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RESUMO 

 

O objetivo central desta dissertação é estudar algumas possibilidades teórico-metodológicas para 
contribuir com uma Educação Ambiental Integrada (EAI), baseada na percepção ambiental da 
Bacia do rio Cocó - CE. Para isso, enfatiza o papel de relevância dessa bacia para a Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF), pelo fato de estar totalmente inserida no seu contexto 
histórico de urbanização e, por isso, exposta a diversificação das atividades humanas. Nessa 
linha, traz uma percepção, oriunda deste estudo, da evolução e modificação da paisagem 
compreendida pela Bacia do rio Cocó, resultante da ação de agentes naturais, mas 
principalmente antrópicos, como a acelerada e desordenada ocupação das margens dos seus 
cursos d’águas. Ainda, destaca o aumento populacional descontrolado e a falta de 
planejamento socioambiental integrado como causador de alterações no funcionamento da 
dinâmica natural dos recursos hídricos existentes na (RMF) e de diversos prejuízos de ordem 
social, ambiental e econômico para as populações ribeirinhas. Reforçando a ideia da 
necessidade de uma EAI adequada, este trabalho também reforça a percepção da paisagem de 
inserção da Bacia do rio Cocó, como um todo integrado, organizado no espaço geográfico 
através das relações de interação e interdependência entre o seu meio natural e social. A partir 
dessa compreensão o trabalho faz um direcionamento para a importância de uma Educação 
Ambiental Integrada, pensada como uma possibilidade de ação transdisciplinar, na qual todo 
cidadão e grupo social, em ação conjunta com o setor público e privado, deve ser ator ativo 
quanto a sua responsabilidade em cuidar do meio ambiente em que vive, como paisagem 
dinâmica internamente e conectada ao seu meio externo.  Esta dissertação contribui para uma 
reflexão teórico-científica e crítica acerca da pluralidade de concepções e práxis em educação 
ambiental, ampliando sua dimensão para um encontro de saberes científicos e culturais, 
trazendo a luz o olhar transdisciplinar da crise ecológica global e possíveis soluções 
direcionadas à sustentabilidade da vida planetária, com equidade e ética socioambiental. 
Nessa perspectiva aponta uma Educação Ambiental Integrada - EAI, baseada em uma 
estrutura epistemológica tríplice: a percepção integrada da paisagem, exemplificada na Bacia 
do rio Cocó, a visão da ecologia profunda e o princípio biocêntrico, dialogando com 
Christofoletti (1980), Capra (1997), Mateo, Silva e Cavalcante (2007) e Toro (2005). 
 
Palavras-Chave: Educação Ambiental. Educação Ambiental Integrada.                             
Percepção da Paisagem. Bacia Hidrográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



RÉSUMÉ 

 
L'objectif principal de cette dissertation est d'étudier certaines possibilités théoriques et 
méthodologiques pour contribuer à une éducation environnementale intégrée (EAI), fondé sur 
la perception de l'environnement du bassin Coco-CE. Pour ce faire, souligne le rôle de la 
pertinence de ce bassin pour la région métropolitaine de Fortaleza (FMR), parce qu'il est 
complètement inséré dans son contexte historique de l'urbanisation et, par conséquent, 
exposés à la diversification des activités humaines. Dans cette ligne, apporte un sens, tirer de 
cette étude, l'évolution et la modification du paysage composé par le bassin de fleuve Coco, 
résultant de l'action des agents naturels, mais surtout par l'homme, comme l'occupation rapide 
et désordonnée des rives de ses cours d'eau. Pourtant, dit la croissance incontrôlée de la 
population et le manque de planification sociale et environnementale intégrée pour provoquer 
des changements dans le fonctionnement de la dynamique naturelle des ressources en eau 
(LWR), et des pertes de diverses développement social, environnemental et économique pour 
les communautés côtières. Renforcer l'idée de la nécessité d'un EAI adaptée, ce travail 
renforce aussi la perception du paysage de l'insertion du bassin de la rivière Coco comme un 
tout intégré, organisé dans un espace géographique à travers des relations d'interaction et 
d'interdépendance entre leur environnement naturel et social. Basé sur ce travail concept est 
une direction à l'importance d'une éducation environnementale intégrée, considérée comme 
une possibilité de sanction disciplinaire, dans lequel tous les citoyens et les groupes sociaux, 
agissant conjointement avec le secteur public et privé doivent jouer un rôle actif en tant leur 
responsabilité de prendre soin de l'environnement dans lequel ils vivent paysage comme en 
interne dynamique et connecté à votre environnement extérieur. Cette thèse contribue à un 
cadre théorique, scientifique et critique sur la pluralité des idées et praxis dans l'éducation 
environnementale, en élargissant sa taille à une réunion de la connaissance culturelle et 
scientifique, mettant en lumière le regard transdisciplinaire de la crise écologique mondiale et 
les solutions possibles pour assurer la viabilité vie planétaire, avec équité et l'éthique sociale 
et environnementale. Cette perspective est une éducation environnementale intégrée - EAI, 
basé sur une structure triple épistémologique: la perception intégrée du paysage, illustré dans 
le bassin du fleuve Coco, la vision de l'écologie profonde et le principe biocentrique, le 
dialogue avec Christofoletti (1980), Capra (1997) , Mateo, Silva et Cavalcante (2007) et Toro 
(2005). 
 
