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RESUMO

O artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa com estudantes do 9º ano do ensino fundamental, em tempo integral, que tem como
objetivo compreender as relações que esses estudantes estabelecem com o rio Doce. O referencial teórico e metodológico do estudo ancora-se
nas contribuições de Bernard Charlot sobre a relação com o saber (2000, 2001, 2009) em diálogo com estudos de Marin (2008), Tuan (2006,
2012) e Reigota (2009). Este artigo pretende discutir as percepções sobre o rio Doce de 28 estudantes de uma das escolas, campo de pesquisa.
As conclusões apontam que as percepções dos estudantes sobre o rio Doce e o meio ambiente sobrepõem às aprendizagens escolares.
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ABSTRACT

The article presents partial results from a search with students from the 9th grade of Elementary School, in Full Time, and its objective is to
understand the relations these students establish with the Doce river. The theoretical and methodological framework of this study is based on the
contributions of Bernard Charlot about the relation to knowledge (2000, 2001, 2009) in dialogue with studies of Marin (2008), Tuan (2006, 2012)
and Reigota (2009). This article intends to discuss the perceptions about the Doce river of 28 students from one of the schools, field of the
research. The conclusions point out that the perceptions of the students about the Doce river and the environmental overcome the school
learning.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa “Relação com o saber e educação ambiental: uma pesquisa com estudantes em tempo
integral”, cujo objetivo é compreender as relações que esses estudantes estabelecem com o rio Doce, como objeto de saber. O contexto do
estudo é o município de Governador Valadares, situado na região Leste de Minas Gerais, recortado pelo rio Doce e um dos municípios atingidos
pelo rompimento da barragem de Fundão, considerado o maior desastre ambiental do Brasil e o pior do mundo envolvendo barragens de rejeitos
(MINAS GERAIS/SEDRU, 2016). A barragem, localizada no município de Mariana, Minas Gerais, de responsabilidade da Mineradora
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Samarco/VALE-BHP, rompeu-se no dia 5 de novembro de 2015, despejando na calha do rio Doce aproximadamente 55.000.000 m³ de lama,
com rejeitos de mineração, que se espalharam ao longo do percurso de 600 Km do rio, até chegar ao litoral do Espírito Santo.

O fornecimento de água para os moradores de cidades abastecidas pelo rio Doce, como Governador Valadares, foi temporariamente
interrompido, sendo retomado dias depois, quando laudos de órgãos técnicos do governo atestaram a potabilidade da água tratada. No entanto,
a desconfiança da população em relação à presença de metais pesados na água tratada faz com que ainda resista em consumir a água
distribuída pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e opte pela compra de água mineral.

Devido à extensa área atingida, a fauna e a flora do rio Doce ficaram ainda mais vulneráveis: ecossistemas e espécies que já eram ameaçadas
por atividades predatórias e impactos da indústria, agricultura e mineração passaram a correr sério risco de extinção. De acordo com o
pesquisador Marcos Freitas, do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, e que participa do Grupo de Recomposição da Bacia do Rio
Doce, serão necessários anos ou possivelmente décadas para a recuperação da bacia.[1]

Considera-se que levantar discussões sobre essa temática, no campo da educação, é de grande relevância, levando-se em conta que os
impactos sofridos pelo meio ambiente importam a todos. Por isso neste artigo, discute as percepções dos estudantes sobre o rio Doce e
espera-se provocar debates e reflexões que fortaleçam as práticas educativas, contribuindo para compreensão das relações com o meio
ambiente.

EM BUSCA DO CONCEITO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL

Entende-se que as relações entre a sociedade e o meio ambiente são construídas a partir de vários determinantes, sejam em nível cultural,
social, psicológico, físico, espacial ou histórico. Conforme o psicólogo Hochberg (1973, p. 11), “estudamos a percepção numa tentativa de
explicar nossas observações do mundo que nos rodeia”, sendo a percepção um dos temas mais antigos de especulação e pesquisa do homem.
Estudos sobre a percepção ambiental buscam compreender a interação do ser humano com o meio ambiente e, na maioria dos casos, mediante
o levantamento referente a fenômenos e problemas ambientais (MARIN; OLIVEIRA; COMAR, 2003).

