º 302/2002), a APP tem a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, bem como proteger o solo e assegurar o bem 

estar das populações humanas. 

A questão, envolvendo esses pequenos produtores e o poder público data de 2002, 

quando surgiu na imprensa sergipana
12

, uma série de denúncias, dando conta da alta taxa de 

mortalidade de uma espécie nativa, Ucides cordatus, mais conhecida como caranguejo-uçá. 

Diferente de outras espécies, o caranguejo não era “simplesmente” um ser vivo que estava 

diminuindo na região, afinal, havia outras questões que poderiam chamar a atenção da mídia e 

o do poder público, como a ocupação irregular de áreas de mangue para moradia, a falta de 

saneamento básico e problemas com a coleta e destino do lixo. No entanto, o caranguejo tinha 

um significado, um simbolismo especial, pois além de gerar renda para catadores e 

vendedores, essa espécie estava intimamente ligada aos costumes dos sergipanos, que há 

                                                 
10

 Definimos a questão envolvendo pequenos produtores de camarão e o poder público como um “problema”, 

levando em consideração o entendimento de Enloe. Para ela, um evento provoca uma questão ambiental quando: 

chama a atenção da mídia, envolve o governo, demanda uma decisão governamental e ainda, está relacionado 

com interesses pessoais de um grande número de cidadãos (ENLOE, 1975).    
11

 Tendo como base o entendimento de Diegues (2001), que concebe uma sociedade como tradicional quando 

seus membros apresentam uma forte dependência dos recursos naturais renováveis para garantir a própria 

sobrevivência, possui ainda um profundo conhecimento dos ciclos e ritmos da natureza, apresentando baixa 

acumulação de capital, sem grandes aparatos tecnológicos e com uma organização social do trabalho, baseada no 

núcleo familiar. De forma generalizada, arriscamos dizer que a comunidade em questão, pode ser chamada de 

sociedade tradicional. No entanto, pelo problema decorrer especialmente da produção de camarão, optamos por 

chamá-los de pequenos produtores de camarão e não de ribeirinhos ou comunidades tradicionais. Embora 

tenhamos denominado o grupo de “pequenos produtores de camarão”, é importante que se esclareça que essas 

famílias nem sempre exerceram essa atividade. Já cultivaram peixes, ostras e outras atividades ligadas à maré, 

indicando que, elas não “são” produtoras de camarão, mas “estão” produtoras.  
12

 Hannigan argumenta que, para um problema ambiental passar da “condição de questão para uma política 

pública, a visibilidade da mídia é crucial. Sem a cobertura da mídia, as possibilidades que um problema prévio 

possa entrar numa arena do discurso público ou se tornar parte do processo político, são bastante reduzidas” 

(HANNIGAN, 2009, p. 121). 
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muitos anos se reúnem com familiares e amigos para degustar a iguaria. Mas, como 

denunciavam os jornais, “em um ano e meio, a produção caiu de 400 toneladas/ano para a 

metade” (Jornal da Cidade, 13/04/2002).  Assim, a questão se apresentava como algo que 

afetaria os sergipanos no presente, ou seja, tal mortandade poderia acabar com a tradição de 

comer caranguejo. Era algo sentido e visto a olhos nus, portanto, precisava estar na agenda do 

debate público
13

. A esse respeito, Hannigan argumenta que, às vezes, “o Estado necessita se 

engajar num grau limitado de intervenção ambiental com o objetivo de barrar a degradação de 

recursos naturais e aumentar sua legitimidade para com o público” (HANNIGAN, 2009, p. 

41).  

Diante dessas denúncias, o poder público se mobilizou, na tentativa de identificar as 

causas de tal mortandade. Em 09/04/2002 foi instaurado um Procedimento Administrativo 

preparatório de Inquérito Civil Público e em 12/04/2002, órgãos como a ADEMA, IBAMA e 

Pelotão de Polícia Ambiental da Polícia Militar de Sergipe foram convocados pelo Ministério 

Público Estadual para discutir em audiência pública
14

, tal problemática.  

Naquele momento os órgãos ambientais foram questionados se estavam tomando 

providências em relação às notícias vinculadas pela imprensa sobre a mortandade do 

caranguejo. Já havia inclusive, a suspeita de que a causa estaria relacionada à implantação de 

viveiros de camarão, no entanto, os órgãos ambientais relataram que ainda não era possível 

identificar as causas. Diante do problema, o IBAMA argumentou que realizaria estudos, 

enviando amostras para análise no Instituto Adolfo Lutz, e a ADEMA realizaria um 

levantamento para identificar todos os empreendimentos ligados à carcinicultura (técnica de 

criação de crustáceos
 
) no estado, incluindo os clandestinos. Só assim, poderiam adotar as 

medidas pertinentes (Termo de Audiência Pública, 12/04/2002).   

Dando continuidade ao procedimento, promotores de vários municípios da região 

foram notificados (junho de 2002), para que tomassem as medidas necessárias no que diz 

respeito aos viveiros de camarão instalados naqueles municípios
15

 (Pacatuba, Socorro, 

Pirambu, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Estância, Itaporanga d‟Ajuda e Umbaúba). Na 

                                                 
13

 Yearley sustenta que há boas razões para acreditar que os tópicos que sobem ao topo da atenção do público 

não são aqueles nos quais a realidade do problema é mais bem documentada ou nos quais os reais impactos são 

maiores, mas aqueles os quais os agentes responsáveis por propalar as questões dentro da consciência do público 

trabalham com mais eficácia (YEARLEY, 2002).  
14

 Oportuno destacar que a audiência pública tem caráter consultivo, ou seja, a autoridade administrativa não é 

obrigada a acatar as opiniões e sugestões dos participantes. Mas tem o dever analisá-las. Na área ambiental, o 

instrumento normativo que detalha e disciplina o que deve ser uma audiência pública é a Resolução nº 009/87 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
15

 Dos 75 municípios de Sergipe, 7 estão situados na região litorânea e 8 na região estuarina, onde habitam 

974.550 pessoas, representando 54,61 % de toda a população (SILVA FILHO et al., 2005).  
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ocasião, os produtores também foram notificados para comparecem ao setor de fiscalização 

do IBAMA, com o objetivo de tratar de questões referentes à instalação dos viveiros.  

Em julho desse mesmo ano, o gerente executivo do IBAMA em Sergipe, encaminhou 

um ofício ao Ministério Público, dando conta de um estudo realizado pelo Departamento de 

Histologia e Embriologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). De acordo com 

o ofício, a causa não foi descoberta. “É verdade que não descobrimos a causa, mas demos um 

passo para estreitamento das alternativas possíveis” (Ofício IBAMA/GAB/Nº266/SE). 

Informaram ainda que assim que dispusessem de qualquer resultado, informariam ao 

Ministério Público. Ainda em julho, representantes do IBAMA, ADEMA, pequenos e grandes 

produtores se reuniram na Procuradoria Pública de Sergipe, a fim de redigir um termo de 

ajuste de conduta
16

, dando conta que ADEMA e IBAMA deveriam autuar e embargar os 

viveiros não licenciados. Para isso, caberia a Associação de Produtores de Camarão de 

Sergipe, informar a relação dos viveiros povoados até 31 de julho de 2002.  

Depois de ter em mãos a relação de empreendimentos de carcinicultura no Estado de 

Sergipe, a Promotoria de Meio Ambiente notificou novamente os promotores dos municípios 

que possuíam empreendimentos ligados à carcinicultura, para que tomassem as medidas 

cabíveis. Vale destacar que a partir dessa notificação, ocorrida em outubro de 2002, quase 

nada fora feito. Inclusive, tendo como base o Procedimento Administrativo preparatório de 

Inquérito Civil nº 05/2002, popularmente conhecido como “Procedimento Caranguejo”, 

constata-se uma lacuna temporal, que vai de 2002 a 2004, quando então um grupo de pesquisa 

ligado à aquicultura da Universidade Federal do Paraná (UFPR) firma convênio com o 

governo de Sergipe, sob indicação do personagem regional que aparecia simultaneamente 

como “gestor público estadual”, “prestador de consultoria privada” e “captador” de verbas de 

fomento à pesquisa, sob a justificativa de tentar identificar a causa da mortandade.  

Ainda em 2004, o IBAMA apresenta uma proposta de procedimentos a serem 

adotados com relação aos empreendimentos de carcinicultura no Estado de Sergipe. De 

acordo com a proposta, os empreendimentos deveriam necessariamente ser submetidos ao 

processo de licenciamento ambiental (enquanto esses viveiros não recebem o licenciamento 

ambiental, suas atividades são consideradas irregulares, portanto, não conseguem nenhum tipo 

                                                 
16

 De acordo com a Lei 7.347/85, os órgãos públicos legitimados, poderão tomar dos interessados compromisso 

de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial. 
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de financiamento). Na ocasião, apenas quatro produtores de São Cristóvão haviam solicitado 

o licenciamento. 

Já em julho de 2005, o gerente executivo do IBAMA encaminhou um novo ofício à 

Promotoria do Meio Ambiente, informando que o governo do Estado continuava 

desenvolvendo uma pesquisa sobre a mortandade e que o IBAMA não dispunha nem de 

estrutura nem de técnicos para realizar os estudos sobre a mortandade. Tentando buscar uma 

solução, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente realizou o I Fórum Nacional sobre 

Mortandade do Caranguejo-Uçá (Setembro/2006). Na ocasião, os participantes do encontro 

entenderam que a causa da mortandade decorria de outros fatores, alheios à criação de 

camarão no entorno da maré. 

No entanto, para o Ministério Público, ADEMA e IBAMA, a criação de camarão 

ainda era um problema
17

. Partiam do entendimento de que o crustáceo gera um forte impacto 

ambiental, acelerando a degradação da região, pois além da espécie produzida não ser nativa, 

a água escoada dos viveiros voltava para maré, sem tratamento algum. Havia também o risco 

de, em períodos de chuva, os viveiros transbordarem, misturando a espécie exótica com as 

espécies nativas do estuário Vaza-Barris. Mas além da questão ambiental, havia a social e até 

aquele momento, nada de efetivo havia sido feito. Foi então que a Promotoria de Meio 

Ambiente, convocou novamente, órgãos ambientais e promotores para discutir em audiência 

pública, assuntos relacionados à situação da carcinicultura em Sergipe.  

Em audiência, ocorrida em 05 de março de 2007, com a presença de produtores, 

organizações não governamentais de proteção ao meio ambiente, PPAMB, IBAMA, ADEMA 

e CODISE, ficou acordado que as partes iriam se comprometer a encaminhar em 30 dias, 

censo sobre a carcinicultura no estado, dando conta das propriedades licenciadas ou não, 

cabendo inclusive, à Secretaria de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Irrigação de 

Sergipe (SAGRI) a apresentação de um projeto piloto para a aquicultura de pequeno porte. Na 

ocasião, as associações de produtores se comprometeram a fornecer uma cópia do estatuto, 

bem como a relação dos associados, a ser entregue, até a próxima audiência.   

Em 14 de junho de 2007, ocorre nova audiência. Na ocasião, as associações de 

produtores apresentaram um projeto de mudança de manejo, não aceito pelo Ministério 

Público e pelos órgãos ambientais que fizeram uma contraproposta, ou seja, que eles 
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 Trabalhos recentes sobre a situação dos mangues do mundo indicam a carcinicultura como uma das maiores 

razões de destruição do manguezal. Após a destruição dos manguezais, provavelmente o impacto mais estudado 

é o lançamento de efluentes. A maior parte dos empreendimentos implantados no Brasil não possui qualquer tipo 

de tratamento de efluentes (Diagnóstico da Carcinicultura no Estado do Ceará. Brasília/DF, 2005).  
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utilizassem somente espécies nativas. Do ponto de vista dos produtores, a proposta era 

totalmente inviável, afinal, eles tinham deixado de produzir ostras e peixes, justamente pelo 

fato da espécie exótica apresentar um melhor rendimento. Dessa discussão, saiu uma decisão 

conjunta apresentada pela ADEMA/IBAMA. Era preciso buscar a recuperação das áreas de 

preservação permanente sem, contudo, subtrair dos pequenos produtores a oportunidade de 

praticarem aquicultura em suas instalações. Assim, seria permitido apenas para os 

“tradicionais trabalhadores da pesca e agricultura e suas famílias” o cultivo nessas áreas, 

“como forma principal ou complementar de renda e de segurança alimentar, haja vista ser a 

atividade uma importante fonte de proteínas” (Termo de Ajuste de Conduta, 17/07/2002). 

Mas de acordo com o Termo, seria permitido somente o cultivo de espécies nativas. Foi aí que 

os produtores se manifestaram, expondo seus modos de vida e solicitando ao Ministério 

Público que fosse dado mais prazo, pois eles não tinham técnica nem recursos para resolver o 

problema. “Vamos procurar emprego aonde?”. Mais sensibilizados, órgãos ambientais e 

Ministério Público, recomendaram que os produtores procurassem ajuda do Estado ou outra 

solução.  

Mais uma audiência, essa realizada em 14 de agosto de 2007. Na ocasião, foi 

determinado que a ADEMA apresentasse no prazo de 30 dias, critérios e procedimentos mais 

rigorosos e eficazes para o licenciamento e monitoramento da atividade. Aos produtores, 

seriam concedidos mais seis meses para que se adequassem aos parâmetros definidos pelos 

órgãos ambientais. O Governo do Estado de Sergipe - caso entendesse ser relevante - deveria 

apresentar alternativas econômicas aos carcinicultores irregulares.  

De acordo com o presidente da Associação de Aquicultores, nessa fase do 

procedimento, levando em conta a polêmica da espécie exótica Penaeus vannamei
18

, o 

promotor argumentou que se os pequenos não pudessem produzi-lo, os grandes também não 

poderiam. Afinal, enquanto os grandes produtores tinham acesso à assistência técnica e 

licença ambiental, os pequenos estavam à mercê da sorte, e como disse o presidente da 

Associação, “começamos a atirar para tudo que é lado”. Procuraram políticos e órgãos 

ambientais. Dessas conversas saiu uma proposta: criar assentamentos, nos moldes da reforma 

agrária, para desenvolver a carcinicultura em Sergipe. Para os produtores isso soou como uma 

promessa utópica. Imaginaram os custos de tal implementação em terras altas (áreas 
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 Penaeus vannamei (Boone, 1931). Embora existam pouquíssimos estudos sobre o impacto dessa espécie no 

ecossistema brasileiro, foi graças à introdução dessa espécie que a carcinicultura brasileira sofreu grande impulso 

e passou a aparecer de forma mais significativa nas exportações. Em 2004, o Brasil produziu cerca de 75 mil 

toneladas da espécie, o que corresponde a 5,47% da produção mundial (FAO, 2006). 
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localizadas longe da maré, ou seja, necessitariam de investimentos em tecnologia e 

maquinários para realizarem o serviço) e a inviabilidade dos mesmos. Para os pequenos 

produtores, o projeto não sairia do papel.  

Em dezembro de 2008, nova audiência é realizada. Na ocasião, os pequenos 

produtores pareciam ter encontrado uma “luz no fim do túnel”. Apresentam ao promotor a 

professora do Núcleo de Engenharia de Pesca, doutora em aquicultura, que acabara de chegar 

a Sergipe. Com ela, assumem o compromisso de tentar mudar o manejo, o que foi bem visto 

pelo promotor, afinal, desde o início do problema, já havia se passado mais de cinco anos e 

nada de efetivo havia sido feito. As propostas apresentadas pela professora/pesquisadora de 

Engenharia de Pesca e posteriormente pelo professor/pesquisador das Ciências Humanas, 

além de se apresentarem como sendo cientificamente viáveis, também eram politicamente 

administráveis.  

Desse modo, em nova audiência, ocorrida em 12/02/2009, foi suspensa a decisão de 

fechamento dos viveiros, sob a condição de que os produtores mudassem o manejo, ou seja, 

aplicassem um modelo sustentável de produção de baixo impacto ambiental. Em reunião 

realizada em 15/05/2009, houve o reconhecimento por parte do IBAMA e da ADEMA da 

atuação da UFS como organização responsável para dar continuidade ao processo de 

desenvolvimento dos parâmetros técnicos para a adoção de manejos alternativos em APP, 

entre outras ações, desde que amparada no paradigma da sustentabilidade. Nessa fase a 

pesquisa começava a ganhar corpo e as primeiras parcerias com órgãos públicos começaram a 

aparecer. O GEPEC tinha recém aprovado projetos de iniciação científica e de extensão e o 

GEAS tinha aprovado projeto junto a Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação 

Tecnológica do Estado de Sergipe /Banco do Nordeste na ordem dos R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais).  

 

1.1.1 Os viveiros 

Embora a questão do camarão envolvesse vários municípios, era inviável que a coleta 

de dados se realizasse em todos eles. Dessa forma, os pesquisadores do GEPEC e GEAS 

optaram – com o consentimento do Ministério Público – em realizar a pesquisa em São 

Cristóvão. Entre os fatores que influenciaram essa decisão, destacamos a proximidade do 

campo com a universidade e a heterogeneidade dos viveiros, que possibilitavam coletas e 

análises variadas num mesmo espaço geográfico. 
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Cidade histórica, fundada em 1590, São Cristóvão foi a primeira capital de Sergipe e 

desde 1939, é considerada como patrimônio histórico da humanidade. Situa-se ao norte do 

estuário do rio Vaza-Barris e está apenas 26 km da atual capital, Aracaju. Embora existam 

variados empreendimentos ligados à aquicultura no município, nossa pesquisa se 

realizou/realiza com os integrantes da Associação de Aquicultores de São Cristovão, formado 

por um grupo de 27 pequenos produtores e aproximadamente, 50 viveiros de diferentes 

tamanhos e formas de manejo variadas. 

As fazendas, ou melhor, os viveiros, existem na região há muito tempo. Há quem diga 

que há mais de 200 anos. Nessa época, segundo moradores, a região era repleta de salinas e os 

espaços que hoje criam peixes e cultivam camarão, eram fontes de extração de sal e dinheiro 

para a região.  Embora seja considerada a quarta cidade mais antiga do Brasil, São Cristóvão 

tem uma população pequena, estimada em 75.104 habitantes (IBGE/2009), apresentando 

ainda, características de uma cidade dormitório, com poucas indústrias, ocorrendo vários 

deslocamentos a Aracaju e demonstrando que muitas famílias ainda tiram o sustento da maré.  

Até 1855, São Cristóvão era a capital e a cidade mais próspera de Sergipe. A mudança 

da capital para Aracaju não ocorreu de forma tranquila. Várias foram as maneiras que a 

população encontrou para demonstrar indignação.  Entre os indignados, interessante destacar 

a pessoa de João Nepomuceno Borges, conhecido como João Bebe Água, o rebelde de São 

Cristóvão. Ele realizou vários protestos, escreveu para o jornal e prometeu que jamais pisaria 

em Aracaju enquanto ela fosse a capital dos sergipanos. Sonhava e lutava para que São 

Cristóvão reassumisse o posto de capital da Província. Como isso não ocorreu, morreu sem 

pisar em Aracaju, mas imortalizou sua luta, dando nome ao elo, entre a velha e a nova capital.  

Tivemos conhecimento dessa história com pescadores da região e depois pudemos 

confirmá-la, através de estudos que tratavam da história política de Sergipe
19

. Causava-nos 

curiosidade o fato de que a principal estrada de acesso que liga Aracaju a São Cristóvão e 

perpassa por toda Universidade Federal de Sergipe tenha o nome de Rodovia João Bebe 

Água
20

. Um nome demasiadamente figurativo e popular para uma estrada tão importante! 

Compreender esse simbolismo e entender a revolta de João Bebe Água nos ajuda a entender 

por que São Cristóvão, com aquelas igrejas majestosas, repletas de fachadas que demonstram 
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 FRAGATA, Thiago. A saga de João Bebe Água. In: Informe UFS, Ano XII – nº 402, 2007.  
20

 Não há unanimidade, mas de acordo com as leituras que fizemos, o apelido de João Bebe Água é decorrente 

do gosto de João Nepomuceno pela cachaça.  
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tempos de dinheiro e fartura, tinha de certa forma, parado no tempo
21

. Assim, conhecendo um 

pouco da história de São Cristóvão, temos mais facilidade em compreender alguns problemas 

atuais, ligados à degradação socioambiental, à infraestrutura, falta de saneamento básico, 

poucos empregos e muita, muita gente vivendo da informalidade. 

Nesse contexto, a utilização do Vaza-Barris continua sendo de grande importância 

para o sustento de muitas famílias, não só para quem pesca e cata mariscos na região, mas 

para esses produtores que viram nos viveiros criados no entorno da maré, a possibilidade de 

maiores rendimentos e até a possibilidade da chamada “mobilidade social”. Importante 

destacar que, utilizando a maré, os produtores precisam de investimentos mínimos, ou seja, a 

própria maré faz o trabalho que as bombas fazem nos viveiros de grandes produtores. Assim, 

além dos recursos proporcionados pela própria natureza, os produtores praticamente só 

precisam das larvas e da ração que serve de alimentação.  

 

Figura 1: 

 
1. Bombas de sucção. Fazenda de grande porte.          2.         Pequena propriedade. Não há uso de 

máquinas. 