Mots-clés: Éducation à l'environnement. Intégré l'éducation environnementale.                   
Perception Paysage. Bassin versant.  
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1 INTRODUÇÃO      

              

                  A problemática da sustentabilidade socioambiental é tema recorrente nas atuais 

discussões mundiais e envolve diversos setores da sociedade globalizada (social, político, 

econômico e educacional) contextualizando-se numa complexa rede de relações sistêmicas 

que dificultam a busca de alternativas coerentes e eficazes ao favorecimento de um 

desenvolvimento socioeconômico com equidade social, valores éticos, bem-estar humano, 

preservação e conservação de sistemas naturais de maneira que garanta a sustentabilidade da 

vida planetária. 

                 Essa problemática se agrava, ao considerar que a visão sistêmica de meio ambiente 

é quase que totalmente desconhecida pela população mundial, não havendo, em geral, 

inclusão de conhecimentos básicos, transdisciplinares e integrativos do saber ecológico 

natural e social no processo educacional básico dos diversos países, ações das lideranças 

governamentais nesse sentido, e muito pouco na formação acadêmica dos diversos campos 

científicos, exceto aqueles relacionados com o tema. Em alguns casos, mesmo possuindo 

acesso a esse conhecimento, às vezes não o dominam ou simplesmente divergem no pensar 

filosófico e metodológico. Nesse caso, contribuindo mais amplamente para a variedade de 

teorias, práticas pedagógicas, recursos didáticos e técnicas no tratamento da questão ambiental 

em si, o que é positivo.  

Diante desse posicionamento é importante uma reflexão quanto à diversidade dos 

conceitos e metodologias de Educação Ambiental (EA), geralmente, elaboradas e adotadas 

conforme um pensar científico ou por interesse socioeconômico de certa região do mundo.  

Partindo das primeiras formulações internacionais sobre as definições, conceitos e 

objetivos da EA, ao longo do seu processo de sistematização educacional, é possível 

direcionar um olhar crítico sobre sua essência, buscando respostas a perguntas, como: por 

quê, para que, para quem e como. Na literatura relativa à Educação Ambiental é visível a 

fragmentação de pensamentos, diferenças de compreensão, formas de aplicação, e em alguns 

casos, com sustentação metodológica baseada e presa aos princípios dos velhos paradigmas da 

disciplinaridade e do cartesianismo, que insistem na divisão da ciência, gerando disputas 

profissionais e políticas, distanciando o saber científico do popular, restringindo a formação 

do educando, a situações técnicas e soluções paliativas para problemas localizados - dando-

lhe tratamentos isolados do sistema ambiental com um todo, ou seja, do macro-sistema terra. 

As divergências sobre a EA a respeito sua aplicabilidade dificultam e confundem 

a facilitação junto ao educando e a grupos sociais acerca de qual conhecimento teórico-
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prático, integrado e crítico direciona para uma responsabilidade participativa quanto à questão 

ambiental totalitária, observando-se, em algumas situações, a limitação desse conhecimento 

ao atendimento de produções econômicas de interesses particulares de determinados grupos 

privilegiados, contribuindo, direta ou indiretamente para um novo descobrimento capitalista: a 

“Indústria do Meio Ambiente”, embasada em chavões e projetos de que tudo se resume em 

EA em prol do desenvolvimento sustentável. 

 A pesquisa revela uma necessidade de ampliação do universo da EA de modo a 

alcançar a transdisciplinaridade das questões nela intrínsecas, agregando e não dissociando 

conhecimentos científicos, pois, o compartilhar de saberes relacionados ao “como” cuidar 

melhor do meio ambiente, da sua biodiversidade, dos seus sistemas vivos e da qualidade de 

vida humana significa aumentar as chances de acertos na busca da sustentabilidade global.    