No pensamento de Merleau-Ponty (1994), citado por Ozmon e Craver (2004), o mundo é aquilo que percebemos, pulsa entre os meios múltiplos
de significados, pois é o mundo um campo de percepções, compreensões, pensamentos, sentidos. No pensamento do autor, a percepção

[...] não é uma síntese puramente intelectual, ao contrário, ela é experimentada pelo corpo no mundo, em nível
pré-reflexivo. A reflexão ocorre após a percepção e ajuda a solidificá-la ou clarificá-la, pois uma percepção que não é
seguida de pensamento logo se perde (MERLEAU-PONTY,1994 apud OZMON; CRAVER, 2004, p. 252).

Nesse sentido, a percepção traz em si vivências, sensações, sentimentos, relações com o mundo e conhecimentos acumulados.

A palavra “percepção” vem do latim perception, que é o ato de perceber, ação de formar mentalmente representações sobre objetos externos a
partir de dados sensoriais. Na maioria dos dicionários da língua portuguesa, é definida como ato ou efeito de perceber; combinação dos sentidos
no reconhecimento de um objeto; recepção de um estímulo; faculdade de conhecer independentemente dos sentidos; sensação; intuição; ideia;
imagem; representação intelectual. Vê-se, então, a amplitude de significações do termo e as possibilidades para diferentes interpretações
(MARIN, 2008).

Del Rio e Oliveira (1997, p. 3) compreendem o estudo dos processos mentais relativos à percepção ambiental como “processo mental de
interação do indivíduo com o meio ambiente que se dá através de mecanismos perceptivos propriamente ditos e, principalmente, cognitivos”.

Castoriadis (1999) afirma que, na percepção, há uma interdependência intrínseca entre o imaginário e a apreensão do real, de modo que, no
momento da leitura feita pelos sentidos, o universo das imagens direciona o ato perceptivo e se dilui nas informações que chegam ao racional
humano. No cotidiano, os indivíduos se relacionam com o meio ambiente, e as construções de percepções e representações são orientadas a
partir dos vínculos com a localização e as pessoas, a todo momento, de forma consciente ou não, orientando as percepções e as ações
humanas (BRASIL, 1998).

Tuan (2012, p. 18) considera a percepção “como resposta dos sentidos aos estímulos externos como atividade proposital, na qual certos
fenômenos são claramente registrados”, enquanto outros são bloqueados. Está relacionada com a atitude, o valor e a visão de mundo. A atitude,
como postura cultural frente ao mundo, “revela uma certa experiência e uma certa firmeza de interesse e valor”; a visão de mundo “é a
experiência conceitualizada” (TUAN, 2012, p. 19). Acrescenta-se também, para o diálogo teórico, o conceito de Topofilia, “o elo afetivo entre a
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pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito, vivido e concreto como experiência pessoal” (TUAN, 2012, p. 19).

Entende-se que a percepção interessa a diversos campos de saberes, na busca de compreender o mundo e o conjunto de eventos físicos,
naturais e humanos. Na educação, como citado por Marin (2008), os estudos de caráter educacional são considerados parte do processo de
formação de conhecimentos, valores e atitudes. Nesse sentido, o estudo “Relação com o saber e educação ambiental: uma pesquisa com
estudantes em tempo integral” é um trabalho de cunho educacional — em que a percepção é considerada como parte que integra o processo de
conhecimentos, da afetividade, dos saberes da cultura, atitudes e das relações com o rio Doce, meio ambiente e educação ambiental, sendo a
escola um campo privilegiado para se observar as percepções, como se constroem e se transformam. Busca-se pensar o ambiente na forma
como é percebido e vivido pelos estudantes, respeitando-se seus valores culturais.