 

Quanto aos viveiros, várias foram as formas de aquisição. Alguns herdados, outros 

comprados, tocados de forma individual ou coletivamente. Detectamos que 93% das 
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 Como exemplo do que queremos chamar de “parou no tempo”, São Cristóvão, mesmo sendo considerada a 

quarta cidade mais antiga do Brasil, não possui nenhum edifício, muito menos um edifício com elevador. A 

cidade tem uma área extensa e espalhada. Até hoje se discute judicialmente os limites dos municípios do 

entorno. O Centro histórico de São Cristóvão fica a uma distancia de 14 km da Universidade Federal de Sergipe, 

que embora esteja colada a Aracaju, pertence a São Cristóvão. Saindo da universidade, temos o bairro Rosa Elze, 

apresentando uma atividade comercial centrada em pequenas “vendas” e lanchonetes que atendem à comunidade 

universitária. Seguindo pela Rodovia João Bebe Água, temos o bairro Eduardo Gomes, que serve como 

dormitório para boa parte da população que trabalha em Aracaju. Além desses dois bairros, temos o Centro 

Histórico já mencionado e, vários povoados, onde a população tem poucas alternativas de renda. Enquanto uns 

vivem de aposentadorias e benefícios sociais, outros sobrevivem tirando o sustento ou da agricultura familiar 

e/ou do estuário Vaza-Barris.   
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propriedades pesquisadas apresentam características de pequenas propriedades
22

. Por muitos 

anos, possuir um viveiro era motivo de prosperidade. A maioria deles pertencia a famílias 

mais abonadas. Um dos produtores de camarão nos contou que quando jovem, trabalhou para 

a família “Mantovão Amado”. Filho de salineiro exercia a atividade de batedor
23

 nessa mesma 

propriedade que trabalhava o pai. Na época, relembra o pequeno produtor: “Comentei com 

um colega de trabalho que se eu fosse rico eu queria ter isso aqui. Meu colega disse que era 

algo impossível, que uma propriedade daquela era só para ricos”. Passados 30 anos, a fábrica 

de propriedade dos Mantovão faliu. Assim, ele e seu cunhado, “Não querendo perder tudo, 

todo esse tempo de trabalho, sair sem nada” passaram a produzir peixe e mais tarde, com o 

incentivo do produtor que também vendia ração, passaram a produzir camarão e conquistaram 

a posse por usucapião. (São Cristóvão, 30/01/2009. Transcrição retirada do Diário de Campo). 

Outro pequeno produtor nos relatou que adquiriu sua propriedade há oito anos, sendo 

que há quatro começou com a criação de camarão. Foi pedreiro e hoje só constrói ou faz 

reformas para ele ou para família. Quando comprou a chácara, passou a criar peixes (já existia 

o viveiro) e galinhas. “Com as galinhas não deu certo, elas comiam aqui e depois botavam 

ovo em outro lugar, aí dava prejuízo”. Mais tarde (2004), se empolgando com a atividade de 

carcinicultura, passou a criar camarão, somada à criação de peixes e de algumas cabeças de 

gado, todas na mesma propriedade (São Cristóvão, 04/11/2009. Transcrição retirada do Diário 

de Campo). 

Uma das poucas mulheres na atividade relatou sua história e depois pudemos 

confirmá-la conhecendo a propriedade e a forma como se organizam. Disse que produz o 

camarão de forma coletiva, dividindo o trabalho e o lucro com mais cinco pessoas. O grupo 

passou a trabalhar junto há cerca de oito anos. No começo, tentaram produzir ostra, a partir de 

uma iniciativa da Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário (SEBRAE) que 

envolveu cerca de cem pessoas da comunidade. Mas segundo ela, o projeto das ostras gerou 

muitas dívidas e a maioria das pessoas não está conseguindo sequer sustentar a família, 

aumentando progressivamente a dívida no banco. Cada produtor deve em média R$ 3.000,00 

(três mil reais). “Nós estamos conseguindo pagar nossas parcelas graças à venda do camarão. 

O SEBRAE arrumou financiamento, mas não deu suporte. O banco não quer saber por que 
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 É um imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família lhes absorva toda a força 

de trabalho, admitida a ajuda eventual de terceiro, lhes garantido a subsistência e o progresso social e econômico 

(Art. 4º. Lei 4504/64) 
23

 Batedor é o nome utilizado pelos produtores para denominar o oficio de quem fica “batendo pá”, ou seja, o 

trabalho manual de garantir que as paredes dos viveiros sejam mantidas em pé e firmes. Nas grandes 

propriedades, ao invés de um “batedor”, utilizam-se máquinas, como a retroescavadeira.  
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não deu certo”. Ela e os colegas não queriam desistir da ostra, mas foi através do camarão, 

desde 2004, que puderam garantir o sustento das famílias. (São Cristóvão, 11/02/2009. 

Transcrição retirada do Diário de Campo.). 

1.1.2 A chegada do camarão 

 De acordo com diagnóstico produzido pelo IBAMA no Estado do Ceará, o Brasil pode 

ser considerado como uma frente recente de expansão da carcinicultura. Ainda que a atividade 

tenha começado no início da década de 1970, somente após o desenvolvimento do pacote 

tecnológico do camarão do pacífico (Litopenaeus vannamei) entre 1996/1997, que um 

crescimento mais intenso ocorreu (IBAMA, 2005).  

 Como espécie exótica (são consideradas espécies exóticas os organismos ou materiais 

biológicos capazes de propagar animais e plantas e que tenham entrado em um ambiente onde 

antes não existiam) o vannamei se adaptou à região nordeste, mas pode ser um problema, pois 

estudos afirmam que ele afeta
24

 a biodiversidade da região. Em Sergipe, a introdução da 

espécie foi mais tardia. Teve início a partir de 1999, com a vinda de algumas empresas 

multinacionais. Nesse período, a atividade de criar camarão era exclusiva de grandes 

produtores que, passaram a montar escritórios e atuar na região. A título de exemplo, 

destacaremos algumas que passaram a investir em Sergipe. 

 A Sibra é uma empresa de capital chinês e tem sua sede localizada em Taiwan. De 

acordo com a Revista Época, em 1999, a empresa já dominava 30% do mercado brasileiro de 

ração (Revista Época, 1999). Já a empresa Netuno, fora criada em 1989 por um 

pernambucano e em 2009, através de uma parceria com um grupo japonês – Nissui – líder 

mundial no setor, recebeu investimentos na ordem dos 80 milhões de reais, criando-se o grupo 

Netuno Internacional, principal fornecedor de derivados da pesca para o grupo Mc Donald‟s. 

Ainda na relação de grandes empreendimentos, temos a Lusomar, localizada na Bahia e com 

atuação também em Sergipe. Fundada por um grupo português em 1993, atualmente a 

empresa exporta cerca de 80% de sua produção para a Espanha, França, Portugal, Bélgica e 

Estados Unidos. No mercado brasileiro mantém parcerias com grandes redes de 

supermercados e restaurantes (LUSOMAR, 2010). Embora tenha recebido muitos recursos do 

governo da Bahia, contraditoriamente hoje responde a ação civil pública, por lançar 

diretamente no manguezal - sem nenhum tipo de tratamento e sem nem mesmo passar por 
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 De fato, seguindo a “cientificidade”, não se sabe se isso ocorre e como ocorre. Sendo este inclusive um dos 

questionamentos feitos pelo IBAMA.  
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tanques de decantação - os resíduos e a água proveniente da despesca de inúmeros viveiros de 

camarão.  

  O atual presidente da Associação de Aquicultores de São Cristóvão, na época (2002) 

trabalhava em uma loja de materiais agropecuários. Ao saber que uma das empresas estava 

contratando novos funcionários em Sergipe, resolveu arriscar e pleitear uma vaga. Ele e um 

amigo - dos tempos de adolescência - foram selecionados e começaram a trabalhar juntos na 

empresa. Como encarregados, passaram a conhecer todo o processo de produção de camarão e 

resolveram arriscar, tentando cultivar o marisco em pequenos viveiros de propriedade familiar 

localizados no estuário Vaza-Barris. No final de 2003, eles prepararam o terreno e fizeram o 

povoamento, realizando a primeira despesca no início de 2004 (lembrando que o ciclo mais 

comum na região, varia de 60 a 90 dias). Eles relataram que no começo, tiveram uma quebra 

de produção de 80% e as pessoas os chamavam de malucos, pois tudo que ganhavam 

investiam no viveiro e o mesmo não dava o retorno esperado. “Era preciso arriscar outras 

formas de manejo”. Com o tempo a quebra da produção foi diminuindo e o sonho de 

aumentar a renda crescendo. Aos poucos passaram a incentivar outros produtores e mostrar as 

vantagens da produção
25

. Em 2004, esse pequeno produtor ainda trabalhava na Lusomar e 

paralelamente vendia ração e criava seus próprios camarões no entorno da maré:   

Em 2004 eu já tava produzindo e preocupado. As pessoas diziam que a 

aquicultura iria parar. Porque eu tava trabalhando, começando a produzir e a 

empresa que eu tava trabalhando já tava começando a entrar em crise por 

causa do preço do camarão e eu já tentando achar uma alternativa, já 

incentivando os produtores. Foi quando eu conheci o pessoal de Socorro, aí 

liguei pra eles e fiquei sabendo que teria uma audiência pública, assim, de 

imediato (Entrevista, janeiro de 2010).  

 Nesse período, temendo as ações do poder público – já havia casos de fechamento de 

viveiros de camarão no Rio Grande do Norte e em outros estados – ele procura criar uma 

Associação. Como o número de produtores em São Cristóvão ainda era pequeno, ele resolveu 

procurar os criadores de ostra que desenvolviam um projeto do SEBRAE. Descontentes com 

o projeto da ostra que estava gerando prejuízos
26

, esses produtores foram incentivados por ele 

a produzir camarão. A princípio, resistiram, argumentando que camarão não dava certo. Foi 

então que ele propôs ceder uma área e dar suporte - o suporte também incluía a venda da 
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 Economicamente o camarão se apresentava muito vantajoso. Boa demanda do mercado e rapidez no retorno do 

investimento. Enquanto um peixe precisa de mais de seis meses até ser comercializado, o camarão, passado 

pouco mais de 60 dias, já pode ser comercializado a um valor bem rentável. 
26

 Até hoje os produtores pagam a conta do projeto que não deu certo.  Alguns, impossibilitados, acumulam 

dividas no banco. 
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ração, pois naquele momento, era ele quem vendia o produto para os pequenos produtores da 

região - para que eles produzissem camarão por um ano. “Vocês vão ver que o camarão não é 

o que vocês estão pensando, vamos fazer esse teste. Dessa forma, começamos a fortalecer a 

Associação” (Entrevista, janeiro de 2010).   

 Alguns produtores, acreditando nos “bons frutos” que o camarão poderia proporcionar, 

foram mais ousados, chegando a vender a casa que residiam com a família e ir morar de 

aluguel para poder investir nos viveiros. Embora muitos dos atuais produtores não tenham 

herdado os viveiros, foram criados ali na comunidade e sempre realizaram alguma atividade 

ligada à maré.   

  Durante os anos de 1980 e 1990, muitos viveiros foram abandonados
27

, alguns sendo 

tomados pela maré. Alguns produtores criavam peixes, outros ostras, mas a partir do 

momento que o camarão passou a ser uma alternativa de mais rendimento, a maioria dos 

produtores da região resolveu apostar na sua criação. Somente a partir de 2003/2004, os 

viveiros passaram a ser mais valorizados, desde a possibilidade do cultivo de camarão na 

região. Como critério, o promotor determinou que para terem a oportunidade de mudança de 

manejo e possível permanência na área, era necessário que os viveiros – mesmo os que 

produziam somente peixe - tivessem pelo menos seis anos de existência, ou seja, essa 

possibilidade era permitida para quem estava na área em data anterior a 2003. Para essa 

verificação, seria utilizado o mapa feito pela CODISE e com base nesse mapa, seria feito o 

cruzamento dos dados coletados pela equipe da UFS, através do Sistema de Posicionamento 

Global (GPS). 

 

1.1.3. Os trabalhadores 

Dos viveiros catalogados, tendo como referência o mapa disponibilizado pela 

CODISE, a grande maioria (93%) conta somente com o trabalho do proprietário e seus 

familiares que diariamente depositam a quantidade de ração necessária para engordar os 

“bichinhos”. Em boa parte dos viveiros, há uma espécie de casa - sem luz elétrica e sem água 

encanada - que serve para depósito da ração e até de dormitório, em decorrência de que 

muitos viveiros já foram saqueados na calada da noite.  
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 Até a década de 1980, Sergipe era um dos maiores produtores de sal do país. Com a implementação de alta 

tecnologia no Rio Grande do Norte, a produção de sal em Sergipe caiu e muitos proprietários abandonaram as 

áreas (hoje, o RN é o maior produtor nacional de sal, respondendo por 90% de tudo o que se consome no país). 
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Nos dias especiais, ou seja, nos dias de povoamento
28

 e despesca
29

, ocorre a 

contratação de moradores da comunidade como diaristas, para ajudarem nos dias de maior 

atividade. Em média, cada trabalhador recebe R$ 20,00 (vinte reais) por dia de trabalho, que 

exige um pouco de conhecimento sobre a maré e muita forca física para carregar o resultado 

de dois, três meses de cultivo. Alguns produtores, além de utilizarem o trabalho desses 

“diaristas”, também recorrem aos moradores da comunidade, especialmente mulheres, que em 

troca de alguns peixes e caranguejos, entram nos viveiros, a fim de coletar camarões e peixes 

presos a lama. Vale destacar, que em alguns viveiros, são realizadas “festas”, regadas à peixe, 

caranguejo e muita cachaça, com o objetivo de proporcionar aos envolvidos na atividade, uma 

espécie de comemoração pelos bons frutos do ciclo, funcionando também como uma 

remuneração imediata. 

Figura 2: 

 
Fotos capturadas durante uma despesca. 

No que se refere à comercialização do produto após a despesca, identificamos dois 

compradores de médio porte, que revendem geralmente para restaurantes da região e algumas 

mulheres, a maioria marisqueiras, que secam e vendem o camarão em feiras livres de São 

Cristóvão e região, possibilitando uma complementação na renda familiar. Essas mulheres 

vendem em média 20 kg por mês.   Algumas compram o camarão direto do produtor, outras 

de atravessadores. Depois de adquirir o produto, na maioria das vezes, elas secam o camarão 

em pequenas fogueiras improvisadas e depois seguem para feiras livres, geralmente em 

caminhões do tipo “pau de arara”, a um custo médio de R$ 4,00 (quatro reais) por passageiro, 

a ser descontado do “lucro” das vendas. 

Com essas imersões no campo, podemos constatar que existem outras pessoas 

envolvidas na produção e comercialização, enfatizando ainda mais a questão social que 

                                                 
28

 As larvas de camarão utilizadas nos viveiros, não são produzidas na comunidade. Elas vêem do grande circuito 

comercial, normalmente em bolsas plásticas, contendo água e oxigênio. O ato de introduzir as larvas no viveiro é 

chamado de povoamento. 
29

 Despesca: ato de retirar os organismos (peixe, camarão, caranguejo e etc.) dos viveiros, geralmente para fins 

comerciais. 
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muitas vezes fica apagada diante da questão ambiental
30

.  

Figura 3: 

 
1. Pau de arara, caminho para a feira.         2. Feira livre.                                        3. Mercado Municipal de Itaporanga-SE   

 

 

1.1.4 – Os atores envolvidos 

 

As representações sociais do conflito e das alternativas de solução foram extraídas a 

partir da inserção no campo e da participação nas audiências públicas, entre os meses de 

dezembro de 2008 e junho de 2010. Desse modo, para melhor entendermos os fragmentos 

discursivos, dividimos os envolvidos nos seguintes grupos, a saber: 

 

1. Grupo de pequenos produtores, formado pelos 27 associados de São Cristóvão; 

2. Grupo dos órgãos ambientais, formado por IBAMA e ADEMA; 

3. Grupo dos operadores do Direito, formado pelos representantes do Ministério 

Público;  

4. Grupo dos habitantes que moram no entorno dos viveiros, formado por pescadores 

e marisqueiras;  

5. Grupo dos pesquisadores, formado pelo GEAS (06 integrantes) e pelo GEPEC (07 

integrantes). 

 

Em relação aos órgãos ambientais, embora em algumas audiências tenha contado com 

a participação de outras autarquias do Estado, como o Pelotão Ambiental e a CODISE, 

priorizamos as atividades ligadas à ADEMA e ao IBAMA, por eles serem os órgãos 

responsáveis pela liberação do licenciamento ambiental, e estarem presentes em todas as 

audiências públicas que participamos. Já no grupo que denominamos de “operadores do 

Direito”, importante esclarecer que só destacamos o papel do Ministério Público, pois até o 

momento de conclusão deste trabalho, não houve ação civil pública, de modo que não 

participaram outros operadores, como advogados e juízes. Sobre o grupo, formado pela 
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 “O ponto crucial é que a questão de recursos naturais não é uma questão apenas técnica e, com isso, não pode 

ser isolada do contexto social e político” (BRÜGGER, 1999, p. 22). 
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comunidade que vive em torno dos viveiros, optamos por incluir pescadores e marisqueiras, 

pois eles, de alguma forma, estão relacionados à atividade e a médio e longo prazo, são eles 

que mais sentiriam os impactos da carcinicultura, seja pelos impactos positivos ou negativos. 

Desse modo, no percurso da dissertação, procuramos compreender as impressões e o 

papel de cada grupo sobre a problemática ambiental em pauta, de modo que pudesse ficar 

claro, que existiam diferentes visões de mundo e formas variadas de compreender a finalidade 

da ação educativa em atividades ligadas a soluções de conflitos ambientais e seus resultados 

materiais, a serem apresentados no terceiro capítulo.  

 

1.2. Referencial teórico-metodológico 

Não conseguíamos olhar para as famílias que vivem da maré em São Cristóvão e não 

relacioná-las com as políticas públicas propostas na área ambiental. Tampouco desconsiderar 

que muitas das soluções encontradas para proteger o meio ambiente estão diretamente 

relacionadas ao interesse do capital. Quando falamos em Área de Proteção Permanente, 

também lembramos que países desenvolvidos já compram créditos de carbono de países 

pobres. Sim, créditos de carbono
31

! No início da utilização da energia a vapor, quando a 

novidade ainda era andar de locomotiva, quem poderia imaginar que haveria transações 

financeiras em que a mercadoria, ou melhor, o “objeto” da negociação, fosse baseado na 

emissão de gases que produzem o efeito estufa? A ciência tinha mecanismos para avaliar 

isso? Partindo da premissa que o desenvolvimento social e cultural do indivíduo é o 

desenvolvimento de um indivíduo histórico, não podemos cobrar de Marx
32

, do Marx que 

viveu e cresceu em pleno século XIX, que ele apresentasse conceitos ligados ao que hoje 

chamamos de Educação Ambiental, de Desenvolvimento Sustentável.  

Dessa forma, não podemos rejeitar a perspectiva de totalidade
33

 e tampouco desconsi- 

                                                 
31

 Crédito de carbono: foi estabelecido um mecanismo que permite aos países centrais que não conseguem atingir 

sua meta de redução de emissão de gazes poluentes, que financiem projetos de desenvolvimento limpo em países 

em desenvolvimento, como Brasil. Com isso se obtém o chamado “crédito de carbono”. Tais metas e descrições 

foram estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto (1988). 
32

 Levando em consideração que Marx tratou a questão ambiental – que na época ainda não era uma “questão” – 

de forma superficial é oportuno esclarecermos que tal preocupação estava presente em seus escritos, como pode 

ser verificado nesse trecho do O Capital: “[...] cada progresso da agricultura capitalista não é só um progresso na 

arte de saquear o trabalhador, mas ao mesmo tempo na arte de saquear o solo, pois cada progresso no aumento 

da fertilidade por certo período é simultaneamente um progresso na ruína das fontes permanentes dessa 

fertilidade (MARX, 1988, p. 100).  
33

 “A ideia de totalidade não descarta a unidade, mas funda-se a partir dela, já que toda aproximação do homem 

sobre a totalidade dar-se-á através da análise de uma particularidade sua, que, na produção de conhecimento, se 

constitui em objeto de estudo” (BORGES, 2004, p. 2). 
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derar o papel e a influência da superestrutura no cotidiano das comunidades. Ela pode não ser 

determinante, mas sempre, de algum modo exerce alguma influência nas diversas relações 

que dizem respeito ao viver em sociedade. Assim, por entendermos que, com ou sem “crédito 

de carbono”, os elementos fundantes e mantenedores do modo de produção capitalista 

continuam sendo os mesmos, categorias como “superestrutura” e “infraestrutura” estarão 

implícitas no entendimento que temos dos conceitos centrais abordados nessa pesquisa. 

Hannigan, ao falar dos clássicos da sociologia, argumenta que tanto Marx, como 

Durkheim e Weber, sem sombra de dúvidas, tiveram uma dimensão ambiental em seus 

trabalhos. Citando Goldblatt, explicita que “desconfiamos do legado deixado para nós pela 

teoria sociológica clássica pelo fato de faltar uma estrutura conceitual adequada com a qual 

compreemdemos as interações complexas entre sociedade e meio ambiente”, mas sem sombra 

de dúvidas - especialmente Marx e Weber - tiveram uma dimensão ambiental implícita em 

seus trabalhos (GOLDBLATT apud  HANNIGAN, 2009, p. 21). 

Compactuando com Foster, entendemos que Marx tem sido acusado injustamente de 

não contribuir com a discussão da crise ecológica
34

. Marx forneceu uma análise poderosa da 

principal crise ecológica dos seus dias – o problema da fertilidade do sólo dentro da 

agricultura capitalista - como também comentou sobre as outras grandes crises ecológicas do 

seu tempo, levantando questões fundamentais sobre o antagonismo da cidade e do campo, a 

necessidade da sustentabilidade ecológica e o que ele chamou de ralação “metabólica” entre 

seres humanos e natureza (FOSTER, 1999).  

Nesse sentido, consideramos que o legado marxista continua atual e relevante, pois o 

que se busca com o chamado “desenvolvimento sustentável”, pelo menos no discurso, nada 

mais é do que garantir a manutenção e a reprodução da vida, que somente é possível, através 

do intercâmbio entre o homem e a natureza. Marx (1844) na obra Manuscritos Econômicos e 

Filosóficos sintetizou esta idéia, argumentando que o trabalhador não poderia criar nada sem a 

natureza, sendo ela seu meio direto de vida e instrumento de sua atividade vital. 