Nesse pensar, emerge a idéia de uma Educação Ambiental Integrada (EAI), 

baseada na percepção da paisagem, vista como um todo unificado e resultante da interação de 

elementos e relações de processos naturais e sociais, nos quais o homem é parte integrante e 

indissociável de sua composição, formação, construção e transformação da realidade 

socioambiental. 

Para compreender a dimensão do homem, enquanto ser pertinente à paisagem é 

indispensável o preparo de sua mente, de educá-la ou reeducá-la para tal. Isso exige mudanças 

biopsicossociais no educando, o que significa intervir no seu sistema interno e complexo 

“corpo-mente”, na sua corporeidade vivida, ou ainda, transformar suas relações culturais com 

o meio ambiente local e sua capacidade de perceber a totalidade planetária de maneira mais 

conectada e crítica com a realidade social atual. 

A EAI dissertada tem como objetivo central contribuir com proposições ou 

recursos metodológicos transdisciplinares, a partir de uma percepção integrada da paisagem 

da Bacia do rio Cocó, elaborado após reflexões críticas, análises teórico-vivenciais e 

adaptações de outros trabalhos e pensamentos científicos relacionados, direta ou 

indiretamente com a educação do meio ambiente. 

Ao definir a Bacia Hidrográfica do rio Cocó, como área de percepção ambiental e 

potencial de uma EAI, a pesquisa agrega os seguintes objetivos específicos:  

a) delinear as unidades geoecológicas da bacia e suas inter-relações, possibilitando 

uma percepção da paisagem da mesma como uma totalidade sistêmica; 

b) obter um diagnóstico integrado da bacia em foco através da análise de suas 

potencialidades sócio-econômicas e problemas ambientais; 
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c) definir o potencial da área da bacia como possibilidade de uma EAI, baseada na 

mudança de paradigmas tradicionais mecanicistas para outros mais profundos. 

                  As proposições da EAI culminam em um educar e reeducar socioambiental que 

promove ao educando uma mudança no seu estilo de viver e pensar a vida social, através de 

um processo educacional de ampliação da consciência ecológica que contribui para o 

desapego de valores, rótulos, princípios tradicionais, relações e práticas socioeconômicas 

depuradas e de outras ações posturais e comportamentais, consideradas modernas, mas que 

apenas direcionam a um mundo linear de produção e consumo exacerbado de materiais ou a 

estimulação da necessidade do “ter”, representando perda do sentido da própria existência do 

homem, causando a degradação ambiental natural e social, resultando numa paisagem 

socioambiental de contraste preto-branco, pobre de vida planetária e precária qualidade de 

vida humana. 

Proporcionar uma percepção individual e coletiva ou de “ser-no-mundo” e de 

“seres integrantes de uma mesma paisagem global”, capacita ao educando(a) ou grupo(s) 

educado(s) o entendimento de que o homem é um ser singular, social, político e parte 

indissociável da paisagem, logo, elemento ativo, criatura e criador dela e, inevitavelmente está 

constantemente exposto aos impactos naturais e culturais, positivos ou negativos ao meio 

ambiente como um todo, o que leva a afirmar que o ser humano é agente responsável e 

transformador de sua própria realidade socioambiental.  

                  O desenvolvimento de uma percepção integrada da paisagem contribui para a 

possibilidade de gerar no ser humano um sentimento afetivo-crítico ou uma mudança 

comportamental social-crítico de sua realidade socioambiental, o que o conduz a despertar 

para a necessidade individual e coletiva de um cuidar mais adequado do meio ambiente vivido 

e, com isso criando-se a importância de um conhecimento científico ou básico acerca da 

dinâmica sistêmica ou relacional existente entre o meio natural e social levando-o a 

compreender as relações de dependência e interdependência nos processos de produção de 

recursos (naturais e artificiais), nas trocas energéticas e funções integrativas da paisagem 

local, regional ou global e sobre as consequências socioambientais comuns à vida planetária, 

ocasionadas pelo manejo adequado ou não de seus sistemas vivos. 

A EAI ao propor a necessidade da aquisição de uma consciência ampliada de 

percepção da paisagem, por parte do educando, apropria-se do estudo integrado das unidades 

geoecológicas da área de estudo e suas inter-relações, o que proporciona um conhecimento 

integrado das potencialidades e problemas ambientais da mesma; bem como dos princípios da 

“ecológica profunda” e do “princípio biocêntrico”, ambos defensores da valorização dos 
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sistemas vivos e da existência de conexões funcionais integradas, expressados na natureza 

através de uma complexa rede resultante de vários processos interativos e de inter-relações 

entre os componentes internos de cada sistema vivo, incluindo o sistema humano, e o meio 

externo, este, representado por tudo que há ao seu redor. 