REFLEXÕES SOBRE A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE O RIO DOCE

A percepção dos estudantes sobre o rio Doce traz em si a concepção da relação com o saber que para Charlot (2000, 2001, 2009), constitui-se
em um conjunto de relações que o sujeito estabelece com o aprender, “é relação com o mundo, relação consigo mesmo e relação com os
outros” (CHARLOT, 2000, p. 28). A relação com o saber implica uma rede de conceitos, é considerada:

[...] o conjunto de relações que um sujeito mantém com um objeto, um ‘conteúdo de pensamento’, uma atividade, uma
relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., ligados de uma certa
maneira com o aprender e o saber; e, por isso mesmo, é também relação com a linguagem, relação com o tempo
relação com a ação no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação consigo mesmo enquanto mais ou
menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação (CHARLOT, 2000, p. 81, aspas do autor).

A relação com o saber e o aprender é relação singular e social desenvolvida por um sujeito. Aprender é “exercer uma atividade em situação: em
um local, em um momento de sua história e em condições de tempo diversas, com a ajuda de pessoas que ajudam a aprender” (CHARLOT,
2000, p. 68).

O sujeito pode ser definido como um ser vivo “engajado” em uma dinâmica de desejo, investe no mundo que para ele, tem significados e valores
singulares, o sujeito é sua relação com o saber na medida em que apropria-se do mundo, constrói-se nas relações sociais. Nesse sentido os
processos que constituem a pesquisa sobre estudantes e a relação com o saber, permitem compreender as mobilizações no campo do saber e
do aprender num determinado espaço social (CHARLOT, 2000).

Neste trabalho, apresentam-se dados parciais da investigação realizada na escola B, situada geograficamente distante do rio, coletados por meio
do “balanço de saber”, instrumento adaptado a partir da proposta de Bernard Charlot (2009). O “balanço de saber” consiste na demanda da
elaboração de um texto por parte dos estudantes, no qual eles são convidados a narrar suas experiências com o rio Doce. Os balanços foram
elaborados por 28 estudantes: 10 do sexo feminino e 18 do sexo masculino.

Na análise dos balanços, destacam-se, em nossas reflexões, as percepções e os saberes evocados pelos estudantes sobre o rio Doce e o meio
ambiente. As percepções e os saberes consideram o rio como ambiente natural, espaço de lazer comum a muitos jovens e moradores, conforme
indicam os recortes discursivos a seguir: “O rio Doce era próspero, era um lugar onde se encontrava uma água muito cheia de peixes”
(Estudante, 15 anos, masculino); “O rio Doce, antes de sofrer a coisa que aconteceu, o rio Doce era tão bonito, todos os dias que eu ia, tinha
cheio de gente passeando fazendo piquenique e outras coisas” (Estudante, 15 anos, feminino).

Outras evocações dos balanços se referem mais claramente ao meio ambiente, ao impacto do desastre ambiental, citado de modo recorrente,
indicando o vivido e a preocupação com os danos ambientais em relação à população em geral, conforme os recortes discursivos a seguir: “Hoje
está muito cheio pela lama e outros tóxicos e todos os peixes morreram” (Estudante, 15 anos, masculino); “O rio Doce, como todos já sabem,
sofreu muito com a tragédia de Mariana, onde a barragem de Fundão se rompeu e causou danos à cidade de Governador Valadares, que
depende do rio Doce, em casa, para higiene, limpeza, lavar, cozinhar, para beber, etc.” (Estudante, 14 anos, masculino); “O rio Doce passa pela
nossa cidade de Governador Valadares, e, há um tempo atrás, o nosso rio foi poluído por causa da barragem de Mariana” (Estudante, 14 anos,
masculino); “Como certamente o assunto ficou no entorno do rio, a notícia se espalhou pelos jornais e outros meios de comunicação, a prefeitura
liberou água mineral (galões)” (Estudante, 14 anos, masculino); “O rio Doce está sendo muito poluído, o rio está morrendo. Não tem mais peixe,
a barragem de Mariana atingiu o nosso rio Doce” (Estudante, 14 anos, feminino);“O rio Doce era lindo até acontecer a tragédia em Mariana.
Depois disso, não só Governador Valadares, mas outras cidadezinhas foram prejudicadas. Ficamos sem água vários dias, tivemos que enfrentar
várias filas para pegar água mineral” (Estudante, 14 anos, feminino).
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Também aparecem percepções relacionadas à saúde e ao meio ambiente, como indicam os recortes discursivos a seguir: “Agora com essa lama
que tá no rio agente não pode nem pescar e nadar porque é perigoso a gente pegar doença” (Estudante, 14 anos, masculino); “Podemos falar
que essa poluição diminui o tempo de vida das pessoas” (Estudante, 16 anos, masculino); “A água do rio foi poluída pela barragem de Mariana,
ficamos vários dias sem receber água, como ela já voltou, ficamos em dúvida se consumimos ela para beber ou não” (Estudante, 14 anos,
feminino); “Eu gostaria que o rio Doce voltasse a ser igual era antes, com a água branca, e com os animais saudáveis, com água boa para beber
igual era antes” (Estudante, 14 anos, feminino).