Entre os autores contemporâneos, optamos por trazer Félix Guattari (1990, 1992) para 

o campo da discussão, pois o autor coloca em questão a necessidade de uma articulação entre 

as três ecologias (meio ambiente, relações sociais e a subjetividade humana), articulação essa, 

imprescindível para qualquer tentativa de interferência ambiental. Também recorremos às 

                                                                                                                                                         
 
34

 Necessário destacar que essa visão não é compartilhada pelos demais integrantes do grupo de pesquisa 

(Gepec). 
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obras de Ignacy Sachs (2000, 2008), pois nos pareceu que suas ideias são compartilhadas com 

os discursos das principais políticas governamentais na área de desenvolvimento e meio 

ambiente, especialmente no Brasil. Além disso, o autor se tornou referência, especialmente 

para os profissionais das Ciência Agrárias e Ciências Sociais Aplicadas. Sachs parte de uma 

concepção de desenvolvimento onde o crescimento econômico está atrelado ao aumento 

igualitário do bem-estar social, juntamente com a ideia de preservação ambiental. Para se 

contrapor às ideias de Sachs, utilizamos argumentos de Cornelius Castoriadis (1981a, 1981b, 

1992, 2006) que, partindo da ideia de autonomia (entendida nas suas dimensões 

epistemológica, ética e política) entende que os problemas ligados ao meio ambiente só teriam 

uma solução, se houvesse uma transformação radical na sociedade. Para ele, a luta ecológica 

não esgota por si só todo o problema político. No que se refere a um panorama da sociologia 

ambiental, a obra de John Hannigan (2009) foi fundamental. Embora ele parta de estudos 

europeus e norte-americanos e trabalhe com autores pouco discutidos nesta pesquisa, seu livro 

Sociologia Ambiental possibilitou uma maior compreensão da dimensão das questões 

ambientais na contemporaneidade e principalmente, ajudou a esclarecer como se formam as 

atuais políticas públicas ligadas à questão ambiental.  

Em relação às ferramentas metodológicas, por se tratar de uma pesquisa que parte de 

um ciclo: levantamento-caracterização-análises-discussão, optamos por empregar múltiplos 

procedimentos – pesquisa bibliográfica, entrevistas e observações semi-diretas, registro em 

foto e vídeo, análise documental, análise de propagandas publicitárias, diários de campo – 

tanto com os produtores e pessoas ligadas a produção/comercialização, como com os 

integrantes da pesquisa, a fim de tentarmos compor o cotidiano das interações sociais da 

mesma. Dessa forma, a investigação etnográfica
35

 se apresentou como a melhor forma para 

coleta os dados, pois a partir dela, pudemos olhar e interpretar as dinâmicas sociais, podendo 

gerar, como coloca Senna, “juizos suficientemente abstratos para que se obtenha juízo crítico 

e, ao mesmo tempo, suficientemente realísticos, no sentido de não submeter o pesquisando a 

uma representação alienante formulada pelo pesquisador” (SENNA, 2006, p. 172). 

Entendemos que durante a coleta de dados no campo, não basta uma apresentação 

formal da equipe pesquisadora, porque as informações colhidas a partir desses vínculos, 

apresentam um baixo grau de confiabilidade. Nessa perspectiva, compactuamos com Becker 

quando ele diz que ao coletar hitórias de vida, temos que cumprir etapas, a fim de garantir que 

                                                 
35

 Entre os especialistas, é possível verificarmos que não há uma conceitualização definida do que é etnografia e 

nem do que pode ou não ser considerado uma pesquisa etnográfica. No entanto, há consenso que em uma 

pesquisa etnográfica, deve-se privilegiar a descrição e a interpretação. 
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a coleta abranja tudo que se quer conhecer, para que nenhum fato importante seja 

deconsiderado, possibilitando que a interpretação do sujeito seja apresentada honestamente 

(BECKER, 1993).  

Tais preocupações,  acabam por expressar nosso compromisso, não só acadêmico, mas 

ético e político, não só com o resultado do trabalho, mas especialmente com as pessoas 

envolvidas. Nesse sentido, o professor Manoel nos chamava a atenção para os cuidados do 

envolvimento no campo. Para ele, nós enquanto pesquisadores, deveríamos ter uma postura de 

“estrangeiro íntimo”, ou seja, ao mesmo tempo que dispunhamos de uma intimidade com a 

comunidade, deveriamos ter a clareza de que não fazemos parte da comunidade e mais, que a 

luta e as expectativas diante do conflito não eram nossas, mas deles.  

Desse modo, podemos afirmar que os resultados de uma pesquisa etnográfica são em 

grande parte resultantes da individualidade do pesquisador e dos laços construídos no campo, 

ou seja, o modo como pensamos e principalmente como agimos no campo, traz implicações 

significativas no resultado da pesquisa. Afinal, “a teoria em si [...] não transforma o mundo. 

Pode contribuir para sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em 

primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar com seus atos reais, efetivos, 

tal transformação” (VÁZQUEZ, 1977, p.206). 

Assim, ao mesmo tempo que tinhamos a clareza de que não se tratava de uma pesquisa 

militante com o objetivo de “ajudar as pessoas”, entendiámos que ela deveria servir para algo 

além dos objetivos acadêmicos individuais. Nesse sentido, assinamos embaixo quando 

Guattari fala da busca por meios de mudar a vida, com novos estilos, novos valores:  

O desejo e a vontade de caminhar em direção a tais transformações depende, 

em larga escala, da orientação do trabalho social e da pesquisa. Não tem 

sentido estudar um bairro em dificuldade sem, ao mesmo tempo, trabalhar 

para sua recuperação. A elaboração cognitiva, neste caso, é inseparável do 

engajamento humano e da escolha de valores em que implica (GUATTARI, 

1992, p. 22).   

Desse modo, entendemos que é preciso uma postura crítica que nos mantenha atentos 

às limitações do trabalho, para que possam nascer vínculos de uma dimensão que ultrapassa a 

formalidade, aumentando significativamente a qualidade e a confiabilidade das informações 

produzidas na pesquisa. Pois como já dizia Laplantine, uma descrição etnográfica não é um 

simples exercício de transcrição da experiência, mas de construção e de tradução 

(LAPLANTINE, 2004).  



39 

 

Para o quarto capítulo, apresentamos uma narrativa visual da pesquisa, partindo do 

entendimento de que uma fotografia também é uma visão de mundo, ou pelo menos, um 

pedaço dela. No entanto, como esclarece Sontag (2004), para que a fotografia fale, é 

necessário considerar sua produção, a ideologia de quem a produziu, a técnica do fotógrafo, a 

sua intencionalidade e subjetividade, bem como a intencionalidade de quem se apodera desse 

documento. Partindo do fato que as fotografias foram tiradas por nós, caberá ao leitor desse 

trabalho, tais reflexões e análises. 

1.3. O campo 

Antes de tudo, é preciso explicitar que embora muitos viveiros estejam localizados 

dentro do que convencionalmente chamamos de área urbana, generalizamos e passamos a 

considerar todas as propriedades como rurais, não só pelo modo como esses pequenos 

produtores exerciam suas atividades, mas pela forma como conduziam suas vidas, 

especialmente no que diz respeito à tradição. Afinal, a tradição veicula mais do que ideias, ela 

incorpora uma vida que compreende ao mesmo tempo, pensamentos, sentimentos, crenças, 

aspirações e práticas e essas práticas se assemelhavam muito mais com a vida rural que 

urbana.   

Desde o começo, sempre tivemos muita facilidade em ir ao campo, em estar no 

campo. Contatá-los nunca foi difícil. Havia a clareza que para eles continuarem produzindo na 

área, era fundamental o bom desenvolvimento do trabalho da equipe. Para isso, o presidente 

as Associação, representando o coletivo de produtores, se responsabilizou, no sentido de 

viabilizar total acessibilidade aos viveiros, para que pudéssemos coletar dados e informações 

necessárias a execução da pesquisa.  

Através das atividades de campo, tivemos a possibilidade de conhecer a maneira com 

a qual os produtores viviam e como se organizavam em torno do próprio conflito e também 

conhecer as famílias que embora não exercessem diretamente a atividade de carcinicultura, 

tinham uma relação com a produção ou com a comunidade em questão.  

Importante destacar que embora a reitoria da UFS estivesse situada no mesmo 

município onde realizávamos a pesquisa, a universidade e seu papel era algo totalmente alheio 

à vida dessas pessoas. A UFS resumia-se “ao local onde as pessoas estudam, tiram diploma”. 

Lembramos da primeira vez que nos aproximamos de uma marisqueira que estava voltando da 

maré. Ao nos avistar, correu rapidamente para longe com sua bacia sob a cabeça.  Minutos 

depois soubemos o motivo. Ela correu, achando que éramos fiscais do IBAMA prontos para 
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tirar-lhe os poucos mariscos que havia conseguido pegar. Outras situações como essa 

ocorreram, demonstrando que para essa parcela da população o Estado se apresentava 

somente como um agente repressivo, fiscalizador. Mais ao poucos - pelo “boca a boca” dos 

próprios moradores – o fato de haver um grupo de pesquisadores da universidade se tornou 

público de modo que eles passaram a entender que a nossa função não era de fiscalização e 

passaram a dialogar conosco de forma mais tranquila. 

No entanto, por mais que fossemos muito bem recebidos em nossas idas a campo e por 

mais nos sentíssemos à vontade, alguma coisa incomodava, mas não sabíamos dizer bem o 

que era. Notávamos que a naturalidade em campo, seja de nossa parte ou dos produtores, não 

era a mesma sentida quando conversávamos com pescadores e marisqueiras. Estes 

demonstravam mais tranquilidade e até de certa forma, eram bem mais espontâneos nas 

conversas que mantínhamos. Podemos dizer que havia uma fumaça no ar junto aos 

produtores. Com relação aos pesquisadores da pesca, isso parecia ser mais tranquilo, 

justamente por eles tratarem de uma questão mais técnica. No caso de nós, das Humanas
36

, 

havia certa desconfiança por parte de alguns. Por nossa pesquisa ser mais subjetiva, talvez 

nosso “papel” não estivesse tão claro para eles, como também havia o fator preponderante de 

que a atividade desenvolvida por eles estava sob ameaça. Assim, se mostrou esclarecedor o 

entendimento de José Magnani, quando ele diz que “o que importa ao olhar antropológico não 

é apenas o reconhecimento e o registro da diversidade cultural, nesse e em outros domínios 

das práticas culturais, mas também a busca do significado de tais comportamentos” 

(MAGNANI, 1996, p. 18). 

A nosso ver, mais do que uma questão envolvendo áreas distintas do conhecimento, 

tratava-se do grande abismo existente entre as áreas, decorrente do próprio pensamento 

moderno, que tenta cada vez mais separar as categorias cultura e natureza, política e ciência, 

proliferando-se o que Latour chama de “híbrido”, ou seja, uma mistura de natureza e cultura 

cuja existência, a constituição moderna nega, ao mesmo tempo em que se torna cada dia mais 

impossível dicotomizar natureza e cultura (LATOUR, 2005).  

Assim, partindo da premissa moderna, Latour afirma que, caso sejam mantidos 

distintos e separados do trabalho de hibridação, eles geram uma imagem terrível do mundo 

moderno, ou seja, uma natureza e uma técnica absolutamente homogêneas, uma sociedade 

                                                 
36

 Caracterizamos o grupo do GEPEC como sendo das Humanas, em decorrência da formação dos integrantes 

(Educação, Psicologia e Ciências Sociais). Destacamos que essa classificação não condiz em momento algum, 

em referendar a separação Humanas/Exatas, tão enunciada pelo pensamento moderno.  
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feita apenas de reflexos, de falsas aparências e de ilusões, constituído somente por efeito de 

sentido, separados de tudo, colocando a natureza como sendo algo exterior dos arranjos 

sociais (Idem, p. 64). Na pesquisa em questão, essa “falsa” homogeneidade não só estava 

presente, mas se apresentava nas atividades cotidianas do campo como uma “armadilha” bem 

feita, da qual, mesmo com dificuldades, tentamos “escapar”. 
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2. A CIÊNCIA, A LEI E O PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE 
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Embora conste na literatura que na Grécia (600 a 400 a.C) surgiu a primeira visão 

científica de mundo e sociedade, foi somente há cerca de trezentos anos que a ciência 

começou de fato a aparecer como instrutora dos homens cultos. Até então, prevalecia a ideia 

de que a realidade poderia ser interpretada e explicada pelos mitos e princípios 

religiosos. Assim, ao assistirmos os noticiários de hoje, descrevendo com tranquilidade as 

atividades humanas desenvolvidas na Lua, parece inacreditável que no passado, pensadores 

como Galileu fossem condenados pela Igreja por heresia.  

Nos primórdios da ciência, entre os poucos cientistas que existiam, ainda imperava a 

ideia de que o universo era inerentemente matemático. Para Schartz, o mundo material passou 

a ser percebido como uma máquina gigante, cujas ações poderiam ser calculadas. Desse 

modo, os limites impostos pelos nossos sentidos à apreensão do mundo físico, exigiam que o 

homem não tentasse resolver os problemas básicos, mas tivesse apenas objetivos limitados, 

levando a necessidade do que chamamos de especialização, de fragmentação da ciência. Tudo 

que não podia ser medido passou a ser rejeitado (SCHARTZ, 1975).   

A partir de Descartes
37

, veio o período da supremacia da razão e com ela os homens 

poderiam se tornar mais hábeis e mais sábios. Ele entendia que era possível chegar a 

conhecimentos muito úteis à vida, e que poderíamos empregá-los da mesma maneira em todos 

os usos para os quais são próprios, e assim nos tornaríamos senhores e possuidores da 

natureza, podendo gozar dos frutos da terra e de todas as comodidades que na natureza se 

acham (DESCARTES, 1979). 

  Assim, crescia a ideia de que a natureza era exterior ao homem e que a dominando, 

ela poderia servir para plena satisfação humana.  Nesse contexto, a natureza já não era 

utilizada somente como fonte de manutenção da vida, o desafio passou a ser o de dominá-la 

cada vez mais e assim, através da ciência e da técnica, poderia haver um maior proveito do 

que a natureza poderia oferecer. Schartz (1975) explica que aos poucos essa ideia passou a 

imperar. Tanto que no período que conhecemos como Idade da Razão, a natureza passou a ser 

tratada como uma fonte de abundância, um tesouro aberto ao saque, um servo à espera de 

ordens. Fomentando-se rapidamente a ideia do que hoje chamamos de progresso, segundo a 

qual, através do desenvolvimento da ciência e da técnica, estaríamos marchando rumo ao 

aperfeiçoamento e à melhora da humanidade.  

                                                 
37

 “A crença na certeza do conhecimento científico está na própria base da filosofia cartesiana e na visão de 

mundo dela derivada [...]. A crença cartesiana, na verdade científica, é, ainda hoje, muito difundida e reflete-se 

no cientificismo que se tornou típico de nossa cultura ocidental” (CAPRA, 1982, p. 53).  
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Ainda de acordo com Schartz, a revolução científica, iniciada com Descartes e Francis 

Bacon culminou com a teoria da evolução de Darwin e proporcionou as bases para uma teoria 

do progresso. “A razão, a ciência e o progresso eram três elementos que se tornaram 

imediatamente os fins e os meios da civilização científica moderna” (idem, p.37).  

A mesma espécie, a qual no passado se surpreendeu com o fogo descobriu que através 

do conhecimento todos os fenômenos poderiam ficar reféns de sua vontade. A técnica, a 

princípio utilizada para facilitar a coleta de alimentos, passou a burlar a natureza e a se tornar 

sinônimo de poder. Hoje, ao se falar em tempo real
38

 com qualquer parte do mundo, causa 

estranhamento, especialmente aos mais jovens, saber que notícias, como a Queda da Bastilha 

- tão comentada nos livros de História - tenha demorado duas semanas para chegar a Péronne, 

distante a apenas 133 km de Paris (HOBSBAWM, 2001). Quem imaginaria que em tão pouco 

tempo, as longas viagens de navio, que duravam até meses, poderiam ser substituídas por 

vôos que fazem o mesmo trecho em poucas horas?   

Como esclarece Lacey, faz parte da natureza humana controlar a natureza, mas na 

modernidade, esse controle assumiu tamanha extensão e centralidade, a ponto de tornar-se um 

valor social altamente estimado, de forma que, via implementações e avanços tecnológicos, 

passou a ser tomado como capaz de servir a todos os valores sociais e ideais de florescimento 

humano viáveis (LACEY, 1998). Ocorre, que com o avanço do capitalismo, a apropriação do 

conhecimento se deu de um modo, que ele foi cada vez mais usado para a exploração do 

trabalhador e consequentemente para o exercício do poder das classes dominantes. 

Assim, verifica-se que aos poucos, ciência e técnica se uniam, contribuindo para o que 

hoje chamamos de tecnologia
39

.  Não podemos responsabilizá-las exclusivamente pelos 

excessos cometidos pelos humanos na sua relação com a natureza, mas foi sob o escudo do 

progresso científico que o mundo natural mais se desfigurou, gerando o que hoje chamamos 

de crise ambiental.   

 

2.1 A crise ambiental na ordem do dia 

Nos atuais discursos, seja do governo ou da sociedade civil, é comum ouvirmos que é 

preciso “capacitar” a sociedade para a busca de qualidade de vida e bem-estar social, aliada à 
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 Telefone, internet e tantas outras ferramentas tecnológicas permitem que as pessoas hoje, em diferentes 

localidades, possam se comunicar instantaneamente.  
39

 Hoje podemos dizer que técnica e tecnologia se complementam, ou seja, uma é resultante do desenvolvimento 

histórico da outra. 
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ideia de preservação ambiental. Com essa capacitação, estabelecer-se-ia um equilíbrio entre o 

“desenvolvimento econômico”, “social” e “ambiental”. Para tanto, foram desenvolvidos 

indicativos e até fórmulas. Como se isso fosse possível! Entretanto, sob as rédeas do 

capitalismo, mesmo em períodos de crise, verifica-se que é possível conseguir novos 

elementos de superação, de obtenção de lucros. No caso específico da crise ambiental, se 

obtém novos produtos, fazendo com que a natureza siga sendo objeto de desejo. 

Situações como essas não ficaram isentas do crivo de cientistas sociais. O modo de 

produção capitalista já vinha, assim, sofrendo inúmeras críticas, especialmente do marxismo, 

que denunciava o modo desigual de seu desenvolvimento. No entanto, ainda não havia a 

noção de proteção ambiental como a difundida hoje, muito menos era propagada a ideia de 

que o chamado “desenvolvimento” - ao mesmo tempo em que encurtava distâncias, produzia 

novas tecnologias, gerava riqueza para alguns e miséria para vários - também acelerava o 

processo de degradação do planeta, impulsionando o que hoje é chamado de crise ambiental.  

Foi só na década de 1950
40

 que questões ligadas à proteção do meio ambiente 

começaram a aparecer em alguns poucos discursos. Nessa época, houve a primeira denúncia 

de intoxicação, gerada por uma indústria de plásticos do Japão, que jogava seus resíduos na 

Baía de Minamata. Esses resíduos poluíram a água, contaminaram peixes e moluscos, levando 

à morte inúmeras pessoas da comunidade que ingeriram o pescado. Casos como este fizeram 

com que aos poucos a questão ambiental passasse a ganhar dimensões políticas.  

No fim dos anos 60, cientistas, lideranças políticas, banqueiros e humanistas se 

organizaram e formaram um grupo, na tentativa de analisar a situação mundial e apontar 

caminhos para o futuro da humanidade. Desse estudo, diagnosticou-se e se concluiu que o 

sistema global se sobrecarregaria e entraria em crise. Para frear esse processo, era preciso 

barrar tanto o crescimento econômico, como populacional. Embora as propostas desse grupo - 

chamado Clube de Roma
41

 - não tenham sido aceitas, serviram como alerta para os problemas 

de ordem ambiental. Assim, aos poucos questões ligadas ao meio ambiente e à preservação 

tanto passaram a ganhar reconhecimento do campo científico e técnico, como contribuíram 

para que o termo “desenvolvimento sustentável” passasse a ser a expressão do novo 
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 Recorrendo a literatura, podemos perceber que a preocupação com o meio ambiente já ocorria antes de 1950, 

especialmente no campo das ciências físicas e naturais, como pode ser verificado na obra O homem e o mundo 

natural de Keith Thomas. “Encontramos queixas quanto à qualidade do ar londrino desde o século XIII” 

(THOMAS, 1996, p. 291). A esse mesmo respeito, Castoriadis coloca que a compreensão do fato fundamental de 

que não pode haver vida social que não dê importância central ao ambiente, parece ter sido bem maior 

antigamente, nas sociedades arcaicas ou tradicionais, do que hoje (CASTORIADIS, 2006). 
41

 Para saber mais sobre o Clube de Roma, recomendamos o acesso ao site oficial da entidade 

(http://www.clubofrome.org/eng/home/) que exerce suas atividades até hoje.  



46 

 

paradigma. O mundo – especialmente os países desenvolvidos – queria uma “solução 

mágica”, ou seja, continuar criando, produzindo e consumindo novos produtos e, ao mesmo 

tempo, proteger os recursos naturais, sem os quais, não haveria condição de continuar 

produzindo. 

Bellen coloca que, a partir da década de 1990, o conceito de desenvolvimento 

sustentável alcançou um destaque inusitado, tornando-se um dos termos mais utilizados para 

definir um novo modelo de desenvolvimento. “Esta crescente legitimidade do conceito não 

veio acompanhada, entretanto, de uma discussão crítica consistente a respeito do seu 

significado efetivo e das medidas necessárias para alcançá-lo” (BELLEN, p. 67, 2004). 

Várias são as definições
42

. Nascimento e Viana argumentam que ainda não existe um 

consenso sobre as dimensões e a essencialidade do desenvolvimento sustentável, contudo, a 

definição mais recorrente, desenha um trevo com as clássicas três folhas: eficiência 

econômica, conservação ambiental e equidade social (NASCIMENTO; VIANA, 2007). 

Talvez a definição mais aceita, é a que foi proposta pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas (1992). Parte do entendimento de 

que o desenvolvimento é sustentável, quando ele é capaz de suprir as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras, 

devendo ser ao mesmo tempo ecologicamente equilibrado, economicamente viável e 

socialmente justo.  

A princípio, a palavra desenvolvimento já nos leva a ideia de crescimento, progresso. 

Mas quando se trata de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento refere-se a um 

potencial: a um conjunto de ações que buscam combinar bem-estar humano com preservação 

do ecossistema. Mas como isso seria possível, dentro dos pressupostos científicos produzidos 

pela modernidade? O aquecimento global, a variação climática, ambos têm ligação direta com 

o modelo de mundo projetado pós Revolução Industrial, ou seja, é a própria natureza 

predatória do capitalismo - aqui gostaríamos de abrir um parêntese, pois os países ditos 

socialistas contribuíram da mesma forma para a degradação da natureza – que impulsiona a 

destruição ambiental, questão tipicamente apresentada na sociedade da produção.  