                  Embora a pesquisa represente uma percepção ambiental específica, à idéia de EAI, 

aqui apresentada, pode ser aplicada a qualquer outro projeto relacionado à questão ambiental, 

desde que haja as devidas adaptações quanto às particularidades da área de estudo e do grupo 

social participante. 

                  A escolha da Bacia Hidrográfica do rio Cocó, como área ambiental de análise, 

reside na observação visível dos diversos problemas socioambientais identificados no 

conjunto da paisagem da referida bacia, na caracterização de ser uma área urbana de 

considerável expressão geográfica e histórica da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 

pois está totalmente integrada, logo, fazendo parte de todo o seu processo de urbanização, 

resultando na degradação de vários ecossistemas naturais da referida bacia. 

                  Apesar da problemática ambiental da Bacia do rio Cocó ser percebida a “olho nu” 

e confirmada cientificamente por interpretações de vastos estudos anteriores, alguns 

fragmentados, referentes apenas a partes ou superfícies territoriais da bacia, ressalta-se que os 

impactos ambientais vêm evoluindo aceleradamente, causando prejuízos aos sistemas vivos 

internos da bacia e as populações ribeirinhas e de entorno dos cursos d’águas, o que contribui 

para um maior gasto econômico e complexidade nas medidas de gestão pública para uma 

possível mitigação do quadro atual de agressões ambientais ocorridos nesse recurso hídrico. 

                  A pesquisa, metodologicamente, inicia com uma fundamentação teórica, 

abordando de maneira reflexiva e crítica, a percepção integrada da paisagem, a vida como um 

todo integrado e a concepção epistemológica para a construção de uma EAI. Em seguida é 

feito uma revisão bibliográfica relacionada ao meio ambiente, à educação ambiental, a 

metodologias de EA em bacias hidrográficas e em outros ambientes afins.  

                  A discussão sobre todo o material obtido nesta primeira fase da pesquisa, 

possibilita um direcionamento para um estudo ambiental integrado da Bacia do rio Cocó, 

partindo de sua caracterização físico-geográfica e contextualização, desenvolvendo a 

percepção de uma construção integrada da paisagem através do esboço de suas unidades 

geoecológicas, da identificação de potenciais socioeconômicos e dos problemas 

socioambientais e como unidade de interação adequada para uma EAI. 

                  O conhecimento teórico-científico-crítico acerca da percepção da paisagem da área 

estudada, dos princípios, conceitos, objetivos, técnicas, práticas pedagógicas e vivenciais da 
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EA facilitam a seleção de um material rico e representativo de recursos metodológicos de EA, 

com possibilidade de adaptação, mesclagem e criação de outros materiais, que agregados 

notoriamente aos princípios de valorização e integração dos sistemas vivos, resulta como 

produto final numa EAI, que é indispensável ao cuidado da integração do sistema humano 

para obtenção de uma consciência ambiental com responsabilidade ético-social. 

A Bacia do rio Cocó está totalmente inserida na Região Metropolitana de 

Fortaleza, compreendendo parcelas territoriais dos municípios de Guaiúba, Pacatuba, 

Maranguape, Maracanaú, Itaitinga, Euzébio, Aquiraz e Fortaleza, tendo como principais vias 

de acesso as rodovias estaduais CE-065, CE-040, e a rodovia federal BR-116, conforme se 

pode apreciar na Figura 1.  
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Figura 1 – Mapa de localização da Bacia do rio Cocó 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Águas (200-); Leal (2009).  
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2     FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

                  A Educação Ambiental Integrada (EAI) tem suas proposições fundamentadas 

teoricamente na compreensão sistêmica da paisagem, abrangendo a visão da ecológica 

profunda e biocêntrica das relações de interação e interdependência entre o meio natural e 

social. Isso significa que o processo de evolução, espaço-temporal da diversidade 

geoambiental e do antropofismo, deve ser compreendido no contexto histórico das relações 

Homem x Natureza e socioculturais. Os princípios norteadores e fomentadores do pensar 

científico da EAI proposta estão solidificados e entrelaçados notoriamente nas idéias dos 

seguintes autores: Christofoletti (1976), Capra (1996), Mateo, Silva e Cavalcante (2007) e 

Toro (2005). 