Sobre o que gostariam de saber e a preocupação com o futuro, nos recortes discursivos a seguir, é possível verificar: “Gostaria de aprender
como eles fazem para fazer a água voltar pura. É importante essa aprendizagem para trazer conhecimento” (Estudante, 14 anos, feminino); “Eu
gostaria de aprender se eles vão conseguir tirar o barro do rio Doce e se vai voltar os peixes” (Estudante, 14 anos, feminino); “Essa situação se
estendeu, as pessoas já não sabiam mais o que fazer, mas sempre tinham esperança de que ia melhorar” (Estudante, 14 anos, masculino);
“Espero que algum dia melhore e volte a ser como era antes” (Estudante, 14 anos, feminino); “Agora quase ninguém vai no rio, eu queria que
voltasse como era antes, cheio de gente passeando, ia ser muito bom” (Estudante, 15 anos, feminino).

Os resultados indicam que as percepções dos estudantes são marcadas pelas relações afetivas com o rio Doce: como espaço de contemplação,
na evocação da relação com as famílias às margens do rio, como espaço de lazer para pescar, nadar, passear, brincar. Nessas percepções
comparecem também as incertezas frente ao cenário do desastre ambiental, o que nos permite refletir sobre as “paisagens do medo”, descritas
por Tuan (2005). As percepções desses estudantes sobre o rio Doce são marcadas pelas preocupações com o futuro, pela insegurança quanto à
água potável nas casas, e como dúvida a respeito de quando o rio voltará a ser como era, antes de 2015.

CONCLUSÃO

Os resultados apresentados indicaram uma relação afetiva com o rio, mesmo de estudantes de uma escola localizada geograficamente distante
dele, o que reafirma o seu valor simbólico para a cidade. Destaca-se também a ausência de referência a aprendizagens escolares sobre o rio
Doce. O rio Doce parece se apresentar como temática pouco discutida na escola, seja frente ao desastre ambiental, seja em relação a outros
conhecimentos sobre ele. Nesse sentido, considera-se que tomar o rio Doce como “objeto de saber” implica levar em conta as aprendizagens
escolares que podem contribuir para o estabelecimento de relações com o ambiente e com o rio ao inscrevê-las em um contexto identitário,
singular, na vivência social de cada sujeito (CHARLOT, 2000). Para Tuan (2012), o rio e o meio ambiente natural como um todo precisam ser
pensados na forma como são percebidos e vividos pelas pessoas.

Conclui-se que a temática sobre a água do rio Doce foi muito pouco discutida, os estudantes desejam ampliar seus conhecimentos sobre o rio e
o meio ambiente. A escola, como espaço responsável pela transmissão e produção de conhecimentos, entre outros valores, deve inserir esse
tema de forma contextualizada em seu currículo, levando em conta as relações de saberes e as vivências dos estudantes.

Acredita-se que o currículo escolar tem como um dos seus objetivos levar em conta a realidade vivida, contextualizando, em suas práticas, a
subjetividade e as vivências dos sujeitos. Nesse sentido, Reigota (2009) defende que a escola deve enfatizar a educação ambiental, como objeto
de estudo, e o meio ambiente no qual vivem os estudantes, buscando fazer emergirem os problemas cotidianos.

[1]Leia mais em:
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/maior-desastre-ambiental-do-brasil-tragedia-de-mariana-deixou-19-mortos-20208009ixzz4ixOknK1s.
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