As campanhas publicitárias - extremamente criativas - apresentam a grande 

contradição do nosso modelo de produção. Os exemplos não são poucos e todos amparados na 
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 Jalcione Almeida entende que as práticas que buscam assegurar a segurança alimentar, que respeitam a 

natureza e os recursos não-renováveis, preservando o equilíbrio do eco-sistema, podem ser entendidas como 

práticas de desenvolvimento sustentável (ALMEIDA, 1999). 
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ideia de preservação ambiental, desenvolvimento sustentável. O Banco Bradesco apresenta 

em seu programa de responsabilidade socioambiental, a ideia dos 4Rs, “Reduza, Recicle, 

Reutilize e Repense em suas atitudes”. A Fiat ganhou o certificado de qualidade ambiental 

ISO 14001. Mas como uma empresa, produtora de veículos altamente poluentes, pode exibir 

um certificado com esse nome? A empresa diz ainda que acredita plenamente na união entre 

desenvolvimento e sustentabilidade e que cada passo da Fiat envolve o equilíbrio entre 

perspectivas econômicas, ambientais e sociais.   A Coca-Cola vai ainda mais longe. Segundo 

site da empresa, “A Coca-Cola Brasil segue padrões mundiais de qualidade e de preservação e 

considera muito importante que a sua atuação em uma comunidade tenha impactos positivos 

em sua economia, gerando empregos e oportunidades para a população, e o mínimo impacto 

ecológico”. Diz ainda que a sustentabilidade é um compromisso da Coca-Cola, refletido na 

forma como a empresa lida com as pessoas e com o meio ambiente (COCA-COLA, 2006).  

Poderíamos usar páginas e páginas citando exemplos, mas acreditamos que uma 

pequena análise da empresa Coca, dá conta do que queremos demonstrar, pois ela representa 

muito bem a lógica capitalística. Lançada em 1886 de uma forma ingênua, rapidamente, assim 

como o ideal de vida americano, passou a ditar o modelo de como as pessoas deveriam ser e 

viver. Como todo produto altamente rentável, outras empresas passaram a produzir 

refrigerantes semelhantes. Assim, a empresa, além de investir fortemente no mercado 

publicitário, passou a criar novos formatos de garrafas, sob a justificativa de estar dando mais 

garantias aos consumidores de que eles estariam tomando a Coca-Cola original, ou seja, o 

“verdadeiro” refrigerante do prazer. De uma simples invenção, se tornou a bebida mais 

comercializada no mundo e com ela a ideia de que tudo pode se descartar. 

Com o passar dos anos, a bebida da “liberdade e do prazer” se viu ameaçada pela 

“onda” da vida saudável. Como a maioria das grandes empresas, da crise, encontrou uma 

forma de obter ainda mais lucro. Para isso, investiu pesado em publicidade, passou a 

patrocinar atividades esportivas e lançou o primeiro refrigerante dietético. Mais tarde vieram 

chás e sucos, repletos de conservantes e produtos químicos, mas vendidos com a imagem de 

corpo e mente saudável. Hoje, para atingir o público “que tem uma vida ativa e valoriza uma 

vida saudável” a empresa investe inclusive, na comercialização de água mineral. 

Se não bastasse a imensa quantidade de lixo produzido pelas latas e garrafas pet, a 

Coca-Cola ainda é acusada de secar o lençol freático em várias regiões onde produz seus 

produtos. O consumo e a geração de impactos ambientais causados por empresas como a 

Coca-Cola extrapolam o limite do imaginável. O modo de vida da “geração Coca-Cola” 
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assusta, mesmo sem quantificá-lo. Para termos um exemplo, só no Grande Prêmio de 

Fórmula1 ocorrido em Interlagos em 2008, foram consumidas 420 mil latas e garrafas de água 

e refrigerante. Imagine pensar nesse consumo, durante um ano e em todo território nacional? 

Ironicamente a marca continua investindo na ideia de que tem responsabilidade 

socioambiental, tanto que a mídia divulgou entusiasmada, que o troféu do Grande Prêmio de 

Fórmula1 fora feito a partir de latas e garrafas pet consumidas na corrida. 

Nesse aspecto, interessante o entendimento de Porto-Gonçalves ao falar que existem 

práticas diferenciadas, até mesmo contraditórias, que se escondem atrás da ideia do 

“politicamente correto”, do “ambientalmente responsável”: 

Ser ambientalista, hoje, exige um senso crítico extremamente apurado, o 

que, paradoxalmente, o modismo e a mídia, ela mesmo criadora de 

modismos, mais contribuem para impedir do que para aprofundar, 

exatamente quanto mais difundem uma ideia de natureza natural dissociada 

das práticas histórico-políticas a que eles, mais do que nunca, estão 

submetidos. O ambientalismo hoje, sem dúvida, esconde um falso consenso 

(PORTO-GONÇALVES, 2002, p. 136). 

Entre divergências e aproximações do que seria ser ambientalista, do que seria 

desenvolvimento sustentável, a ciência é “convocada” para dar respostas, para solucionar o 

que vem sendo chamado de crise ambiental. Como coloca Santos, isso decorre do próprio 

exclusivismo epistemológico da ciência, que separa o conhecimento técnico ou especializado 

do conhecimento leigo, vindo a “legitimar a autonomia dos cientistas e dos especialistas na 

tomada de decisões sobre assuntos considerados „de especialidade‟, ao mesmo tempo em que 

remeteu o cidadão para um espaço de silêncio, ao atribuir-lhe o estatuto de mero observador e 

consumidor da ciência” (SANTOS et al., 2005, p. 55). 

Michel Bursztyn em artigo que discute questões de meio ambiente e 

interdisciplinaridade no mundo acadêmico, coloca que a institucionalização do tema meio 

ambiente, vista pela ótica do desenvolvimento sustentável, como foco de formação específica 

na universidade é bem recente.  Partindo de uma série de dados, o autor discorre que até 1985 

havia uma grande concentração da pesquisa ambiental em torno de três disciplinas: 

engenharias (notadamente a sanitária), Biologia e Química, com 95,9 % do total. As áreas 

econômica, social e política, por exemplo, não aparecem nas estatísticas.  Já a partir de 2003, 

os dados são bem diferentes: 

Dentre as mais de 180 mil teses disponíveis em resumo no banco de dados 

da Capes (fonte: www.capes.gov.br), os mais de 468 mil pesquisadores 

cadastrados na Plataforma Lattes de Curriculum Vitae (http://lattes.cnpq.br, 

em 20/11/2004) e os cerca de 15 mil grupos de pesquisa inscritos no cadastro 
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do CNPq, já se percebe uma partilha bem equitativa, em termos de 

distribuição por áreas do conhecimento, das vinculações a temas ambientais. 

O conjunto das Humanidades, aliás, começa a despontar como o mais 

presente (BURSZTYN, 2004, p. 68-69). 

Hoje, não falar em sustentabilidade socioambiental em um projeto acadêmico, é o 

mesmo que desconsiderar a existência de uma crise ambiental.  Afinal, também passou a ser 

missão da ciência e da tecnologia, resolver os problemas que elas mesmas ajudaram a criar. 

Dessa forma, o mesmo paradigma que fomentou desenvolvimento, sob a égide do discurso da 

biodiversidade
43

, denuncia, sugere e, muitas vezes, cria socialmente, o que definimos como 

um problema ambiental.  

Oportuno destacar que, mesmo sendo um termo cientifico recente, a ideia de proteção 

da biodiversidade passou a ser utilizada para justificar qualquer ação relacionada ao meio 

ambiente. No entanto, embora seja reconhecida como um importante recurso para a 

humanidade seja pelo valor utilitário ou até mesmo estético, é preciso que sejam estabelecidas 

regras de manutenção e preservação do ambiente. Contudo, “saber quem define essas regras e 

através de que processos, com a participação de quem e quem dispõe de autoridade e 

legitimidade necessárias para fazer cumprir, além de quais serão os meios utilizados, não são 

questões pacíficas” (SANTOS et al., 2005, p. 65) ou como já colocava Lewis Mumford na 

última década de trinta, “A máquina por si mesma não formula exigências, nem faz 

promessas; é o espírito humano que formula exigências e faz promessas” (MUMFORD, 1934, 

p. 6). 

No Brasil, quando o problema envolve a produção de camarão, quem tem aparecido 

para “fazer cumprir” a chamada proteção da biodiversidade é o IBAMA e o Ministério 

Público – ambos amparados na ideia de que a inserção de espécies exóticas em um meio 

ambiente natural pode afetar a biodiversidade – que veem promovendo ações civis públicas, a 

fim de impedir a criação de espécies não nativas. 

 Para legitimar tal argumento da proteção a biodiversidade, eles recorrem à ciência, 

evidenciando um ciclo, que explicitamos no seguinte quadro: 

                                                 
43

 De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica, biodiversidade ou diversidade biológica, significa a 

variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, 

marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda 

a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas (Decreto Legislativo nº 2, de 1994). Embora o 

termo tenha sido criado recentemente (década de 80), rapidamente passou a ser utilizado não só por biólogos, 

mas pela comunidade científica em geral, disseminando-se como um dos principais conceitos utilizados em 

pesquisas ambientais.  
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Figura 4: 

 

Entretanto, muitas das metodologias aplicadas para avaliar a situação ambiental são 

inadequadas e quando se trata da identificação da diversidade genética, o problema é ainda 

maior, pois a pesquisa é cara, requer pessoal treinado e capaz de utilizar técnicas de 

laboratório sofisticadas, produzindo ainda, dificuldades na interpretação de resultados.     

Em face à incerteza científica, aqueles que têm promovido a biodiversidade 

como um problema ambiental recorrem ao “princípio de precaução, 

sugerindo que o curso mais adequado é simplesmente evitar as ações que 

desnecessariamente reduzem a diversidade biológica (HANNIGAN, 2009, p. 

183). 

 No caso específico de Sergipe, tais constatações ficam evidentes. Os órgãos 

ambientais, não dispondo nem de estrutura e nem de técnicos para realizar os estudos para 

detectar a morte do caranguejo, primeiramente recorreram à Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). Esta, após algumas análises – extremamente técnicas – sem contato nenhum 

com a comunidade local, não consegue detectar a causa do problema, argumentando: “É 

verdade que não descobrimos a causa, mas demos um passo para estreitamento das 

alternativas possíveis” (Ofício IBAMA/GAB/Nº266/SE).  

Parafraseando a música dos Engenheiros do Hawai, “eu presto atenção no que eles 

dizem, mas eles não dizem nada”, da mesma forma, Luiz Durval, então gerente do IBAMA 

em Sergipe, declarou à imprensa: “infelizmente ainda não sabemos informar o que está 

gerando tanta morte. Só podemos dizer que um dos fatores levantados não é o responsável” 

(JORNAL DA CIDADE, 12/07/2002).  

Partindo do nosso campo de pesquisa, fica evidente que as causas da mortandade do 

caranguejo não foram identificadas
44

. Mesmo assim, entendia-se – segundo órgãos ambientais 

e MP - que o camarão continuava sendo um problema e como problema, tornava-se 
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 “Não existe doutrina mais ameaçadora e degradante do que a ideia visionária de que podemos de qualquer 

maneira pôr de lado a responsabilidade pelas decisões da nossa sociedade, passando-a para alguns cientistas 

revestidos de uma especial magia” (BRONOWSKY, 1979, p. 12). 
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necessário algumas medidas que protegessem o meio ambiente. Contudo, estas medidas 

deveriam ser ditadas por quem? Pelos especialistas – os novos soberanos da modernidade
45

. 

Fica claro que o discurso proferido pelos órgãos ambientais representa o discurso dito 

“competente”, endossado por Chauí. Para a autora, o discurso competente é o discurso 

instituído, ou seja, não é qualquer pessoa que pode dizer a qualquer outra qualquer coisa em 

qualquer lugar e em qualquer circunstancia, desse modo, o discurso acaba servindo como 

arma para um projeto de dominação e de intimidação social e política (CHAUÍ, 2003).  

Assim, mesmo a “ciência” não conseguindo definir a causa da mortandade do 

caranguejo, seu papel continuava soberano, ou seja, caberia aos cientistas – com a custódia do 

poder público - definir os parâmetros do que poderia e do que não poderia ser realizado pelos 

pequenos produtores no Estuário, sob a justificativa de prevenir problemas ambientais, 

cultuando-se desse modo, o cientificismo e a competência, institucionalmente permitidos e 

autorizados. 

2.2 A proteção ambiental e a legislação 

 Como já sinalizamos anteriormente, entendemos que ao falarmos de meio ambiente, 

não podemos esquecer a perspectiva da totalidade e tão pouco desconsiderar o papel e a 

influência da superestrutura no cotidiano das comunidades. Prova disso é a própria legislação 

ambiental brasileira. Ao mesmo tempo em que o Brasil investia em mecanismos que 

possibilitavam o aumento da produção, também participava de reuniões e assinava acordos, 

cumprindo a agenda internacional. Nesses acordos, se comprometia a desenvolver ações que 

estivessem atreladas à ideia de preservação.  O IBAMA, criado em 1989 com a função de 

fiscalizar, proteger e recuperar o meio ambiente, assim como a Secretaria Especial de Meio 

Ambiente (SEMA), é fruto de compromissos assumidos pelo Brasil junto a Conferência de 

Estocolmo
46

 em 1972. 

Embora o já citado Código Florestal Brasileiro, date de 1965, não havia uma política 

de preservação ambiental no país. A partir de 1980, uma série de leis, decretos e resoluções 

foram criadas com o objetivo – pelo menos em tese – de regular e proteger o meio ambiente. 
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 Agambem disserta que a figura do cientista tornou-se indispensável na modernidade, tornou-se uma condição 

para o exercício do biopoder. A esse respeito, consultar: AGAMBEM, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano 

e a vida nua. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.  
46

 O objetivo da reunião, promovida pelas Nações Unidas em 1972, foi estabelecer uma visão global, na tentativa 

de preservar e melhorar o ambiente humano. Entre os 23 princípios enunciados, destacamos: “Deve ser confiada, 

as instituições nacionais competentes, a tarefa de planificar, administrar e controlar a utilização dos recursos 

ambientais dos Estados, com o fim de melhorar a qualidade do meio ambiente”.      
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Em 1981, com a aprovação da Lei 6.938, foi definido o que seria a Política Nacional do Meio 

Ambiente e quais eram seus objetivos. Faz-se, necessário, destacar alguns: compatibilizar o 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico; definir quais eram as áreas prioritárias de ação governamental; 

estabelecer critérios e padrões de uso e manejo de recursos ambientais; desenvolver pesquisas 

e tecnologias; planejar e fiscalizar o uso dos recursos ambientais e contribuir na formação de 

uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade do meio ambiente e 

do equilíbrio ecológico. 

 Referendando a Política Nacional do Meio Ambiente, nossa última Constituição, 

aprovada pouco depois, instituiu que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as atuais e futuras gerações (CF/1988, art. 225). Assim, o próprio Estado 

passou a ser responsável por práticas consideradas destrutivas ao meio ambiente e o 

Ministério Público teve seu papel redefinido, ou seja, passou a ser a esfera responsável para 

não só promover o inquérito civil, mas também promover a ação civil pública
47

, de natureza 

condenatória, objetivando-se apurar a responsabilidade pelos danos causados ao meio 

ambiente.  

Também cumprindo compromissos assumidos internacionalmente, o governo, através 

do Ministério da Educação (MEC), tentou incorporar a noção de Educação Ambiental (EA) 

nos currículos. Tendo como normativa legal o Decreto n˚. 678 de 1991, o MEC decidiu que os 

sistemas de ensino, em todas as instâncias, deveriam contemplar em seus currículos, temas e 

conteúdos referentes à Educação Ambiental. Nesse mesmo ano, o MEC institui um grupo de 

trabalho só para discutir a EA, com a intenção de definir as metas e estratégias para a 

implementação desta no país. Vale destacar que tais definições tiveram como orientação 

básica os princípios norteadores da Declaração de Tbilisi
48

, ou seja, recebeu forte influência 

de acordos internacionais. 

Já em 1992, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

conhecida como Rio-92, deu mais alguns passos no sentido de revisar a Declaração de Tbilisi, 
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 Surgiu com a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 com o objetivo de apurar a responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. 
48

 Declaração aprovada na Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, promovida pela 

UNESCO/ONU em 1977, na cidade de Tbilisi. Tal declaração é tida como um marco da Educação Ambiental e, 

até hoje, seus princípios e definições, servem como base para a moderna Educação Ambiental.  



53 

 

ampliando ainda mais os princípios e objetivos no sentido de reorientar o ensino para o 

chamado desenvolvimento sustentável.  

Paralelamente à Rio-92, o MEC promoveu um workshop – único evento paralelo 

oficial - objetivando socializar os resultados das experiências nacionais e internacionais de 

EA, resultando num documento que ficou conhecido como a Carta Brasileira para a 

Educação Ambiental. Além do workshop, também ocorreu o Fórum Internacional das 

Organizações Não Governamentais (ONG´s), o que culminou em outro importante 

documento, conhecido como Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis. 

Entre as recomendações, destaca-se a postura de pontuar que a Educação Ambiental não é 

neutra, mas ideológica. É um ato político, baseado em valores para a transformação social; A 

Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando a relação entre o ser 

humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar (TRATADO, 1992). 

 No entanto, embora já houvesse uma série de leis de caráter preservacionista, no que 

diz respeito à carcinicultura, não havia uma regulamentação específica, ou seja, era preciso 

que se criasse um dispositivo que aumentasse o controle do Estado. Dessa forma, sob o 

argumento de que a Zona Costeira é patrimônio nacional e sua utilização deve se dar de modo 

sustentável, levando em conta a fragilidade dos ambientes costeiros, em especial do 

ecossistema manguezal, definido como área de preservação permanente nos termos da Lei nº 

4.771, de 15 de setembro 1965, decidiu-se estabelecer critérios para o exercício da criação de 

camarão, de forma que, para exercê-la, tornou-se obrigatório o procedimento de 

licenciamento
49

 ambiental dos empreendimentos de carcinicultura na Zona Costeira.  

         A referida regulação foi definida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, através da 

Resolução CONAMA nº 312, de 2002.  De acordo com tal Resolução em seu art. 2º, é vedada 

a atividade de carcinicultura em manguezal. No entanto, o Decreto nº 750, de 10 de fevereiro 

de 1993, menciona que em caso excepcional a supressão de vegetação primária ou em estágio 

avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica poderá ser autorizada, mediante decisão 

motivada do órgão ambiental competente, desde que haja anuência prévia do IBAMA.  

 De todos os empreendimentos catalogados no Estado de Sergipe, de acordo com 

parecer do Ministério do Meio Ambiente e IBAMA (fev. de 2004), mais de 70% foram 
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 Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 

ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 

considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso (Resolução 

CONAMA nº 237). 
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enquadrados como sendo de pequeno porte
50

, podendo dessa forma, serem submetidos a 

licenciamento ambiental simplificado (Resolução CONAMA Nº 312/02). No entanto, havia 

dúvida quanto à competência para licenciar. Após análise documental, decidiu-se que, a 

princípio, o licenciamento deveria se dar no âmbito estadual, ou seja, em Sergipe caberia à  

ADEMA, desde que esta, submetesse as solicitações a uma consulta prévia à gerência 

executiva estadual do IBAMA.   

  No caso de Sergipe, mesmo sem poder confirmar cientificamente que a produção do 

camarão tinha influência direta na morte do caranguejo e que empreendimentos dessa 

natureza apresentam potencial para disseminação de espécie exótica em ambiente natural, 

“hipótese essa que ainda não se tem estudos satisfatórios sobre seus efeitos” (MEMO 

114/2004 MMA/IBAMA), a atividade de carcinicultura continuou a ser vista como um 

problema. Este, por sinal, nada fácil de resolver. Afinal, mesmo considerando que as áreas de 

manguezais são consideradas como sendo APP desde 1965, quando fora aprovado o “novo” 

Código Florestal brasileiro e que, desde 2002, a atividade de carcinicultura em manguezais é 

proibida, era preciso levar em conta que a maioria dos pequenos produtores se enquadrava na 

definição de “comunidades tradicionais” (DIEGUES, 2001). 

Dessa maneira, residir e desenvolver suas atividades na região dos manguezais 

condizia com seu modo de vida e, assim, simplesmente proibir a atividade, sem gerar 

alternativas a essas pessoas não era nada recomendável, ainda mais partindo de um governo 

que se intitulava de “democrático e progressista”.   

Havia ainda, outra questão muito relevante. A atual capital de Sergipe, como a própria 

prefeitura divulga em seu portal na internet
51

, “surgiu assim, derrubando e aterrando mangues 

e baixios inundáveis, ratificando canais e margens do Rio Sergipe, desmontando dunas e 

„apicuns‟ e eliminando restingas”. Passada as primeiras décadas de ocupação e construção da 

cidade, tais aterramentos de mangue continuaram, inclusive depois de já estar em vigor o 

Código Florestal, que definiu o que seria APP. A título de exemplo, o primeiro shopping da 

cidade, o Riomar, inaugurado em 1989, fora construído em APP.  Se não bastassem as obras 

da iniciativa privada, a prefeitura incentivou e urbanizou tantas outras áreas. Na Coroa do 

Meio - bairro criado junto ao manguezal - a prefeitura urbanizou a área e substituiu casas de 
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 Pelo parecer, todos os empreendimentos localizados em São Cristóvão foram caracterizados como sendo de 

pequeno porte. Aos olhos dos pesquisadores do GEPEC, levando em conta o entendimento de agricultura 

familiar, somente 93% das propriedades poderiam ser caracterizadas como sendo de pequeno porte. 
51

 Disponível no Portal da Prefeitura de Aracaju: 

<http://www.aracaju.se.gov.br/obras_e_urbanizacao/?act=fixo&materia=ocupacao_da_cidade>. 
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palafita por casas de alvenaria, construindo no local 650 casas populares, ou seja, formulou 

uma política pública de urbanização em áreas que sequer deveriam ser habitadas. “A 

Prefeitura Municipal de Aracaju mudou a realidade dos moradores do Bairro Coroa do Meio 

trazendo dignidade e cidadania para a população que residia em barracos e palafitas na área 

do manguezal
52

”.  

           Dessa forma, o poder público, ao fazer cumprir a lei e proibir a atividade dos pequenos 

produtores de camarão - sem ao menos buscar alternativas - estaria explicitando claramente 

que havia “dois pesos e duas medidas” para lidar com questões que envolviam áreas de 

manguezal e estaria, ainda, referendando casos nos quais muitas comunidades são obrigadas a 

aceitar determinada concepção de defesa do meio ambiente e proteção de recursos naturais, 

sem que o problema sequer seja discutido.  