                  Christofoletti (1976) se envolve com a temática, ao esclarecer a visão sistêmica em 

áreas de bacias hidrográficas, seu funcionamento, suas relações de dependência e 

interdependência entre os fatores e componentes de seu sistema natural interno e seu meio 

externo, seus processos-respostas e a existência da retroalimentação natural ou por 

consequências da interferência antrópica. 

                  Capra (1996) ao contribuir com suas reflexões profundas sobre a ecologia dos 

sistemas vivos, incluindo o sistema humano, clareando a compreensão sobre a existência de 

conexões visíveis e ocultas nas relações internas e externas desses sistemas, defendendo a 

idéia de que os mesmos funcionam em rede, compondo uma grande teia sistêmica, que resulta 

na origem, desenvolvimento e evolução da própria vida planetária e universal. 

                 Mateo, Silva e Cavalcante (2007) ao proporem uma análise geoecológica da 

paisagem, confirmando a visão sistêmica e integrada, que facilita o delineamento das 

unidades geoecológicas da bacia hidrográfica escolhida para estudo, vistas como formações 

integradas e resultantes da interação de componentes naturais e sociais.  

                 Toro (2005), por fim, ao expressar uma abordagem de desenvolvimento humano, 

baseada no “princípio biocêntrico” que concebe a vida, como o centro do universo, 

valorizando toda e qualquer forma de vida, confirmando que todo o processo de geração da 

vida acontece através de uma complexa rede de relações, na qual o homem faz parte e, 

portanto, necessita desenvolver e manter seus vínculos de conexão com a vida: consigo, com 

o outro e com a totalidade, resgatando sua integridade humana, através do fortalecimento de 

sua identidade individual e coletiva. 

                  Os pressupostos que regem uma análise geoecológica da paisagem facilitam o 

estudo integrado da área ambiental da pesquisa, através da identificação de suas unidades 
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geoecológicas, favorecendo uma visão sistêmica da paisagem, uma compreensão de sua 

ecodinâmica natural e das transformações resultantes do processo de formação espaço-social 

da Região Metropolitana de Fortaleza. 

                  Uma reflexão crítica sobre a vida como um sistema integrado fortalece os 

posicionamentos da EAI, pois ela se baseia no postulado da “ecologia profunda”, segundo 

Capra (1996) e no “princípio biocêntrico”, definido por Toro (2005) em sua abordagem 

criadora do Sistema Biodança. 

                  A “ecologia profunda” confirma a existência de relações conectivas entre os 

sistemas vivos do planeta, sendo o homem um deles e não o seu centro. Formula a idéia de 

que a participação do sistema humano nos processos naturais e sociais acontece em rede, não 

isoladamente, tornando imprescindível, a alfabetização de uma consciência ecológica 

profunda capaz de produzir conhecimentos sobre a ecologia natural e humana, que promovam 

a compreensão e valorização dos sistemas vivos (naturais e sociais) ou uma mentalidade de 

um ser vivo integrador e não desagregador da teia da vida. 

                  A alfabetização ecológica requer uma compreensão transdisciplinar da questão 

ambiental, logo, agrega e transita entre diversos campos científicos e saberes populares, 

direcionando o seu aprendizado para a promoção da sustentabilidade de todo o sistema vivo 

global, numa perspectiva de equidade socioambiental. Essa compreensão concebe um dos 

eixos epistemológicos da EAI. 

O “princípio biocêntrico” identifica-se com a “ecologia profunda”, quando 

concorda que o homem não é o eixo central da vida, porque a vida tem o seu centro focado 

em si mesmo, refletindo toda expressão universal na sua própria geração de vida. Confirma 

que a vida se desenvolve através de uma grande teia ou imensa rede de relações, formada por 

diversas conexões, explícitas e implícitas e que o sistema humano está intrinsecamente ligado 

a essa rede.  

O “princípio biocêntrico” afirma, ainda, que para o estabelecimento de uma 

relação saudável entre o homem e a teia da vida, é essencial o reconhecimento de sua 

existência, sendo indispensável o resgate ou fortalecimento dos três níveis de vinculação do 

ser humano, o vínculo consigo (ser individual e singular), com o outro (ser semelhante a 

outros) e com a totalidade (ser coletivo universal).  

                  As vivências integradoras de vinculação do ser humano com os três níveis, citados 

anteriormente, podem ser obtidas através de um processo de educação ou reeducação do estilo 

de viver ou do resgate do lado saudável do seu sistema vivo, possibilitando o 
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desenvolvimento de sentimentos de bem estar individual, social e no relacionamento com os 

demais sistemas vivos existentes na terra ou no cosmo.  

                  Esse processo de resgate de vinculação potencializa a pessoa para um despertar ou 

ampliação de uma consciência ecológica, ou seja, maior valorização à vida universal, 

possibilitando mudanças de paradigmas ou valores para uma educação ambiental mais 

integrada, capacitando-a para a aquisição de sentimentos de reconhecimento, ética e amor 

para consigo (ser no mundo) e na sua relação com os semelhantes de espécie e com a 

natureza. 

                  A EAI, em síntese, é construída sobre uma estrutura epistemológica tríplice: o 

conhecimento de uma percepção integrada da paisagem, a compreensão de uma ecologia 

profunda em que os sistemas vivos fazem parte de uma complexa rede ou teia da vida e a 

visão biocêntrica em que homem é um sistema vivo vinculado a si, ao outro e a totalidade em 

que a vida é o centro de sua própria existência.  A figura 2 possibilita uma representação 

gráfica da base estrutural proposta pela EAI. 

 

Figura 2 – Estrutura Epistemológica Tríplice da EAI 
 

 

          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Essa estrutura integra três bases de uma educação ambiental direcionada à 

sustentabilidade da vida universal. Uma não sobrepondo a outra, significando que a falta de 

uma compromete o equilíbrio do tripé, sendo indispensáveis ao processo de uma EAI os 

seguintes aspectos: 

● Uma aproximação do pensar científico ao saber popular, agregando 

conhecimentos acerca do meio ambiente, seus componentes naturais e sociais, 

seus sistemas bióticos e abióticos e o seu funcionamento em rede, visualizado 

em escala global, regional e local, promovendo uma percepção integrada da 

paisagem. 
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● Uma reflexão sobre o funcionamento em rede dos sistemas vivos, incluindo o 

homem, ampliando a compreensão ambiental das interações internas existentes 

em cada sistema, as inter-relações entre eles e as consequências 

socioambientais das ações antrópicas ou fenômenos naturais, despertando um 

pensamento crítico sobre a necessidade de mudanças nos valores e atitudes 

individuais e coletivas quanto às relações com o meio ambiente.  

● Uma abordagem vivencial sobre a valorização da vida universal, de maneira, 

que promova uma integração ou vinculação do sistema humano aos demais 

sistemas vivos, desenvolvendo sua afetividade natalina terrestre e cósmica, 

contribuindo com o desenvolvimento de um comportamento individual e social 

saudável, formado por valores éticos com relação a promoção da própria 

dignidade humana, preservação e conservação da biodiversidade animal e 

vegetal e da diversidade geofísica planetária. 

                  A discussão sobre a estrutura epistemológica da EAI é aprofundada 

posteriormente, reforçando os seus princípios teóricos que culminam para uma percepção 

integrada da paisagem, condição essencial para uma educação ambiental qualificada e 

integrada, que direciona a sustentabilidade da vida universal, ou conduzida pelo pensar 

humanístico de que para reconstruir o mundo é necessário reconstruir o homem, acendendo a 

chama da esperança de uma terra mais saudável, conforme expressa a Figura 3. 

 
Figura 3 – Percepção Integrada da Paisagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.1 A paisagem - uma percepção integrada  

 

                  O tema inspira uma poesia que, além de bela é de grande significação ao texto a 

ser dissertado:  

 
Julga-se também a paisagem pela serenidade de cada momento perceptivo, refletido 
na paz do espírito. Valores quantificáveis não podem representar o afeto de uma 
paisagem construída por sons e odores. Brilhos e cores gravados na própria mente, 
seu movimento além de ser sentido pode ser observado em sua lentidão como se 
fosse um respirar, a queda de um orvalho. O próprio silêncio é uma forma de 
expressar um estado momentâneo de uma paisagem, na ausência do brilho 
transcende a escuridão, envolvendo as cores com outros matizes, novos ruídos e 
movimentos diferenciados. No concreto e no invisível diversificam-se os fluxos, 
transformando a realidade e a própria percepção de observador, pois afinal também 
somos parte da paisagem. Cacau. (MATEO; SILVA; CAVALCANTI, 2007, capa 
verso). 
 

A poesia expressa muito claramente a existência de uma condição indivisível, 

indissociável e interativa, entre o homem e os demais elementos da natureza, iniciada desde 

os primórdios da vida planetária e intensificada com o estreitamento de suas relações, 

refletindo direta ou indiretamente no conjunto integrado da paisagem. 