 Nesse sentido, uma das ferramentas, utilizada como meio democrático para tomada de 

decisão, foi à realização das audiências públicas
53

 (já descritas no primeiro capítulo), 

entendida na Resolução do CONAMA como uma das etapas para o licenciamento. De acordo 

com a Resolução, a finalidade da audiência pública é “expor aos interessados o conteúdo do 

produto em análise e do seu referido Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), dirimindo 

dúvidas e recolhendo dos presentes críticas e sugestões a respeito” (Resolução CONAMA nº 

009/87). 

 Diante de tantas incertezas, pode-se afirmar que as audiências públicas com os 

produtores de camarão continuavam existindo, durante mais de oito anos, justamente para que 

se buscasse uma alternativa, de modo que se pudesse evitar a instauração de uma Ação Civil 

Pública
54

. No entanto, tanto o representante da ADEMA como do IBAMA/SE se sentiam 

incomodados com a morosidade do conflito, fato observado em várias ocasiões pelas próprias 

falas dos agentes. Esse incômodo não decorria somente pela questão ambiental em si, mas 

principalmente porque de acordo com a Lei 9.605 de 1998, diretor ou administrador de órgão 

técnico também passou a responder administrativa, civil e criminalmente por ações ou 

omissões em casos que envolvessem danos ao meio ambiente. Nesse sentido, a morosidade 

era vista por eles como uma ameaça. 
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 Disponível em: < http://www.aracaju.se.gov.br/index.php?act=imprimir&codigo=1486>.  
53

 Vale destacar que em se tratando de matéria ambiental, a audiência pública é o espaço aberto pela autoridade 

administrativa competente para que a comunidade possa discutir e fazer sugestões sobre determinado problema 

ou projeto, fornecendo subsídios à tomada de decisões. 
54

 No caso dos produtores de camarão em Sergipe, o que continuava existindo era prosseguimento no 

procedimento administrativo preparatório de inquérito civil. Vale destacar que nesse caso o grau do conflito é 

bem menor que em ações civis públicas, tendo em vista que tais ações são instauradas quando não há mais a 

possibilidade de “negociar”, ou seja, quando já se busca penalizar os culpados por um dano ambiental. 
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Diante do que relatamos, verifica-se que o Direito passou a ocupar um papel central, 

“uma vez que tanto nos conflitos declarados como no terreno do mundo da vida, ele 

desempenha um papel de filtro articulador e mediador entre política e moral” (ALEXANDRE, 

2003, p. 58). Desse modo, constata-se que, em diferentes níveis, os acordos internacionais, 

materializados nas nossas legislações, acabam por influenciar e/ou afetar comunidades sem 

que estas sequer tenham conhecimento de tais acordos.  

Partindo das audiências públicas que acompanhamos, ficou evidente que o espaço - 

embora fosse reconhecido como um instrumento para exercer o Princípio da Publicidade e 

permitir que a comunidade pudesse opinar e discutir a respeito - se mostrou relativamente 

ineficiente, pois havia uma hierarquia nas falas. Priorizava-se a fala da “ciência” representada 

pelos pesquisadores da UFS e a fala do poder público, representada pelo Ministério Público e 

órgãos ambientais.  

Por fim, quando os presentes já “olhavam” em seus relógios - ansiosos para 

retornarem a seus lares - sobrava um curto tempo para que a comunidade de produtores 

fizesse “micro” comentários.   Nesse sentido, torna-se esclarecedor o entendimento de 

Alexandre ao falar da Teoria das Representações Sociais. Para o autor, o sentido que passa a 

ser dado à crise ambiental, no território jurídico de disputas acirradas, assume contornos bem 

localizados, dependendo de onde os atores sociais estão situados em relação ao meio 

ambiente, afastando-se qualquer tipo de neutralidade política da busca de proteção ao meio 

ambiente (idem, 2003).  

No entanto, as formalidades ocorriam e a lei estava sendo cumprida. Diante disso, 

quem poderia dizer que não era oferecido um espaço democrático de arguição e defesa? 

Importante destacar que embora tenhamos sinalizado essa hierarquia, tanto os pesquisadores, 

como os produtores sempre tiveram acesso aos operadores do Direito. E, diferente de outras 

pesquisas que lidam com a mesma temática, sempre tivemos muita facilidade em contatar os 

envolvidos e saber deles, qual entendimento tinham da questão
55

.  

 

2.3 - Principais paradigmas que orientam os discursos e as práticas ambientais 

Trazendo nosso campo de pesquisa para análise, é preciso estarmos conscientes de que 

existem vários entendimentos e vertentes sobre a melhor forma de utilizar e preservar os 
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 Alexandre explicita em sua pesquisa realizada em Santa Catarina, que por várias vezes tentou colher dados 

junto aos operadores do Direito e que todas as tentativas foram frustradas sob a justificativa de falta de tempo 

dos operadores ou por motivo de ética profissional (ALEXANDRE, 2003).  
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recursos, ou seja, a pesquisa não pode ser concebida apenas como sendo de caráter 

epistemológico sobre o conceito de recurso, ambiente e natureza. Como esclarece Santos, a 

pesquisa deve acompanhar o modo como os atores dividem e classificam o mundo e como as 

suas formas de divisão e de classificação têm efeitos na maneira como intervém no mundo, 

seja para transformar, seja para conservar (SANTOS et al., 2005).  

Partindo de pesquisa bibliográfica, é possível percebermos a existência de vários 

paradigmas no campo da Sociologia e da Educação Ambiental. Hannigan (2009) em obra que 

trata da sociologia ambiental apresenta uma tipologia dos discursos ambientais. Para ele, 

dentro dos estudos ambientais, o discurso tem se visualizado de diversas maneiras, indo do 

“enredo” que fornece um sinal para a ação dentro de práticas institucionais, passando por uma 

“estrutura” de movimento social que possibilita as práticas das organizações de movimento 

ambiental, até uma “retórica” construída em volta de palavras, imagens, conceitos e práticas.  

Ademais, Hannigan cita a tentativa de organizar a análise do discurso, feita por Herndl 

e Brown (1996). Para estes, o modelo retórico do discurso ambiental tem a forma de três 

círculos, localizados nos cantos de um triangulo. No topo do triângulo, está o discurso 

regulatório, disseminado por instituições poderosas, que decidem e estabelecem as políticas 

ambientais. Aqui, a natureza é tratada como um recurso. No canto direito da base do 

triângulo, está o discurso científico, pelo qual a natureza é tratada como objeto de 

conhecimento via método científico, de forma que possa oferecer dados técnicos e 

testemunhos de especialistas científicos que, na maioria das vezes, servem como base para 

decisões políticas. Já no canto da base esquerda, está discurso poético, baseado na narrativa da 

natureza, na qual se enfatiza a beleza, espiritualidade e poder emocional. No entanto, como os 

próprios autores argumentam, esses discursos não são mutuamente exclusivos ou puros, pelo 

contrário, sempre terminam juntos, no entanto, sempre há um que tende a dominar 

(HANNIGAN, 2009).   

Sauvé, em trabalho denominado Uma cartografia das correntes em Educação 

Ambiental assevera a presença de quinze vertentes, passando pelas: conservacionista, 

holística, resolutiva, ética e até feminista (SAUVÉ, 2005). Herculano, em artigo intitulado Do 

desenvolvimento (in) suportável à sociedade feliz, apresenta sete correntes: os alternativos, os 

neomalthusianos, os zeristas, os marxistas, os verdes ou ecologistas sociais, os 

fundamentalistas e os ecotecnicistas ou tecnocentristas (HERCULANO, 1992). Já Sorrentino, 

em artigo que discute a Educação Ambiental no Brasil, apresenta quatro grandes tendências: 
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“conservacionista”, “educação ao ar livre”, “gestão ambiental” e “economia ecológica” 

(SORRENTINO, 1998). 

Levando em consideração todas as dimensões do termo sustentabilidade (social, 

política, econômica, cultural e ecológica) e entendendo que essas classificações, na maioria 

dos casos, mais se assemelham do que se distanciam, “bebemos” de várias fontes e 

reagrupamos essas correntes em seis grupos, entendendo que assim seria possível apresentar 

as principais ideias e pressupostos encontrados em pesquisas e projetos que tratam de 

questões de ordem ambiental. Pensamos que elas possam apresentar uma série de lacunas, 

mas mesmo correndo riscos, achamos necessário classificá-las, pois como esclarece 

Layrargues, fica evidente a multiplicidade de visões e interesses que vão muito além da 

simples tipologia binária opondo as forças sustentabilistas versus as forças 

desenvolvimentistas. De modo que “não é mais possível entender a educação ambiental no 

singular, como um novo modelo de educação que simplesmente se opõe a uma educação 

convencional que não é ambiental” (LAYRARGUES, 2003, p. 70). Assim, ao tentar 

apresentar essas correntes, não pretendemos elaborar uma análise rigorosa, mas identificar 

que existem pressupostos teórico-metodológicos distintos e logo, entender que o pensar e o 

fazer Educação Ambiental, tem possibilidades e limites.   

Sustentabilista ou ecodesenvolvimentista: partem das concepções tradicionais de 

desenvolvimento sustentável, ou seja, acreditam que seja possível conciliar desenvolvimento 

com proteção ambiental. Assim como os adeptos das teorias de Sachs, boa parte dos 

discursos, proferidos por integrantes do PV – Partido Verde - também podem ser encaixados 

nesse grupo.  

Está germinando uma nova forma de produzirmos a base material da nossa 

existência. E por que isto está acontecendo? Porque nós estamos vivendo 

duas crises: uma crise econômica, que todos se preocupam, com justa razão, 

para resolvê-la. Mas, também, vivemos uma crise ambiental sem precedente, 

e que nem todos se preocupam com a mesma intensidade, para resolver esta 

crise. Só que a segunda é mais grave que a primeira. E, se não resolvermos a 

segunda, qualquer saída para a primeira, será uma falsa saída. Porque não há 

como resolver os problemas econômicos e sociais, destruindo as bases 

naturais do nosso desenvolvimento (Parte do discurso da senadora Marina 

Silva ao se filiar ao partido verde, em 30/8/2009).  

Ecossocialista: partem dos argumentos básicos do movimento ecologista, somado à 

crítica marxista da economia política. Dessa forma, ao mesmo tempo em que propõem uma 

ruptura com o modo de produção capitalista, criticam as experiências socialistas, que não 
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levaram em consideração os limites da natureza. Para os ecossocialistas, é preciso vislumbrar 

uma nova sociedade, que parta de uma racionalidade ecológica amparada na igualdade social, 

na qual se privilegie o valor de uso e não o valor de troca.  No campo teórico, encontramos 

contribuições nas obras de Herbert Marcuse (1967), Gorz e Bosquet (1977) e John B. Foster 

(1997). Ambos partem do pressuposto de que não pode haver luta política sem considerar a 

questão ecológica. Dos teóricos brasileiros, um grande expoente dessa corrente é 

Michael Lowy, que, inclusive, foi um dos autores do Manifesto Ecossocialista Internacional
56

 

(2003):  

[...] Nós entendemos que o atual sistema capitalista não pode regular, muito 

menos superar, as crises que deflagrou. Ele não pode resolver a crise 

ecológica porque fazê-lo implica em colocar limites ao processo de 

acumulação uma opção inaceitável para um sistema baseado na regra “cresça 

ou morra!”. 

[...] Se dizemos que o capital é radicalmente insustentável e se degenera em 

barbárie, delineada acima, então estamos também dizendo que precisamos 

construir um “socialismo” capaz de superar as crises que o capital iniciou. 

[...] O ecossocialismo insiste em redefinir a trajetória e objetivo da produção 

socialista em um contexto ecológico. 

Eco-hipócrita: formado geralmente por grandes empresas e boa parte dos políticos. 

Nesta, os seguidores enaltecem a ideia de responsabilidade socioambiental e quando não são 

responsáveis por boa parte dos chamados problemas ambientais, são gestores de políticas 

irresponsáveis que não levam em conta as questões ambientais. Nesse grupo, encontramos 

políticos que agem como que se questões ligadas a lixo e saneamento básico não fossem 

problemas, fazendo “vistas grossas” para muitos tópicos de interesse público.  

Atitudes eco-hipócritas são comuns nos noticiários. Recentemente anunciaram que o 

troféu do Grande Prêmio de Fórmula 1 seria feito a partir do lixo produzido no autódromo. 

Lindo ouvir isso de uma competição, dita esportiva, que faz um culto à velocidade, à alta 

tecnologia e à queima de pneus e combustíveis não renováveis.  Formula 1 é dinheiro. 

Representa a acumulação de capital e não tem nada de ambiental. Assim, aproveitam a “onda 

ambiental” para, de alguma forma, tirar proveito, seja com a venda de novos produtos, seja 

com práticas eleitoreiras. Um exemplo recente de aproveitar essa “onda”, vem dos grandes 

supermercados que, passaram a propagandear e vender sacolas de pano com apelo ao 
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 O Manifesto foi assinado por pesquisadores, políticos e organizações não governamentais que compartilhavam 

dos ideais socialistas. 
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ecológico. Com isso, lucram vendendo as sacolas e ainda diminuem seus gastos com as 

chamadas sacolas plásticas.  

Ecocentrista: para os adeptos dessa corrente, a preservação é tudo. A prioridade é o 

verde e tudo que compõe o ecossistema. Partem de uma orientação anti-desenvolvimentista, 

tentando barrar qualquer iniciativa que mexa no que ainda há de “natureza selvagem”. Alguns 

acreditam que deveríamos regredir a estágios pré-civilizatórios, como se fosse possível, ou 

melhor, como se a humanidade quisesse apertar a marcha à ré.  Há grupos como o "Libertação 

da Terra", que, na tentativa de abolir o antropocentrismo, praticam atos mais violentos. 

Partem do entendimento que foi quando o homem passou a ser o centro universo que os 

problemas ambientais começaram a surgir. Assim, qualquer interação humana é vista como 

ações de perturbação ao funcionamento dos ecossistemas.  

Ecolibertária: assim como os ecossocialistas, também priorizam o valor de uso em 

relação do de troca. No entanto, fazem muitas críticas a Marx. Nessa corrente, os adeptos das 

ideias de Castoriadis poderiam se “encaixar”, pois, partem do pressuposto de que o 

desmantelamento da estrutura estatal é fundamental para responder a crise ecológica. 

Entendem que é preciso substituir a estrutura estatal por outras formas de organização, em que 

a economia deixasse de ser o norte do “viver em sociedade” e passasse a ser apenas mais um 

elemento na busca por novas atitudes humanas, de forma que nos tornemos conscientes e 

autores da nossa própria evolução histórica, ou seja, que implique outra cultura 

(CASTORIADIS, 1981).   Nessa mesma linha, encontramos ainda as ideias de Bookchin 

(1989), este parte do pressuposto de que nenhuma libertação será completa, nenhuma 

tentativa de criar harmonia entre os seres humanos e a natureza poderá ter êxito se não forem 

erradicadas todas as hierarquias e não apenas a de classe. 

Ecotecnicista ou tecnocentrista: aqui se encaixam os grupos que acreditam que a 

crise ambiental possa ser superada a partir do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. De 

acordo com Edgar Morin apud Herculano (1992), ecotecnicismo é a redução, uma 

ecodeformação, uma vez que dissolve a questão ambiental, de características holísticas, 

totalizantes, em componentes meramente técnicos. Para os adeptos dessa corrente, somente os 

dados técnicos e científicos têm legitimidade para dar respostas à crise. 

No Brasil, desenvolvimentistas e sustentabilistas compartilham do mesmo governo, 

explicitando o forte dualismo das políticas. De um lado, temos órgãos como o IBAMA 

embargando empresas, proibindo obras em defesa do meio ambiente. De outro, várias 



61 

 

políticas de investimento em pesquisas e desenvolvimento tecnológico para exploração, como 

é o caso do pré-sal. No campo da agricultura, mostra-se evidente o aumento do apoio à 

agricultura familiar. No entanto, nesse mesmo governo que aprova leis de incentivo à pequena 

propriedade e dialoga com movimentos como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST), libera-se o transgênico.  

Além disso, de um lado, privilegia-se o saber popular (práticas não-científicas), de 

outro, investe-se massivamente na tecnologia que historicamente contribuiu para o aumento 

das desigualdades sociais e acelerou o que hoje vem sido chamado de crise ambiental. Nessa 

confusão de ideias e disputas, aparecem as questões ambientais, orientadas por diversas 

correntes que disputam a hegemonia de ditar o que deve ou não ser feito.  

Nesse sentido, como esclarece Santos, uma pesquisa pode tanto ser utilizada como 

instrumento de legitimação de decisões governamentais - desenvolvimentistas ou 

sustentabilistas - ou de reafirmação da distinção entre peritos e leigos como contribuir para a 

criação de novos espaços para a democracia participativa (SANTOS et al., 2005).  

A questão não é rejeitar a tecnologia, afinal, ela é resultado de inúmeros esforços 

produzidos historicamente a partir da materialidade do real. Mas de entender que ela pode – 

como geralmente é – ser utilizada como meio mercantil para que as classes dominantes 

exerçam ainda mais seu poder, ampliando a reprodução do capital e consequentemente 

acentuando ainda mais as desigualdades e a destruição da natureza. Desse modo, não 

podemos pensar em preservação ambiental sem considerar os efeitos das relações sociais de 

produção e os paradigmas que orientam os discursos e as práticas, pois embora as 

universidades gozem de autonomia formal, suas ações também são influenciadas pelos 

valores dominantes da sociedade que fazem parte.     

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

3. PESQUISA E EXTENSÃO: SISTEMATIZANDO EXPERIÊNCIAS 
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“A ciência não corresponde a um mundo a descrever. Ela 

corresponde a um mundo a construir”.  

Bachelard 

 

Partindo dos ensinamentos de Saviani, poderíamos dizer que educar, condiz com “o 

ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2000, p. 17). 

Nessa perspectiva, o ato de educar condiz com o construir conhecimentos com o outro, de 

modo que não seja apenas um ato de transmissão, mas principalmente de recriação, onde, 

apropriando-se dos conhecimentos e saberes historicamente acumulados, o homem não só se 

humaniza como pode buscar a libertação dos padrões sociais vigentes.  

No entanto, a concepção de mundo que tem orientado as práticas educativas, seja nas 

escolas, nas universidades ou até mesmo em atividades de extensão, provém do paradigma 

proposto nas práticas sociais dominantes, onde os assuntos técnicos devem ser de 

competência exclusiva dos especialistas, que se traduz como esclarece Lobino, “em adoção e 

difusão da ideologia tecnicista e do controle tecnocrático, cujo pressuposto é o de considerar a 

ciência e a técnica neutras” (LOBINO, 2007, p. 97), deixando-se de lado o aspecto social e 

humanístico da atividade educativa.  

Em sua história constitutiva, a Educação tem colocado em evidência, a grande 

diversidade de teorias e procedimentos de pesquisa, gerando áreas de resistência e confronto 

nas formas de compreensão de seus problemas. Assim, podemos dizer sucintamente que ao 

mesmo tempo em que a atividade educativa assume um caráter de atividade diferenciada, ela 

não se esgota em sua dimensão pedagógica. Caso contrário, ela seria apenas espaço de 

repetição e reprodução indefinida, espelho eterno dos interesses e valores hegemônicos da 

sociedade da qual participa (MENDONÇA et al., 2010). Nessa perspectiva, faremos nesse 

capítulo uma breve incursão pelas concepções de universidade, apresentando ainda, a 

trajetória dos modelos de extensão desenvolvidos no Brasil, para em seguida - partindo da 

experiência dos pesquisadores da UFS em suas atividades de pesquisa e extensão junto aos 

pequenos produtores de camarão - apresentar uma sistematização e análise das experiências.   

A trajetória dos modelos de extensão desenvolvidos ao longo da história se justifica, 

pois em Sergipe os cursos ligados às Ciências Agrárias são recentes. Engenharia de Pesca – 

responsável pela questão técnica da mudança de manejo – só tem três anos e ainda não 

formou a primeira turma. Desse modo, entender como se desenvolveram as práticas 
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educativas
57

 em atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) é fundamental, 

haja visto que com a ausência de cursos ligados às Ciências Agrárias no estado, a única 

assistência que pequenos produtores – hoje denominados produtores da agricultura familiar – 

tinham acesso, quando tinham, era oriunda de órgãos que prestavam assistência técnica e 

extensão rural. 

3.1 A universidade e seu papel  

Nos últimos anos, acentuou-se a ideia de que a universidade deveria assumir 

compromissos, no sentido de ajudar a promover o desenvolvimento social e reduzir as 

desigualdades, ou seja, ela passou a ser vista como instrumento de desenvolvimento, 

progresso e busca de bem-estar social.  

Particularmente, desde que entramos na universidade lemos e escutamos que “ensino, 

pesquisa e extensão” constituem o tripé, o eixo condutor da universidade, especialmente das 

universidades públicas. Do ponto de vista histórico, podemos dizer que essa ideia foi 

contemplada pela primeira vez no país em 1931, com a aprovação do Estatuto das 

Universidades Brasileiras
58

. Mas, como sabemos, existe um grande hiato entre a norma legal e 

o mundo real, somando-se ainda ao fato de que os projetos de universidade sempre estiveram 

em disputa. Nesse caso, é importante destacar que “contemplar” não é sinônimo de se 

efetivar. 

Mas nem sempre a comunidade universitária pode opinar sobre seu rumo e seus 

papéis.  Em sua fundação
59

 - Século XII - a universidade associou-se ao cristianismo, 

tornando-se palco privilegiado para a formação do pensamento cristão, como também, dos 
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 Paulo Freire não considerava tais práticas como educativas, mas sim como “domesticação”, pois muitas vezes 

os agricultores eram considerados como “coisas”, sendo objeto de manipulação. Desse modo, o autor defende 

que o processo de educação constitui-se na comunicação e não pura e simplesmente no processo de 

“transferência do saber” (FREIRE, 1983).  A esse respeito, trazendo a Educação Ambiental para o debate, 

Brügger fala em adestramento e admite que o que ainda ocorre em níveis e áreas de ensino é a educação-

adestramento. “Por que isso acontece? A educação-adestramento é uma forma de adequação dos indivíduos ao 

sistema social vigente. Não se quer dizer com isso que uma adequação seja intrinsecamente ruim – pelo 

contrário, adequações são sempre necessárias para se viver em qualquer sociedade. O que se deseja criticar, sim, 

é a adequação que conduz particularmente à perpetuação de uma estrutura social injusta” (BRÜGGER, 1999, p. 