O conhecimento da complexidade geossistêmica possibilita uma percepção da 

interatividade nos componentes da paisagem global e evidencia o grau de responsabilidade 

participativa individual e dos grupos sociais, na preservação e conservação das condições de 

sustentabilidade ambiental terrestre, considerando que o crescimento acelerado da crise 

ecológica está comprometendo, além da manutenção da biodiversidade e do equilíbrio dos 

sistemas abióticos do meio ambiente, a própria sobrevivência do ser humano na terra. 

A humanidade precisa apressar-se no reconhecimento de que faz parte do jogo 

ecológico da vida planetária e cósmica, desenvolvendo uma consciência que transcenda os 

limites da sustentabilidade ambiental antropocêntrica, compreender a biocentricidade desse 

jogo, em que a vida é o centro dela mesma e independente da sobrevivência dos sistemas 

atuais, inclusive o sistema humano, continuará existindo de uma forma ou de outra, em um 

processo de autopoésia ou autocriação.  

                  Esse pensar biocêntrico reflete a necessidade de uma visão transdisciplinar sobre 

os recursos metodológicos de EA que possibilitem uma integração, um encontro ou 

reencontro do homem com sua própria natureza sistêmica, entre seus grupos sociais e a 

natureza, enquanto totalidade. Essa integração requer um processo educacional que 

desenvolva no ser humano uma consciência ecológica profunda ou de pertinência a paisagem, 

que caminhe para a promoção de um bem-estar socioambiental e comunitário em todas as 
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escalas regionais. O desenvolvimento dessa consciência é possível a partir da construção de 

uma relação saudável entre sociedade e meio ambiente, onde haja benefício mútuo e respeito 

à dialética dos sistemas vivos, abolindo totalmente a atual relação de dominação e depredação 

do homem sobre a natureza e dos homens entre si.  

Nessa perspectiva, é essencial tornar acessível às populações, através de uma 

linguagem popular, o conhecimento científico do funcionamento sistêmico da paisagem em 

todos os níveis de organização territorial, possibilitando a compreensão das relações de 

dependência e interdependência entre seus elementos naturais e sociais, entre os processos de 

desenvolvimento da biodiversidade, do dimensionamento da disponibilidade e esgotamento 

das potencialidades naturais e, por fim, da grande responsabilidade de todo cidadão, quanto ao 

manejo sustentável da paisagem. 

É prioritário então, o exercício de um diálogo equilibrado e cotidiano entre o ser 

humano e a paisagem, na qual ele é componente construtor e reconstrutor. Reforçando esse 

pensamento Mateo, Silva e Cavalcante (2007, p. 40) concluem que: 

 
A concepção dialética da interação entre as condições naturais e a produção social 
determina os princípios metodológicos da investigação geoecológica da paisagem. 
Por outro lado a base metodológica fundamental de aquisição do conhecimento da 
gênese, desenvolvimento e diferenciação espacial e temporal das paisagens é a 
análise histórico-temporal. Uma investigação geoecológica da paisagem constitui 
ainda [...] o conjunto de métodos e procedimentos técnico-analíticos que permitem 
conhecer e explicar a estruturação da paisagem, estudar suas propriedades, índices e 
parâmetros sobre a dinâmica, a história do desenvolvimento, os estados, os 
processos de formação e transformação da paisagem e a pesquisa das paisagens 
naturais, como sistemas manejáveis e administráveis”. Interpretando uma “análise 
paisagística.  
 

Segundo o referido método é necessário um estudo integrado e sistêmico da 

paisagem, considerando seu potencial natural e cultural, suas funções naturais e sociais, as 

conseqüências da ação humana sobre a mesma, tanto com ou sem planejamento 

socioambiental, ou seja, que considere a proteção das paisagens, alternativas de uso e 

ocupação adequados, legislações coerentes ao controle geossistêmico por região. 

A partir da compreensão sistêmica da paisagem é possível percebê-la como um 

complexo que funciona em rede, expresso no meio socioambiental como um todo 

interconectado, no qual seus elementos internos e externos estão em constante transformação, 

por consequência da própria autorregulação natural, associada às interferências humanas.    

O conhecimento das propriedades inerentes ao funcionamento da paisagem, ou de 

sua capacidade de produzir e cumprir funções naturais e sociais propicia à necessidade de 

uma atenção maior, por parte da intervenção humana na natureza. Isso significa que “o não 
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respeito” aos limites de formação e autorregulação da paisagem compromete o 

desenvolvimento espontâneo da mesma e, por sua vez, a qualidade e quantidade produtiva de 

seus recursos naturais e, por fim, as condições socioambientais adequadas à vida. 