35). 
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 “O Estatuto desagradou a gregos e troianos. O grupo dos engenheiros da ABE criticava não só a excessiva 

ingerência oficial na universidade (esse grupo defendia fortemente a autonomia universitária, como condição 

para que se fizesse ciência desinteressada), bem como o caráter pragmático da Faculdade de Ciências, Educação 

e Letras. Os católicos acusavam o projeto de laicizante e, com base nesse argumento, criticavam tanto o seu 

caráter centralizador quanto a sua feição pragmática. De fato, a Reforma Campos não se tornou um elemento 

catalisador dos grupos envolvidos com a discussão sobre a questão da universidade. O próprio governo federal, 

aliás, não se empenhou na implementação da nova instituição” (MENDONÇA, 2000, p. 138). 
59

 Enquanto alguns autores afirmam que a universidade surgiu no fim da Idade Média, há outros que atestam sua 

origem à Grécia Antiga.   
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quadros da hierarquia eclesiástica. Desse modo, como coloca Belloni, “apesar das 

universidades terem surgido há vários séculos e em países profundamente distintos entre si, 

não há um conceito único e universalmente válido de universidade, nem suas funções são as 

mesmas em tempo e em espaços diferentes” (BELLONI, 1992, p. 71). 

A concepção que temos hoje de universidade, autônoma e amparada no tripé “ensino, 

pesquisa e extensão” é recente. No Brasil, por mais contraditório que possa parecer, foi nos 

anos da ditadura militar que as universidades passaram a gozar constitucionalmente de certa 

autonomia, amparadas pela Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, lei esta, que veio fixar 

as normas de organização e funcionamento do ensino superior no país. De acordo com a 

referida lei, as universidades passariam a gozar de autonomia didático-científica, disciplinar, 

administrativa e financeira, no entanto só na lei e no discurso, tendo em vista que nesse 

período, como coloca Romano, as universidades eram abertas à repressão, sem nenhuma 

liberdade política (ROMANO, 2008). 

No entanto, embora as universidades brasileiras gozem constitucionalmente
60

 do 

direito à autonomia há algum tempo, não há e nem vai haver consenso sobre seu papel. Há 

quem entenda e defenda que a universidade deveria ter como premissa a função de formar 

intelectuais e não contribuir para a erradicação da pobreza e redução das desigualdades 

sociais. Para estes, o papel de garantir o bem-estar e lutar pela melhoria da qualidade de vida 

das pessoas é do Estado e de suas políticas públicas, não da universidade.  

Não obstante a compreensão que temos acerca do papel da universidade, enquanto 

instituição que se caracteriza eminentemente pelo seu caráter formativo, objetivando a 

preparação intelectual dos indivíduos, pensamos sim, que ela deva assumir a tarefa de 

socializar o conhecimento, intervindo nos problemas sociais. No entanto, parece-nos que 

mesmo com todos os avanços no campo legal – autonomia e indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão – e na ampliação da oferta de vagas, ainda é muito forte a noção de 

universidade como organização sistemática de aulas em grades, cristalizando-se no aluno a 

ideia de que ao assistir aula, fazer prova e passar, ele estará “formado” (DEMO, 2007). 

Para dar suporte a essas práticas sociais, que chamamos de dominantes, foram 

desenvolvidos ao longo dos anos, modelos e teorias de aprendizagem a serem adotados nas 
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 Constituição Federal, art. 207: As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. 
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escolas, universidades e até em empresas de assistência técnica e extensão rural - cada um 

com suas particularidades - prevalecendo a ideia de que a atividade educativa deveria ser 

capaz de promover o encontro entre formação, emprego e desenvolvimento do país. Na 

década de 90, conhecida como a década neoliberal (minimização da função do Estado, livre 

mercado, maximização dos lucros das empresas privadas, predomínio do capital financeiro) 

tais práticas ficam bem evidentes. Palavras como “competência”, “empregabilidade”, 

“qualificação”, “formação” passaram a fazer parte do repertório, tanto de agentes como de 

instituições. Tanto que nos países periféricos, o modelo das competências profissionais 

começa a ser discutido no mundo empresarial, no contexto da crise estrutural do capitalismo.  

 No caso da América Latina - que mostra de forma muito clara as contradições dos 

ideais liberais - torna-se estratégico adaptar a Educação, de forma que ela se ajuste às 

propostas de modernização, aos moldes da produção capitalista. Havia fome e miséria por 

todo lado e imperava a ideia de que os países latino-americanos precisavam crescer. No 

entanto, a promessa do liberalismo à la Smith e Ricardo que “pressupunha que a contínua 

divisão do trabalho seria responsável pela elevação constante e cumulativa da riqueza das 

nações sob o primado da renovação técnica, pelo aumento da produtividade e distribuição dos 

ganhos” (CEPÊDA, 2007, p. 3), estava sendo posta em xeque. Dessa forma o Estado, assume 

a tarefa - explícita tanto nos discursos como nas práticas - de promover o desenvolvimento.    

Nessa perspectiva, a Educação passou a ser vista como uma condição para o país tornar-se 

desenvolvido. 

Dessa forma, para se adequar à lógica da competitividade e produtividade, o sistema 

educacional precisou se adequar às demandas do mundo moderno
61

.  Para isso, tanto o Banco 

Mundial como outros Organismos Internacionais Multilaterais passaram a propor e a definir 

as políticas com o intuito, segundo Gentili, de articular e subordinar a produção educacional 

às necessidades instituídas pelo mercado de trabalho e a necessidade de estabelecer 

mecanismos de controle e avaliação da qualidade dos serviços educacionais, de maneira 

específica, no interior das próprias instituições escolares (GENTILI, 1996).  

Pereira, em trabalho que analisa o desenvolvimento do processo da cultura de 

mercantilização, bem como seus impactos e consequências na Educação, argumenta que na 

direção que andamos, lamentavelmente, a ideologia de mercado, representada pelos novos 
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 Os Estados “veem seu tradicional papel de mediação reduzir-se cada vez mais e se colocam, na maioria das 

vezes, ao serviço conjugado das instancias do mercado mundial” (GUATTARI, 1990, p. 10). 
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heróis culturais da mobilidade social, da riqueza, do sucesso e do discurso do lucro, tenta 

incutir na sociedade que, se as pessoas não estiverem enquadradas no tipo de racionalidade 

baseada na lógica do homo economicus, estará fadada a imergir na crise profunda de seu 

próprio sistema cultural e social, estando condenada ao empobrecimento. Assim, “a 

subordinação exagerada do ser humano e de todas as instituições às exigências de mercado 

como condição de afirmação do seu status contrapõe-se à vida cultural que a história pregou 

até agora” (PEREIRA, 2007, p.2).  

Dessa forma, Pereira entende que a Educação vai se tornando cada vez mais utilitarista 

e mais instrumental, produzindo um conhecimento que só servirá para fabricar mercadorias e 

alimentar o processo de consumo enquanto valor de mercado.  

No contexto dessa lógica, as instituições educativas, nas suas diversas 

modalidades, exercem o papel de formar o indivíduo para construir o seu 

engajamento identitário no sentido de fortalecer as suas relações sociais com 

os outros e com a sociedade em geral, pela lógica da competitividade e do 

individualismo. Isto é, cada um passa a agir de acordo com os seus 

interesses, que inclui não somente os bens materiais, mas também o 

prestígio, o poder e o prazer (idem, p. 5).  

 

Partindo desse cenário, podemos dizer que o que vem prevalecendo nas práticas 

educativas foge da principal finalidade da ciência, ou seja, conhecer o mundo e indicar 

caminhos para o bem comum, aliviando a miséria da existência humana.  

 

3.2 A produção do conhecimento e a atividade rural 

No que se refere exclusivamente ao meio rural, podemos afirmar que historicamente 

tanto a ciência e a tecnologia, como a legislação e as políticas agrícolas, têm uma profunda 

dívida com o trabalhador rural, especialmente com o pequeno produtor. Primeiro, foram as 

capitanias hereditárias que, através do regime de sesmarias, produziam riqueza para a coroa 

portuguesa.  

Depois, veio a Lei de Terra (1850), fruto de políticas que representam os interesses das 

oligarquias dominantes da época, onde os latifúndios não só se consolidaram, como se 

expandiram, fortalecendo a acumulação de capital de forma que a terra perdesse a sua 

condição natural de produção, transformando-se em mercadoria. Como esclarece Martins:    

O latifúndio se consolidou e se expandiu com a Lei de Terras de 1850, pela 

qual o Estado brasileiro abdicou do senhorio sobre as terras do país e 

instituiu a propriedade fundiária privada e plena. Como resultado, os 

trabalhadores livres que viessem a substituir os escravos, como se previa, 
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foram privados da alternativa de ocupar livremente a terra livre, não tendo 

outra alternativa que não fosse a do trabalho nas grandes fazendas 

(MARTINS, 2003, p. 147).  

 Como mercadoria, buscava o aumento da produção e de divisas. Para isso, tornava-se 

fundamental racionalizar a produção, de modo que o país passou a necessitar de institutos de 

ensino e pesquisa, além de estações experimentais. O objetivo? Formar pessoas 

“qualificadas”. A fim de atender essas demandas, o governo imperial, entre os anos de 1859 e 

1860, criou quatro institutos
62

 imperiais de agricultura, localizados nos estados da Bahia, 

Pernambuco, Sergipe e Rio de Janeiro. Como atribuições desses institutos, consta a atividade 

de pesquisa, ensino agropecuário e também a de difusão de informações. De acordo com o 

Decreto que aprovou o Estatuto do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, era preciso: 

O Instituto deverá, em proporção com os seus recursos: 1º, facilitar a 

substituição dos braços necessarios á lavoura por meio de machinas e 

instrumentos apropriados, promovendo a introdução e adopção daquelles, 

cuja utilidade fôr praticamente demonstrada, e bem assim estudando e 

ensaiando o systema de colonisação nacional e estrangeira que parecer mais 

profícuo (grifo nosso); 

crear nos Estabelecimentos normaes, quando as circumstancias o 

permittirem, Escolas de Agricultura onde se aprendão os principios geraes e 

as noções especiaes indispensaveis para que o trabalho se torne mais suave, 

util e vantajoso. Em quanto não se crear estas Escolas, que ficão dependentes 

de hum Regulamento especial, haverá nos Estabelecimentos normaes 

agricultores profissionaes, que deem as instrucções que forem pedidas, e que 

sendo possivel também visitem os Estabelecimentos particulares (Decreto nº 

2.681/1860).  

 Fica evidente que esses institutos representavam a tentativa de modernizar as práticas 

agrícolas e atender os anseios das elites do país. Tanto que daí, para a criação do primeiro 

curso superior foi um “pulo”.  Fruto de uma articulação entre a elite local (oligárquica) e os 

governos, imperial e provincial, criou-se em 1877 na Bahia, o primeiro curso de Agronomia 

do Brasil. Pouco tempo depois, foram criados novos cursos (Engenharia Agrícola, 

Silvicultura, Medicina Veterinária), expandindo-se pelo país, a área que hoje chamamos de 

Ciências Agrárias (CAPDEVILLE, 1991). 

 Por várias décadas, o conhecimento produzido e difundido pelas universidades, através 

do desenvolvimento científico-tecnológico, de fato contribuiu para a modernização da 

atividade rural. No entanto, essa modernização não resultou necessariamente em melhora de 

condições de vida e bem-estar para a população do campo, pelo contrário, expandiram-se os 
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 Dos quatro instituições três efetivamente funcionaram: a da Bahia, a do Rio de Janeiro e a do Rio Grande do 

Sul (BARBOSA, 2004).  
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latifúndios, aumentaram as monoculturas, gerando êxodo rural e desemprego, acentuando-se 

ainda mais a miséria e a degradação do meio ambiente.  

 Entre os profissionais que se formavam na área de agrárias, a grande maioria 

trabalhava para os grandes proprietários, afinal, eram eles que podiam pagar pelos serviços. 

Nesse sentido, é oportuno esclarecer que embora conste na literatura que os serviços de 

assistência técnica e extensão rural tenham sido institucionalizados no país, no final da última 

década de 40 (LIMA, 2003; OLIVEIRA, 1999), as atividades se desenvolveram de um modo 

que os agricultores mais pobres continuaram sendo excluídos, pois se privilegiava o agricultor 

que tinha condições de ter acesso ao crédito, através de financiamentos bancários.   

Vale destacar que ao longo dos anos de 1950 e 1960, a agricultura mundial vivia o que 

se denominou de Revolução Verde. Para Porto-Gonçalves, tal Revolução se desenvolveu 

procurando despolitizar o sentido social e político das lutas contra a fome e a miséria, de 

forma que o problema se apresentasse como sendo estritamente técnico. 

Todo um complexo técnico-científico, financeiro, logístico e educacional 

(formação de engenheiros e técnicos em agronomia) foi montado contando, 

inclusive, com a criação de organismos internacionais como CGIAR e com 

o envolvimento de grandes empresários, como os Rockefellers. Os 

resultados dessa verdadeira cruzada foram de grande impacto, não só pelos 

números que nos são apresentados, mas, sobretudo, pela afirmação da ideia 

de que só o desenvolvimento técnico e científico será capaz de resolver o 

problema da fome e da miséria (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 226-227).   

Desse modo, ganhou espaço e se expandiu no país, o modelo clássico americano de 

extensão rural, amplamente divulgado no Brasil por Nelson Rockefeller, membro especial da 

missão americana no Brasil. Sobre sua atuação no país, Colby e Dennett esclarecem que ele 

estava repetindo na América do Sul o que a Junta Geral de Educação do pai e a Comissão 

Sanitária Rockefeller tinham feito no Sul e Meio-Oeste americanos, ou seja, promovendo a 

fertilização, rotação de colheitas, irrigação, saneamento e agricultura mecanizada, todos os 

ingredientes de uma fórmula social que implantou a agroindústria nos EUA às expensas dos 

pequenos produtores (COLBY; DENNETT, 1998). 

De acordo com Rodrigues, em trabalho que aborda o contexto da política de extensão 

rural no Brasil, a orientação pedagógica que dominou as práticas de extensão no período 

compreendido entre 1963 e 1984 foi o modelo difusionista
63

, priorizando-se grandes e médios 
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 Importante destacar que esse modelo não é fruto das reivindicações dos pequenos produtores, pelo contrário, 

quem almejava tal modelo de extensão, eram justamente os médios e grandes produtores que, tendo condições de 

investir, queriam, a qualquer preço, uma maior lucratividade do setor agrícola.   A esse respeito, consultar: 
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agricultores a fim de modernizar o processo produtivo e aumentar a produtividade. Com isso, 

o papel desempenhado pelo agente de extensão foi de elaborar projetos de crédito rural, 

desconsiderando-se completamente o papel educativo que a extensão deveria ter 

(RODRIGUES, 1997). 

Já na década de 80, embora a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 

Rural
64

 (EMBRATER) tenha redefinido o papel da extensão rural (1984), de forma que ela 

passasse a ser vista como um processo educativo que tinha por objetivo não só contribuir para 

a elevação da produção e da renda, mas buscar meios de melhorar a qualidade de vida das 

famílias rurais – aqui já havia a ideia de preservar o meio ambiente - efetivamente pouco fora 

feito. Afinal, no início dos anos 90, a situação não melhorou, pelo contrário, piorou. Com a 

eleição de Fernando Collor, ficou claro que a agricultura familiar não era prioridade do 

governo, tanto que já no início de seu mandato, a EMBRATER fora extinta, de modo que as 

responsabilidades pelos serviços de assistência técnica e extensão rural, passaram para os 

governos estaduais
65

 que, em muitos estados não conseguiram dar sequência aos trabalhos, 

desarticulando todo o sistema de pesquisa, extensão e crédito rural.  

 No governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) algumas medidas foram tomadas no 

sentido de dar suporte para a agricultura familiar. Criou-se em 1996, o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar
66

 (PRONAF). Um Programa, cujo objetivo principal, 

segundo o governo, era de “eliminar gargalos que estão retardando ou impedindo o 

desenvolvimento rural em área em que predomine a presença de agricultores familiares”. O 

programa previa/prevê entre suas ações, o financiamento de serviços de apoio ao 

desenvolvimento rural, prestados tanto por entidades públicas, como privadas, que tinham o 

interesse de contribuir com o fortalecimento da agricultura familiar, com ações de assistência 

técnica e extensão rural e etc. (BRASIL, 2000, p. 13). 

                                                                                                                                                         
LIMA, Jorge Roberto Tavares de (Org.). Extensão Rural e Desenvolvimento Sustentável. Recife: Bagaço, 2003. 

Sobre as críticas a esse modelo é fundamental a leitura da obra de Paulo Freire. Extensão ou Comunicação? Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
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 Empresa Estatal criada pela Lei nº 6.126/1974 com o objetivo de “promover, estimular, coordenar e controlar 

programas de assistência técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimentos científicos, de natureza 

técnicas, econômica e social, necessários ao desenvolvimento do setor rural” (Estatuto EMBRATER). 
65

 Em Sergipe, mesmo com todas as dificuldades o escritório estadual continuou existindo. Respondendo hoje 

pelo nome de Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO).  
66

 “Em larga medida, pode-se afirmar que o PRONAF foi formulado como resposta do Estado às pressões do 

movimento sindical rural, realizadas desde o final da década de 1980. O programa nasceu com a finalidade de 

prover crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos produtores rurais que vinham sendo alijados das 

políticas públicas até então existentes e encontravam sérias dificuldades de se manter no campo” (SCHNEIDER 

et al, 2004, p. 23). De acordo com o IBGE, em 1995/1996, pouco mais de 16% dos agricultores familiares 

tinham acesso à assistência técnica e extensão rural (IBGE: Censo Agropecuário 1995/1996). 
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 Embora o governo FHC tenha aprovado o PRONAF, a maioria dos recursos públicos, 

continuaram sendo destinados aos grandes produtores. A esse respeito, as colocações de 

Marques e Vielmon no IX Congresso Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e 

Extensão Rural, realizado em 2006 na cidade de Aracaju, são esclarecedoras: 

Em termos de recursos, na prática, a participação federal, limitou-se às 

transferências realizadas no âmbito do PRONAF, para execução de tarefas 

específicas, liberações irregulares que não ultrapassavam a 5% dos recursos 

das entidades estaduais, quando da época da EMBRATER, o aporte de 

recursos correspondia a 50% do orçamento das mesmas, sendo maior o 

impacto nos estados das regiões Norte e Nordeste, que recebiam até 90% de 

seus orçamentos dos recursos federais (MARQUES; VIELMON, 2006, p. 9). 

É preciso lembrar que o surgimento do programa, de fato, representa o 

reconhecimento e a legitimação do Estado em relação à agricultura familiar, no entanto, no 

que diz respeito aos serviços públicos de extensão rural, eles continuaram abalados, em 

decorrência de quase duas décadas de enxugamento do seu quadro de funcionários. Nos 

estados que mantiveram as empresas de assistência técnica e extensão rural, as atividades se 

restringiram, quase que exclusivamente, “a promover o desenvolvimento agrícola stricto 

sensu, dispondo de poucos profissionais capacitados a promover o desenvolvimento rural” 

(SCHNEIDER et al., 2004, p. 21).    

No entanto, é oportuno destacar que no âmbito das políticas públicas – especialmente 

no governo Lula - os investimentos para assistência técnica e extensão rural cresceram, e 

muito. Como pode ser observado na tabela abaixo: 

Figura 5: 

Orçamento para Ater nos últimos sete anos 

2003 R$ 42 milhões 

2004 R$ 99 milhões 

2005 R$ 177 milhões 

2006 R$ 210 milhões 

2007 R$ 264 milhões 

2008 R$ 301 milhões 

2009 R$ 482 milhões 

TOTAL R$ 1.575 bilhão 

Fonte: Secretaria de Agricultura Familiar do MDA (SAF/MDA) 
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Ocorre que o agronegócio continua sendo visto como a principal locomotiva da 

economia brasileira, sendo responsável, segundo o SEBRAE, por 30% do produto interno 

bruto (PIB) nacional (SEBRAE, 2010). Entretanto, é oportuno destacar que cerca de 70% da 

oferta de alimentos no mercado interno é produzida por pequenas propriedades rurais, 

propriedades estas que continuam carentes de assistência técnica e extensão rural, como pode 

ser observado com os pequenos produtores de camarão de Sergipe que, diferente das grandes 

empresas descritas no primeiro capítulo, produzem peixes e camarões para o mercado interno 

e ainda, para os moradores da própria localidade
67

. 

3.3 Os pequenos produtores, o poder público e a universidade. 

Contextualizando a pesquisa com o surgimento da encomenda institucional, pudemos 

constatar que a parceria entre a comunidade, o poder público e a universidade, decorreu 

principalmente do fato de que o próprio poder público, representado pelas suas diferentes 

autarquias, tinha dificuldade de dialogar, de interagir, exercendo desse modo, atividades 

fragmentadas.  Como sinalizou o promotor Sandro Luiz da Costa
68

: 

Era preciso tentar estabelecer um estudo e diagnóstico, buscando uma 

solução unificadora. Você tinha várias ações fragmentadas, gerando 

problemas do tipo: no estado você tem a CODISE que tem uma prática de 

fomentar a utilização, ela vê a coisa como recurso. E você tem do outro lado, 

no mesmo estado, a ADEMA que é o órgão fiscalizador, que a tolerância é 

zero. A tolerância é tão zero que eles não conseguem efetivar a tolerância 

zero deles e aí os dois não conseguem se falar. Então, essa pesquisa foi à 

busca de uma atuação sistêmica do poder público (Entrevista, Socorro, 

03/11/2009). 

Com o tempo, os pesquisadores da UFS não só conquistaram legitimidade para 

promover alternativas ao conflito, como ganharam reconhecimento. Para o promotor Gilton 

Feitosa, então responsável pelo Núcleo de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, a 

universidade estava exercendo um importante papel. Ao fazer um breve histórico da questão 
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 Vários estudos têm demonstrado a viabilidade de se produzir alimentos produzidos na localidade. Entre as 

boas razões: mantém o dinheiro circulando na própria comunidade, fortalecendo a economia local; Se reduz o 

número de atravessadores, garantindo que o produtor possa agregar mais valor e passe a ter mais perspectivas de 

continuar a viver no campo e ainda, com a ausência de grandes percursos, se reduz o gasto com transportes e 

embalagens, diminuindo a emissão de dióxido de carbono (SINGER; MASON, 2007).  Em relação ao Estuário 

Vaza-Barris, o trabalho desenvolvido pelos colegas de pesquisa, Aline, Alberto, Marcel e Manoel junto às 

marisqueiras, têm demonstrado a cobrança dessas mulheres, no sentido de reivindicar uma participação mais 

ativa no comércio do camarão (MENEZES et al., 2010).    
68

 Sandro Luiz da Costa entre 2007 e 2008 foi responsável pelo Núcleo de Meio Ambiente do MP Estadual. 

Embora não esteja ocupando mais esse cargo e hoje sua atuação seja no MP de Socorro/SE, ele continua 

acompanhando o caso, pois além de promotor, é um estudioso das questões ambientais e inclusive é mestrando 

do Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFS.  
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envolvendo pequenos produtores de camarão e o poder público, relatou: “[...] Estamos 

coordenando esse procedimento e tentando avançar nesses estudos, nessa compreensão do 

problema aqui em Sergipe com uma parceria importante que é da academia, porque eles têm o 

conhecimento científico”. Na mesma ocasião, Manoel Rezende, superintendente do IBAMA 

em Sergipe argumentou: “Me alegra o trabalho que vem sendo feito pela academia. Eu sou de 

uma época em que a universidade trabalhava para colocar a tese de doutorado e mestrado na 

prateleira” (Transcrição de Vídeo - Audiência Pública, 20/04/2010). 

De fato a proposta apresentada pelos pesquisadores da UFS era inovadora. Tendo 

como referência o próprio “procedimento caranguejo” verifica-se que as atividades 

desenvolvidas pelas universidades que atuaram antes da chegada da equipe da UFS, se 

restringiam a questões técnicas. Tanto que as análises foram realizadas sem nenhum contato 

com a comunidade envolvida. Nessa perspectiva, as palavras de Leff são pertinentes: 

El conocimiento ya no ofrece seguridad alguna en la era del riesgo y del 

terror. La libertad ha sido cooptada por el mercado. El sujeto, el yo, el ser, se 

mantienen alejados, enajenados, sometidos al poder de un conocimiento que 

despliega su propia lógica interviniendo la vida, pero fuera del mundo de la 

vida y de los espacios de convivencia (LEFF, 2005, p. 129) 

Desse modo, embora não tivéssemos a pretensão de “salvar”, a pesquisa tinha um 

diferencial. Afinal, se baseava numa proposta que buscava, a partir de enfoques 

metodológicos participativos, uma reorganização sociocultural e produtiva, visando o 

desenvolvimento sustentável, a preservação do ambiente e a construção de cidadania numa 

perspectiva inter/trans/multidisciplinar, ganhava não só legitimidade, como admiração.   

No entanto, partindo de questões contemporâneas – conflito/conciliação – podemos 

perceber que ao mesmo tempo em que parecia haver uma espécie de “evolução” nos 

mecanismos de conciliação (poder público, comunidade e universidade), havia uma série de 

questões que iam além da dificuldade do diálogo entre as autarquias. Havia a questão 

burocrática, financeira e ainda a teórico-metodológica e político afetiva.  

No inicio das atividades, os integrantes do projeto – tanto da Engenharia de Pesca 

como das Humanas - se reuniam uma manhã por semana, a fim de trazer para a discussão, os 

materiais de observação da semana. Dessa forma podíamos analisar os dados paralelamente à 

coleta, e ainda direcionar, quando necessário, as próximas idas a campo. Com relação às idas 

a campo, realizávamos duas atividades por semana, somando-se às reuniões mensais, 

realizada pelos produtores na Associação. Como o grupo era grande, alternávamos as idas, de 

forma que todos pudessem participar das atividades. Assim, as reuniões semanais, somada aos 
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diários de campo, socializados por todos do grupo, possibilitava uma melhor compreensão do 

quadro como um todo e ainda, permitia que desenvolvêssemos as conexões teóricas. 

Essas reuniões semanais duraram – de forma harmoniosa - cerca de nove meses. Nesse 

período, o grupo da UFS já tinha se legitimado enquanto organização responsável para dar 

continuidade às ações que buscavam harmonizar a situação entre os produtores e o meio 

ambiente, ou melhor, entre os produtores e poder público.  Enquanto fazíamos a 

caracterização do campo e produzíamos um banco de imagens, foram coletados os primeiros 

dados para análise de solo e água que, diferente das tradicionais ferramentas de trabalho de 

um sociólogo (caderno, caneta, gravador, câmera fotográfica) dependiam de recursos e 

parcerias
69

, visto que cada análise custa em média R$ 700,00 (setecentos reais).  

No entanto, as divergências teórico-metodológicas começaram a aparecer, de forma 

que nos últimos meses, as reuniões semanais foram voltadas quase que exclusivamente para 

discutir concepções de pesquisa.  Afinal, as expectativas e o modo de conceber uma pesquisa, 

não eram as mesmas. Fato que foi se evidenciando ao longo dos trabalhos de campo. 

Durante décadas, os cursos de Engenharia de Pesca estiveram voltados para o cultivo e 

industrialização de derivados da pesca, buscando-se sempre o aumento da produção. Havia 

uma preocupação com uso e o manejo dos recursos naturais, mas foi somente nos últimos 

anos que expressões como sustentabilidade, meio ambiente, preservação e biodiversidade 

passaram a fazer parte da pauta do dia. Nesse contexto, surgiu a necessidade de não apenas 

produzir, mas educar para a sustentabilidade.  Mas qual sustentabilidade? Essa não é apenas 

uma questão dessa dissertação, mas norteou as atividades dos dois grupos, GEPEC e GEAS e 

inclusive, pode ser considerada como a questão que mais contribuiu para o “desentendimento” 

dos grupos. 

Na literatura, encontramos formas variadas de entender e tentar frear os danos 

ambientais causados pelo nosso modo de vida, e todos, mesmo considerando as diferentes 

concepções, não deixam dúvida que a transição entre essa expansão descontrolada do modo 

de produção capitalista, para um modelo socioambiental sustentável não é uma tarefa simples. 

Desse modo, colocar em prática determinada concepção é algo mais difícil, ainda se partirmos 

da ideia proposta pelo MEC, amparada no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
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 Em maio de 2009, foi aprovado pelo Banco do Nordeste, através do Edital: FAPITEC//FUNTEC/BNB Nº 

11/2008 verbas para o projeto de Diagnóstico e conversão das carciniculturas convencionais em carciniculturas 

sustentáveis no estuário Vaza-Barris, SE. No entanto, em respeito à grande burocracia, passado mais de um ano 

da aprovação, o recurso ainda não fora liberado. Em agosto desse mesmo ano foi fechada uma parceria com 

EMBRAPA, que assumiu arcar com os custos de algumas análises, que inclusive já estão em andamento.   
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Sustentáveis, onde prevalece a ideia – pelo menos em tese – de que a Educação Ambiental 

deve envolver uma perspectiva holística
70

, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza 

e o universo de forma interdisciplinar. 

Não há consenso quanto ao significado de interdisciplinaridade
71

 e nem podia haver. 

Mesmo assim tentaremos traçar, de forma genérica, o conceito que se tornou tão presente nos 

discursos, especialmente no campo do ensino e da pesquisa. Vale destacar que é preciso 

cuidado ao tentar apresentar um conceito de interdisciplinaridade, pois como coloca Leis, 

“procurar definições `finais` para a interdisciplinaridade não seria algo propriamente 

interdisciplinar, senão disciplinar. Na medida em que não existe uma definição única 

possível”, visto que é uma reação alternativa à abordagem disciplinar normalizada (LEIS, 

2005, p. 5).  

Mesmo correndo riscos, podemos dizer que interdisciplinaridade é “elo” que faz a 

mediação entre disciplinas e áreas distintas do conhecimento. Esse “elo” faz com que se 

estabeleça um diálogo, possibilitando não só uma conversa compreensível, como uma 

cooperação entre áreas vizinhas e muitas vezes até distintas. Partindo dessa generalização do 

conceito, podemos dizer que a interdisciplinaridade se tornou condição fundamental, tanto no 

ensino como na pesquisa, especialmente em temas ligados ao meio ambiente.  

Quando voltamos o olhar para o nosso objeto de pesquisa, percebemos a importância 

de uma proposta interdisciplinar, aos olhos das instituições que regulam o meio ambiente. Um 

dos promotores, ao falar da pesquisa desenvolvida pela UFS no estuário, em várias ocasiões 

argumentou: “Eu acho que está tendo um avanço grande. Eu acho que isso pode ser um 

modelo não só para Sergipe – embora eu saiba que o objetivo não é um modelo – mas pode 

ser um exemplo para o Brasil e até, quiçá, para outros países”. 

Nós das Humanas não poderíamos fornecer dados referentes ao solo, água, manejo, ou 

seja, dados dos quais não fomos formados ou “capacitados” para fornecer. Da mesma forma, 

com o pessoal da pesca. Assim, entendendo o meio ambiente como “conjunto de condições, 

leis e relações que abrigam e regem a vida em todas as suas formas”, a chamada 
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 Abordagem no campo das ciências humanas e naturais que prioriza o entendimento integral dos fenômenos, 

em oposição ao procedimento analítico que em que seus componentes são tomados isoladamente” (Dicionário 

Eletrônico Houaiss, 2007). 
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 Há autores que fazem questão de dividir os níveis de interação entre as disciplinas, como se houvesse uma 

hierarquização entre os “elos”, as “pontes”. Assim, não teríamos só a interdisciplinaridade, mas a 

transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. Tais conceitos foram apresentados num Seminário (França, 

1970), que discutiu os problemas da interdisciplinaridade no campo do ensino e da pesquisa e contou com nomes 

como Piaget, Guy Berger, e outros. 
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interdisciplinaridade se tornou fundamental, de forma que uma área pudesse usufruir, dialogar 

e interagir com o conhecimento da outra.  

Desse modo, a pesquisa realizada no estuário Vaza-Barris, ao menos inicialmente, 

pode ser chamada de pesquisa interdisciplinar, ou ainda, partindo do entendimento de Guattari 

(1992), poderíamos dizer que foi uma tentativa de colocar em prática os princípios da 

transdisciplinaridade.  

Assim como a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade surgiu em decorrência da 

própria especialização, ou como diriam alguns, decorreu do próprio avanço do conhecimento, 

mais especificamente da proposta cartesiana de fragmentar o conhecimento, ou seja, dividir o 

objeto de estudo, de forma que ele pudesse ser melhor analisado, entendido, compreendido. 

Assim, não se fragmentou só a forma de análise de um objeto, como se fragmentou o modo de 

ser e pensar das pessoas. Se contrapondo aos princípios cartesianos, a transdisciplinaridade se 

propõe justamente a religar os saberes, oferecendo uma perspectiva de união do 

conhecimento, articulada não só com a perspectiva acadêmica, mas comunitária, expressando 

a relação “homem” e “natureza” de forma mais harmônica e complementar.  

De acordo com o documento final, extraído do Congresso Ciência e tradição: 

Perspectivas Transdiciplinares para o século XXI realizado pela UNESCO em Paris, a 

transdisciplinaridade é fruto das próprias revoluções conceituais da ciência, que deu luz a uma 

nova lógica, correspondente, em muitos aspectos, a antigas lógicas esquecidas. Um diálogo 

capital, cada vez mais rigoroso e profundo, entre a ciência e a tradição pode então ser 

estabelecido a fim de construir uma nova abordagem científica e cultural: a 

transdisciplinaridade (UNESCO, 1991). 

Verifica-se que não existe uma fronteira exata dizendo “esta pesquisa está no campo 

interdisciplinar”, “transdisciplinar” ou “multidisciplinar”. Além dos termos serem muito 

similares, não há um marco que nos ajude a esclarecer ou distinguir cada campo de forma 

clara. O que fica evidente é que independente de classificação, tais estudos tem crescido 

muito
72

. No entanto, os próprios documentos oficiais indicam que a Educação Ambiental não 

é neutra, mas ideológica. Desse modo, achamos oportuno analisar as representações sociais de 
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 “Entre 1999 e 2003, a evolução do número de programas avaliados pela área multidisciplinar se deu em ritmo 

intenso: 44 em 1999, 57 em 2000, 70 em 2001, 85 em 2002 e 111 em 2003. O incremento no período foi, 

portanto, de 152%, enquanto o aumento no número de programas credenciados pela Capes, em todas as áreas, foi 

de 27%” (BURSZTYN, 2004, p. 73).  
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cada grupo, de forma que, possamos visualizar não só os entendimentos, como a proximidade 

com cada perspectiva, expressa no capítulo anterior. 

 O GEAS parte de uma concepção que se aproximava das ideias de Ignacy Sachs e 

Wagner Valenti, ou seja, entende que a sustentabilidade ambiental pode caminhar junto com o 

desenvolvimento econômico. Para isso, o fator preponderante dependeria de projetos bem 

concebidos, baseados no uso de tecnologias adequadas, somado a um plano de negócios bem 

realista (VALENTI, 2008). Já o GEPEC, parte de uma concepção que se aproximava das 

concepções de Castoriadis, ou seja, entende que a economia deveria deixar de ser o norte do 

“viver em sociedade” e passasse a ser apenas mais um elemento na busca por novas atitudes 

humanas, de forma que pudéssemos nos tornar mais conscientes e autores da nossa própria 

evolução histórica (CASTORIADIS, 1981). Pela diferença de entendimentos, várias 

polêmicas surgiram, de modo que o coordenador do GEPEC frisasse muitas vezes que os 

produtores poderiam buscar melhoria de renda, mas não de lucro, tendo em vista que em se 

tratando de APP, a atividade não poderia contribuir para o enriquecimento individual (ao 

modo de uma acumulação capitalista). Já a coordenadora do GEAS, entendia que questões 

que ajudassem a definir esses parâmetros não deveriam ser propostas pelos pesquisadores, 

afinal, não caberiam a “nós” tais definições. 

A partir desses entendimentos de pesquisa e de mundo, se produziria dados, para 

auxiliar o poder público no sentido de determinar – fazendo uma analogia ao “bolo” de 

Delfim Netto
73

 - se os produtores teriam direito de desfrutar das “migalhas do banquete”, ou 

seja, se poderiam continuar produzindo a iguaria, cara e desejada por tantos, e com isso, 

aumentar sua renda ou o seu lucro, dependendo da correlação de forças.  

Utilizaremos alguns exemplos para tentarmos expressar essas diferenças. O grupo do 

GEPEC entendia que, embora o método de análise de água e solo mais aceito pelo 

pensamento acadêmico fosse aquele, desenvolvido pelo grupo do GEAS, era importante 

sinalizar outras formas de análise, de modo que a comunidade, mesmo não tendo recursos 

técnicos e financeiros, pudesse analisar e compreender que a água não estava boa sem 

depender de análises laboratoriais. Nesse sentido, se valorizava mais o saber popular (práticas 

não-científicas), adquirido por várias gerações. Já o GEAS partia do entendimento que mesmo 

sendo relevantes as questões que envolviam o “saber”, análises laboratoriais eram 
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 Delfim Netto comparou o crescimento econômico a um bolo, argumentando: "É preciso fazer o bolo crescer 

para depois reparti-lo". 
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indispensáveis, afinal, o espaço da academia era reconhecido e legitimado para tais 

experimentos. “Se não precisassem de questões técnicas, teriam convidado outro órgão ou 

entidade para participar”.  

Não se trata de entender a questão como sendo técnica ou não, reduzindo o debate a 

um conflito stricto sensu entre áreas distintas do conhecimento, mas de entender que existem 

concepções distintas sobre o papel da ciência e da técnica, ou seja, não podemos reduzir a 

competência técnica como mero elemento da dinâmica capitalista e no caso específico dessa 

pesquisa, reduzí-la a instrumentos regulatórios ou a uma categoria do capital. A ciência e a 

técnica, também podem ser utilizadas como ação emancipatória, podendo produzir, inclusive, 

rupturas epistemológicas, como pode ser evidenciado pela Agroecologia
74

.  

Outra questão que gerou muitas discussões foi a questão da larva. Como já 

sinalizamos anteriormente, a larva utilizada por todos os produtores para a produção do 

camarão, vinha de grandes laboratórios. Segundo os próprios produtores, por Sergipe produzir 

pouco, se comparado a outros estados do nordeste, as larvas que aqui chegavam eram de baixa 

qualidade, era o refugo da produção.  Desse modo, o grupo do GEPEC entendia que deveria 

haver critérios e mecanismos de controle dessas larvas. Já o grupo do GEAS, achava 

arriscado, entendia que como resposta, os laboratórios poderiam boicotar os produtores de 

São Cristóvão e deixar de fornecer larvas a eles.    

Não se trata simplesmente de ser contrário às larvas por elas decorrerem de um 

processo tecnológico. Mas de entender que a cada dia, o produtor vai perdendo o controle 

sobre o modo de se produzir, de maneira que os instrumentos de trabalho não dependem mais 

da habilidade e do saber do produtor, mas que eles se tornam cada dia mais reféns da lógica 

capitalística, neste caso, das grandes indústrias que produzem as larvas, ou dito de outra 

forma, ficam reféns das artimanhas dos grandes circuitos comerciais. 

A esse respeito, Diegues chama a atenção, argumentando que conhecemos muito 

pouco desses ambientes e que as comunidades tradicionais desenvolveram uma série de 

maneiras de conviver com os ambientes frágeis que precisam ser valorizados, pois podem 

inclusive, contribuir para a chamada preservação ambiental. Para isso, é preciso repensar a 

função das áreas de preservação, sem excluir os moradores tradicionais (DIEGUES, 2001). 
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 Novo campo do conhecimento que “fornece uma estrutura metodológica de trabalho para a compreensão mais 

profunda tanto da natureza dos agroecossistemas como dos princípios segundo os quais eles funcionam. Trata-se 

de uma nova abordagem que integra os princípios agronômicos, ecológicos e sócio-econômicos à compreensão e 

avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo” (ALTIERI, 2000, 

p.18). 
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Considerando o entendimento de Diegues, partimos do pressuposto que as comunidades não 

podem se tornar reféns do grande circuito comercial, que geralmente desconsidera suas 

práticas culturais e suas formas tradicionais de manejo.  

A atenção, tanto para a questão da larva como para a ração, se justifica, pois corremos 

o risco de cair numa armadilha, ou seja, sob o argumento de que a atividade desses pequenos 

produtores condiz com seu modo de vida, dito tradicional, se autoriza a produção, numa área 

que legalmente pertence ao bem comum da população (APP) e corre-se o risco, num futuro 

bem próximo, dessas áreas se tornarem áreas de produções intensivas
75

, e mais, controladas 

por grandes empresas que dominam o setor de insumos e implementos agrícolas. Um exemplo 

típico é o que vem ocorrendo com a produção de frango no Brasil. Várias empresas, em nome 

da alta maximização dos lucros, fazem de pequenos produtores, meros instrumentos de um 

processo de produção. Chocam os ovos e entregam os pintos aos pequenos produtores, que 

compram a ração e os produtos determinados pela empresa, que diz a eles exatamente como 

“criar”. Depois, quando o frango já está crescido, os compram de volta. Essas mesmas 

empresas
76

 que chocaram o ovo, abatem, processam, comercializam e agregam todo o valor 

da produção, desarticulando toda uma rede local, repleta de saberes tradicionais e interesses 

comunitários. Levando em consideração que países como os Estados Unidos, que produzem 

somente 13% do camarão que consomem e que, empresas líderes no mercado mundial, estão 

instaladas na região, é possível que, numa ausência de regulação
77

 para propriedades em APP, 

que o modelo de produção intensiva seja propagado para o manejo do camarão.   

Talvez, se o curso de Engenharia de Pesca da UFS fosse mais antigo e mais 

estruturado, essas questões poderiam ser resolvidas na própria instituição. Em Santa Catarina, 

existem trabalhos ligados à carcinicultura de grande relevância social. O departamento de 

Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), criado ainda em 1984, vem 

desenvolvendo uma série de projetos que apóiam as comunidades tradicionais. No entanto, 
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 Relatório do Seafood Wathch diz que, em todo o mundo, 10% da perda dos mangues pode ser atribuída à 

criação intensiva de camarões e reconhece que esse número pode chegar a 20% em algumas áreas (SINGER; 

MASON, 2007). 
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 Importante destacar que estudos em empresas com esse perfil, comprovam os riscos e perigos no qual os 

trabalhadores são submetidos.  Como as inadequações relativas a tempo de permanência na posição em pé, os 

movimentos repetitivos da linha de produção, as tarefas monótonas no corte das aves, a constante exposição aos 

ruídos e baixas temperaturas, jornadas extensas, com horas extras e pequeno número de pausas para descanso 

(GOES, 2007).  
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 Os países com maior produção de camarão cultivado são a China, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Equador, 

Índia, América Central (englobando Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, Nicarágua e Panamá), México, 

Brasil, Bangladesh e Filipinas. Singer e Mason esclarecem que nesses países que mais produzem camarão, têm 

muito pouca regulamentação. Tanto para a criação de camarões quanto para a pesca de arrasto ou, mesmo se 

tiverem a regulamentação no papel, não há muita garantia de que as regras serão executadas (SINGER; 

MASON, 2007).  
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diferente da UFS, que ainda não possui nenhum laboratório específico para o curso de 

Engenharia de Pesca, a Universidade de Santa Catarina possui cinco laboratórios, além de 

algumas fazendas experimentais (inclusive de camarão) e ainda recebe recursos destinados ao 

Programa de Mestrado e Doutorado, contribuindo para o desenvolvimento de projetos e 

pesquisas. Nessa perspectiva, o entendimento de Leff é pertinente. O autor entende que as 

diferentes práticas sociais não são processos autônomos e nem produzidas livremente. Elas 

“encaixam-se num campo do possível que depende das determinações estruturais do modo de 

produção e das condições que surgem dali para as práticas políticas, teórica, produtiva e 

discursivas” (LEFF, 2002, p. 45).  

Em relação à atuação da UFS, é importante esclarecer que, embora a universidade 

fosse apresentada como uma “luz no fim do túnel” para os produtores e fosse super valorizada 

pelo Ministério Público e órgãos ambientais, ficou evidente durante a pesquisa, que esses 

viveiros também eram uma espécie de “luz” para a universidade, que não dispunha de 

estrutura física. Havia uma troca de “favores” entre produtores e a universidade, de modo que 

as atividades práticas ligadas à aquicultura eram realizadas nos viveiros desses pequenos 

produtores. Assim, os viveiros deixaram de ser apenas uma fonte de renda para as famílias 

envolvidas, mas também passaram a ser utilizados como “laboratório” para os futuros 

engenheiros de pesca. 

Voltando para as diferenças nas concepções de pesquisa, nos pareceu que as 

expectativas do GEAS em relação ao GEPEC eram outras. Embora isso nunca tenha sido dito 

verbalmente, acreditamos que eles esperavam outro tipo de trabalho de nossa parte, embora 

nunca tivéssemos feito promessas. Pensamos que eles esperavam algo mais ligado à 

assistência e até ao “educar para a sustentabilidade”, pensando em atividades que buscavam a 

conscientização e a capacitação nos moldes propostos pelo MEC quando este se refere à 

Educação Ambiental. Ficou evidente que ao pesquisarmos as próprias implicações e 

trajetórias da pesquisa, causávamos desconforto, não pelas diferenças entre as distintas áreas 

do conhecimento, mas um desconforto por colocarmos em análise normas e diretrizes 

tradicionalmente estabelecidas pelo pensamento acadêmico dominante.  

Passados mais alguns meses as diferenças entre os grupos não diminuíram, pelo 

contrário, ficaram ainda mais acirradas, a ponto de não conseguirem mais trabalhar juntos. As 

idas a campo passaram a ser realizadas pelos grupos de forma separada e a troca de relatos e 

experiências deixou de ser compartilhada entre os integrantes, passando a existir, de fato, duas 

pesquisas no “mesmo” campo. A pesquisa ligada ao GEAS demonstrava ser mais influenciada 
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pela perspectiva que denominamos no segundo capítulo de “sustentabilista”, ou seja, 

desenvolvimento - fortemente fundado nos pressupostos dos setores dominantes - e 

ambientalismo deveriam caminhar juntos e a do GEPEC, buscava ampliar os espaços de 

autonomia em relação ao sistema técnico-produtivo dominante, se aproximando da 

perspectiva que definimos anteriormente como “ecolibertária”. 

Podemos afirmar que tanto os projetos aprovados pelo GEAS como os do GEPEC, 

contemplam os princípios e diretrizes do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis. No que se refere à Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, 

embora a nova lei que institui e regulamenta tal política tenha sido aprovada depois do início 

das atividades dos pesquisadores da UFS, podemos afirmar que os projetos também estavam 

em consonância com a mesma (Lei nº 12.188/2010). Entre os princípios da referida lei, 

podemos destacar alguns: gratuidade; adoção de metodologia participativa, com enfoque 

multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural; adoção dos princípios da agricultura de base 

ecológica como enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção 

sustentáveis.  

No entanto, os objetivos dos dois grupos não eram os mesmos. Embora ambos 

entendessem que uma questão ambiental deveria ser tratada considerando todas as dimensões 

(social, política, econômica, técnica, cultural e ecológica), o peso que davam a cada uma 

dessas dimensões era distinto. 

Assim, como já sinalizamos, a orientação do GEPEC se aproxima mais da perspectiva 

que denominamos como ecolibertária
78

. Desse modo, embora as reflexões e críticas 

produzidas pelo grupo sejam necessárias e fundamentais, elas não se “encaixavam” numa 

encomenda institucional – como o próprio nome sugere.  Afinal, ainda é forte a ideia de que a 

ciência e a tecnologia são portadoras “naturais” do progresso que a humanidade “tanto” 

necessita, de modo que manter uma postura crítica que problematize a questão ambiental 

numa perspectiva mais ampla, não condiz com os interesses hegemônicos que defendem que a 

ciência deve ser concebida de forma isolada dos conflitos ideológicos e ético-políticos. 

                                                 
78

 Onde a ecologia só toma sentido no contexto de um movimento muito mais amplo e muito mais profundo que 

visa à transformação radical da sociedade e para o qual a questão do poder não poderia ser posta entre parênteses 

(CASTORIADIS, 1981).  
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Partindo do fato de que o principal teórico
79

 que vem orientando os discursos 

governamentais brasileiros quando o tema é meio ambiente, é Ignacy Sachs, se torna quase 

que “natural” que as práticas e ideias do GEAS sejam mais compartilhadas com os 

representantes do Ministério Público e órgãos ambientais. Desse modo, havendo uma espécie 

de “racha” entre os grupos – embora não tenha ocorrido um rompimento formal – podemos 

afirmar que hoje – a poucos dias de entregarmos a dissertação para banca – existem duas 

pesquisas distintas. O GEAS continua dedicando todo o tempo da pesquisa à questão da 

carcinicultura, verificando a densidade de estocagem, tipo de alimentação, utilização de 

insumos, número de ciclos por ano e espécies que são cultivadas nos viveiros, além de 

análises de água e solo, com o intuito de se fazer o balando de nutrientes. Enquanto o GEPEC, 

embora não tenha abandonado a “carcinicultura”, vem compartilhando mais tempo da 

pesquisa num movimento de ampliação da questão (lixão, marisqueiras, feirantes e moradias 

irregulares em APP) possibilitando um levantamento de outras demandas da comunidade que 

vive no entorno do estuário Vaza-Barris, de modo que a pesquisa possa contribuir e produzir 

um espaço público de discussão, tanto junto a órgãos governamentais, quanto aos envolvidos 

da comunidade.  

Contrariando a própria ideia de interdisciplinaridade/transdisciplinaridade e o que boa 

parte dos pesquisadores vem afirmando, ousamos dizer que esta pesquisa, ao invés de criar 

um “elo” para mediar as diferenças entre as distintas áreas do conhecimento, acabou 

acentuando-as ainda mais.   

Numa perspectiva em que é considerado avanço “sustentar” o meio ambiente e logo, o 

modo de produção capitalista, estamos fadados – embora pesquisas demonstrem que a área 

multidisciplinar foi a que mais cresceu na CAPES – a enaltecer a especialidade e mais, a 

pensar de forma fragmentada? Pensamos que não, pelo contrário. No campo da agricultura, já 

existem vários estudos demonstrando que é possível e viável - tanto do ponto de vista 

econômico, como ecológico - trabalhar de forma integrada. Mas para isso, não basta integrar 

as várias áreas do conhecimento, mas reconhecer e considerar a importância dos 

conhecimentos empíricos das comunidades, acumulados através de muitas gerações.  

Desse modo, apostamos que a inter/transdisciplinaridade pode ser entendida como algo 

que vá além da soma das ciências e dos saberes herdados, podendo reorientar as tendências 
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 Nosso ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, ao falar quem foi o "professor de sua vida", arguenta: 

"foi de Sachs que recebi a mais forte influência. Porque foi meu professor direto, meu orientador durante quase 

três anos e, desde então, por trinta anos, uma pessoa que me influencia” (BUARQUE, 2002, p. 14).  
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dominantes para práticas que problematizem e busquem a transformação, tanto dos 

conhecimentos, como do sistema educacional, fomentando a construção de outros modos de 

vida onde se restabeleça a conexão do conhecimento com a vida e não com o mercado.  

No que se refere à efetividade das atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas pelo 

GEAS e GEPEC para a resolução do conflito, podemos dizer - como ficou demonstrado ao 

longo da dissertação - que elas foram pouco efetivas, afinal, o conflito ainda existe. No 

entanto, temos a sensibilidade de entender a complexidade da questão e compreender que 

resultados decorrentes de intervenções voltadas à mudança de manejo, não são imediatos, 

pelo contrário, podem levar muito tempo.  
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4. Uma etnografia visual da pesquisa 
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As fotografias são tecidos, malhas de silêncios e de ruídos. 

Precisam de um narrador para desdobrar seus segredos. As 

fotografias são romances que se escrevem sobre elas, dentro 

delas, com elas. E nada mais desagradável quando se escreve ou 

se lê um romance do que sentir o olhar indiscreto de um 

desconhecido ou de um estrangeiro correr acima do ombro. A 

fotografia não gosta da indiscrição, mesmo que ela a induza 

muitas vezes. É, talvez, por essa razão, que resistimos à objetiva 

quando nos aponta, que estamos raramente satisfeitos da 

imagem que fabricou de nós. Ela dizia, „demais‟, o que não 

queríamos „dizer‟, revelava, o que não devia „mostrar‟. É por 

essa razão, ainda, que as fotografias se acumulam como 

tesouros, dentro de pastas, de caixinhas, de armários, que elas se 

escondem dentro de uma carteira. Elas são nossos pequenos 

refúgios, os envelopes que guardam nossos segredos. As 

pequenas peles, as películas, de nossa existência. As fotografias 

são confidências e memórias (Etienne Samain). 
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Caranguejo-uçá. Em decorrência da alta taxa de mortandade da espécie, Ministério Público e órgãos 

ambientais deram início ao Procedimento Administrativo preparatório de Inquérito Civil que acabou 

originando essa pesquisa. 

 

 
Caranguejo-uça sendo comercializado no Mercado Municipal de Aracaju. Passados oito anos do 

início do Procedimento Administrativo preparatório de Inquérito, vendedores afirmam que a espécie 

pode ser encontrada com facilidade. No entanto, a fartura não é a mesma de décadas atrás. 
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Criança da comunidade, brincando com um siri na maior naturalidade. 

 

 

 
Morador da comunidade “catando” caranguejo no manguezal. 

 



88 

 

 
Lixo acumulado no manguezal. 

 

 

 
Conjunto habitacional construído nas margens do estuário Vaza-Barris. Pode faltar muita coisa 

(emprego, tratamento de água e esgoto, coleta de lixo), mas a “Rede Globo” tem bom sinal. 
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Trabalhadores “diaristas”. 

 

 

 
Senhora da comunidade: “criei todos os meus filhos com a maré”.  
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Marisqueira em busca do sustento. 
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Audiência Pública (Socorro-SE). 

 

 

 
Audiência Pública (Aracaju-SE). 
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Larvas de Vannamei na fase nauplius (estágio em que os ovos se rompem e originam as larvas).  

 

 

 

 
Espécie exótica (Litopenaeus Vannamei) adulta, cultivada no estuário. 
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Viveiros de grande porte (Lusomar). Fundada por um grupo português em 1993, atualmente a empresa 

exporta cerca de 80% de sua produção para a Espanha, França, Portugal, Bélgica e Estados Unidos. 

No mercado brasileiro mantém parcerias com grandes redes de supermercados e restaurantes (Fonte: 

www.lusomar.com.br). 

 

 

 

 

 
Viveiros localizados próximo ao Centro Histórico de São Cristóvão (vários proprietários). 
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Viveiro de camarão e produtores locais. 

 

 
Processamento do camarão – Empresa de grande porte (Foto Divulgação: Diário do Nordeste, 

14/06/2010). 



95 

 

 
Produtor depositando ração no viveiro. 

 

 
Estudantes (UFS) e produtores seguindo para viveiros mais distantes. 
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Abertura do canal para despesca. A água do viveiro é despejada na maré e o camarão fica preso a uma 

rede para depois ser capturado. 

 

 

 

 
Água do viveiro seguindo para maré, enquanto trabalhadores preparam recipiente que armazenará o 

camarão. 
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Trabalhadores retirando a produção (despesca). 

 

 

 
Trabalhadores retirando a produção (despesca). 
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Trabalhadores retirando a produção (despesca). 

 

 

 
Processo de retirada dos camarões presos na lama. 
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Mulheres e crianças da comunidade pegando peixes e camarões presos na lama (processo artesanal de 

limpeza dos viveiros).  

 

 

 
Criança da comunidade segurando siris que estavam presos na lama (processo artesanal de limpeza 

dos viveiros). 
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Armazenando o camarão em caixas de isopor repletas de gelo. 

 

 

 
Transportando o camarão para pesagem. 
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Pequena casa localizada no viveiro. Serve como depósito para ração e dormitório. 

 

 

 
Processo de pesagem pós-despesca. 
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Moradores da comunidade: compram para revenderem em feiras livres (sem ter que pagar para o 

atravessador). 

 

 

 

 
Atravessador: compra direto dos produtores e revende para feirantes e restaurantes. 
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Almoço para comemorar a boa despesca. 

 

 

 

 
“Confraternização” pelo bom resultado da produção. 
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Moradores da comunidade, esperando o pau de arara (4h da manhã) para irem à feira vender o 

camarão. 

 

 

 

 
Filhas de marisqueiras, vendendo “camarão seco” pelas ruas da cidade. 
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Filha de marisqueira, vendendo “camarão seco” para moradores da comunidade. 

 

 

 

 

 
“Camarão seco”, vendido por mulheres da comunidade em feiras livres. 



106 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Difícil falar em considerações finais. Pensamos que em qualquer trabalho de pesquisa, 

os resultados obtidos constituem uma aproximação da realidade, de modo que nossas 

considerações não podem e nem devem ser finais. Valendo-se dessa premissa, podemos dizer 

que essa dissertação procurou, partindo de um estudo de caso, problematizar os pressupostos 

teórico-metodológicos que dão suporte aos mais variados discursos ambientais, especialmente 

no campo da Educação Ambiental, tendo em vista que ainda é forte a ideia de ciência, como 

portadora de uma pretensa neutralidade.  

A partir das atividades de campo, somadas a pesquisa bibliográfica e as discussões 

ocorridas no grupo de pesquisa, pudemos confirmar as principais suposições levantadas, 

identificando o problema gerado pela presença de pequenos produtores em Área de 

Preservação Permanente no estuário Vaza-Barris em Sergipe, como modos de articulação de 

complexos institucionais próprios da lógica capitalística do Estado financeiro, que apanha a 

vida das pessoas fazendo dessa, objeto de teorias, processos, ações e políticas públicas, como 

modo de sustentar o funcionamento e a manutenção desse modelo de Estado. Nesse cenário, 

identificamos que um problema ambiental se insere num círculo de determinações múltiplas, 

ou seja, num primeiro momento a ciência define o que é um problema ambiental, depois o 

Estado regula esse problema e convoca a ciência para definir os parâmetros do que pode ou 

não ser aceito. Dessa forma, pudemos observar que as políticas ambientais, propostas pelo 

Estado, seguem a lógica do capital financeiro, ou seja, existem para amenizar uma crise e, em 

momento algum, indicam uma ruptura com o atual modelo político, econômico e cultural. 

Trazendo a discussão para o campo educacional, consideramos que o “educar para a 

sustentabilidade” pode ser entendido como um conjunto de crenças e valores de reproduzir 

socialmente, mecanismos de manutenção da ordem, ou seja, “sustentar” o modo de produção 

capitalista.  

Partindo das experiências de pesquisa e extensão de uma encomenda institucional 

específica, pudemos constatar o quão difícil é trabalhar numa perspectiva transdisciplinar. 

Também foi possível verificar que a Educação Ambiental, com suas inúmeras vertentes, se 

apresenta como um espaço social de disputa por hegemonia, prevalecendo as ideias e as 

práticas que reproduzem as condições materiais e ideológicas capitalísticas. Desse modo, 

trazendo as contribuições de Althusser para o debate, podemos dizer que os principais 
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discursos e práticas que tomam como cenário o campo ambiental, concorrem para o mesmo 

fim: a reprodução das relações de produção, isto é, das relações de produção capitalistas 

(ALTHUSSER, 1985). 

Nesse sentido, a partir das perspectivas teórico-político-metodológicas que 

apresentamos, podemos sintetizar que a Educação Ambiental se fundamenta em valores e 

crenças sociais, onde sujeitos institucionais, com concepções distintas, disputam entre si o 

poder e a autoridade de dizer o que é certo e o que é errado e muitas vezes nessa disputa, 

tentam separar questões técnicas de questões políticas, reduzindo a dimensão do problema. 

No que se refere exclusivamente ao papel da Educação Ambiental, podemos verificar três 

grandes tendências. A primeira trabalha com o intuito de manter o “status quo” da sociedade, 

ou seja, pretende manter esse modo de vida, injusto e desigual. A segunda, caminha no 

sentido de amenizar ou maquiar a crise, de modo que, através de discursos e práticas tidas 

como preservacionistas, se tenta mudar a aparência do problema, sem, no entanto, tocar na 

essência das questões que tanto contribuem para a chamada crise socioambiental. Já a terceira, 

parte da premissa que é preciso educar, no sentido de propor uma autêntica revolução política, 

social e cultural, pois só havendo uma transformação radical da sociedade, poderíamos pensar 

em soluções de ordem ambiental.  

No que se refere exclusivamente à produção em APP e a atividade de pesquisa 

desenvolvida pela UFS no estuário Vaza-Barris, ou melhor, em relação às pesquisas, 

concluímos essa dissertação sem saber que rumo elas tomarão. As pesquisas, continuando ou 

não, em sua essência, não afetam nosso modo de vida. Produziremos os relatórios, 

prestaremos contas, enriqueceremos nossos currículos e seguiremos nossas vidas. Já em 

relação à produção em APP, quem, no “frigir dos ovos”, se beneficiará ou se prejudicará com 

as decisões que o poder público tomar, será o grupo de pequenos produtores e suas famílias. 

Não sabemos se os viveiros serão ou não fechados, mas partindo do pressuposto que empresas 

como a Coca-Cola têm responsabilidade ambiental, não soa bem aos ouvidos que as 

atividades desses pequenos produtores possam ser suspensas, simplesmente em nome da 

chamada preservação ambiental. 

Ao certo, nem sabemos se o que define uma área como sendo APP, continuará assim a 

definir. Enquanto tecemos essas considerações, tenta-se aprovar no Congresso Nacional a 

reformulação do Código Florestal
80

, sintetizando todos os interesses e contradições existentes 
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 Em se tratando de APP, caso a reforma seja aprovada, a faixa mínima de proteção na margem de rios, 

mangues e restingas cairá de 30m para 15m. Em casos em que a área tenha sido desmatada até 2008 e seja 
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no campo ambiental.  De um lado, alguns representantes do governo argumentam que tal 

reformulação se dará para atender os anseios dos agricultores brasileiros, em especial, muitos 

dos beneficiados pela Reforma Agrária. No entanto, se contrapondo veementemente a reforma 

do Código Florestal, encontramos posições como a do MST - maior movimento social 

organizado da América Latina - que entende que tal reforma só beneficiará os latifundiários 

do agronegócio. “Antes de qualquer medida, defendemos a manutenção do Código Florestal, 

que deve ser cumprido de forma a implementar uma agricultura camponesa sustentável” 

(Secretaria Nacional do MST, 21/05/2010). 

Nesse campo de conflitos e interesses no qual se discute a questão ambiental, ainda é 

possível pensar na imparcialidade da ciência? Nesse sentido, se evidencia a necessidade de se 

duvidar de quaisquer práticas que defendem a ideia de “educar para a sustentabilidade”. 

Sustentar o que e a custo de quem?  

No entanto, mesmo tendo a consciência que o “educar para a sustentabilidade”, no 

limite, acaba contribuindo para a manutenção desse modo de vida, dito capitalista, temos que 

considerar nossos pressupostos teórico-político-metodológicos, compreendendo as políticas 

públicas como parte do movimento do capitalismo, já que elas existem para amenizar as 

precárias condições de vida dos trabalhadores e em momento algum indicam para a ruptura do 

atual modelo econômico, cultural e político. Há setores que criticam estudos e formulações de 

políticas públicas e sociais, sob o argumento que estas, são ações imediatistas e em nada 

contribuem para uma efetiva transformação e consequente bem-estar social.  

Não somos ingênuos a ponto de pensar que as políticas públicas possam nos conduzir 

a uma ruptura com o modelo capitalista, no entanto, contraditoriamente, ao mesmo tempo em 

que elas dão suporte à acumulação capitalista, também melhoram a vida das pessoas. Do 

mesmo modo, verificamos essa contradição em relação à crise ambiental.  

Ao mesmo tempo em que a sociedade incorporou a ideia de que existe uma crise 

ambiental e é preciso preservar, nunca o brasileiro consumiu tanto, revelando uma alegria 

generalizada da população. Prova disso é o próprio índice de aprovação do desempenho do 

presidente Lula, que termina seu mandato batendo recordes de aprovação (85% de aprovação, 

segundo pesquisa CNI/IBOPE). Assim, percebe-se claramente que o momento não “chama” 

grandes transformações, se evidenciando, como afirma Santos (2007), que estamos em um 

                                                                                                                                                         
considerada pelos governos estaduais como “áreas já consolidadas”, embora continuem sendo formalmente 

protegidas, poderão ser ocupadas por atividades agrícolas/construções. Diante dessas possíveis mudanças, vários 

setores da sociedade têm considerado essa reforma como sendo um retrocesso na proteção ao meio ambiente.  
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momento de transição, que é extremamente tardio para ser pós-revolucionário e ao mesmo 

tempo prematuro, para ser pré-revolucionário. Nessa conjuntura, o estudo e a proposição de 

políticas públicas no campo socioambiental - mesmo sem um fim revolucionário – bem como 

a proposição de projetos e atividades ligadas à Educação Ambiental tornam-se fundamentais. 

Caso contrário, a alternativa que nos restaria, seria cruzar os braços e esperar a barbárie 

chegar?   

Alguns grupos têm entendido que não. Dentro da área, conhecida como Ciências 

Agrárias, que forneceu a base e os instrumentos para a Revolução Verde, há grupos propondo, 

com amplo rigor científico, métodos alternativos, numa abordagem em que a agricultura 

integre diversos aspectos agronômicos, políticos, ecológicos e socioeconômicos, visando à 

preservação da natureza, a produção de alimentos mais saudáveis e concomitantemente, a 

melhora da qualidade de vida, tanto de quem consome, como de quem produz.   

Nessa perspectiva, fechamos essas considerações entendendo que a ciência pode sim, 

contribuir para a solução de problemas que ela mesma ajudou a criar, desde que, tanto as 

pesquisas, como as práticas de extensão, partam para análises mais amplas e considerem a 

interdependência entre sistema social e o sistema ecológico na construção de novos 

conhecimentos e novas formas de viver em sociedade.   
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