A análise do funcionamento da estabilidade natural da paisagem esclarece e 

reforça o conceito de sua sustentabilidade como ponto crucial à manutenção da vida 

planetária. Assim: 

 
[...] o conceito de sustentabilidade geoecológica das paisagens está próximo, porém 
é mais amplo que o conceito de estabilidade. Este tem a ver mais com parâmetros 
indicadores do funcionamento, enquanto que a sustentabilidade está relacionada com 
a permanência do sistema desde uma visão, não só funcional, como também 
evolutiva estrutural e produtiva. Uma paisagem sustentável deve ser estável. 
(MATEO; SILVA; CAVALCANTE, 2007, p. 207). 
 

                  Esse conceito encadeia uma reflexão crítica quanto à necessidade da mudança de 

paradigmas com relação às teorias atuais de desenvolvimento econômico, na maioria 

direcionadas à exploração exacerbada e inescrupulosa dos recursos naturais, visando tão 

somente o crescimento econômico, ou seja, o acúmulo de riquezas por partes de determinados 

grupos sociais do mundo globalizado. Para justificar essa reflexão Herreira (1995 apud 

MATEO; SILVA; CAVALCANTE, 2007, p. 203) diz que: 

 
O Ideal de Desenvolvimento está em crise. A Terra em seu conjunto e suas 
diferentes partes constituintes mostra sinais de cansaço, de mudanças negativas, de 
diminuição da capacidade produtiva da natureza. A tecnologia e a eficiência 
econômica começam a render-se ante as respostas e reações dos sistemas biofísicos, 
a uma transformação desmedida e ao fato de que não se respeita a lógica própria das 
leis da natureza.  
 

A EAI postula o homem como um sistema biótico, integrado na paisagem e 

dotado de uma “razão” diferenciada dos demais seres vivos. Talvez por isso, interaja 

diversificadamente com a natureza, chegando a intervir nos processos de desenvolvimento da 

mesma, desconsiderando as relações de interconectividade do seu próprio sistema com os 

demais da paisagem e, com isso, descartando, por uma mentalidade egoísta natural ou fruto do 

pensamento capitalista, ou por um despreparo científico e educacional, que bloqueia ou 

enrijece sua capacidade de desenvolver alternativas criativas, coerentes e éticas, quanto ao uso 

e ocupação social do meio ambiente, que garantam a sustentabilidade da vida global 

integrada. 
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2.2 A vida universal - um sistema integrado e pulsante 

 

A vida, no seu sentido universal, é um sistema integrado e pulsante, em 

permanente processo de criação e recriação, desenvolve-se através de uma complexa rede de 

relações e conexões (visíveis ou não) entre os vários sistemas vivos, envolvendo na sua 

composição infinita, tudo que há na terra e no cosmo, seja isto, do alcance ou não da 

compreensão humana.  

É impossível citar todos os conceitos sobre a vida universal e depois escolher o 

mais coerente, completo, científico, profundo, belo e poético. 

A vida concebida como um todo unificado é simples e complexa, singular e 

integrada universalmente, sistêmica, transparente e profunda. Seu centro, não está aqui, nem 

ali ou acolá, mas em si própria.  

Refletir a vida, enquanto sistema pulsante possibilita várias interrogações, como 

por exemplo: a vida, enquanto complexo sistêmico, significa que tem um coração central? 

Definir e localizar, cientificamente esse coração ou centro capacita o homem evitar o colapso 

da vida na Terra? O homem é um dos embriões do sistema vida, nasce e desenvolve-se 

conectado ou isolado ao processo de evolução desse sistema? O homem, ao simples fato de 

nascer e tocar algo passa a fazer parte do sistema vida, o que acontece então, quando este 

mesmo homem cresce? O sistema vida cuida do sistema humano e vice-versa? Na relação 

vida e homem, este, é um ser integrado, integrador e integrante?   

                  A vida universal acontece espontaneamente, não espera que o homem responda a 

tantas e outras questões. Seu tempo vital é precioso e curto, logo, é indispensável ao ser 

humano, o desenvolvimento de uma consciência ecológica profunda que o torne consciente de 

que é um sistema vivo conectado aos demais do seu habitat natural, para tanto é fundamental 

que vivencie o resgate de sua vida ontológica, possibilitando o sentir e perceber-se integrado 

as mais variadas formas de expressão da natureza e incorporar todas as sensações biológicas e 

psicossociais de um instante de vinculação vivido com os elementos da terra e do cosmo. O 

homem precisa, portanto, aprender ou reaprender a pulsar junto com o movimento natural da 

vida, conhecer e ter o prazer de seus sabores, seus cheiros, seus odores, seu calor, enfim de 

tudo que há no seu universo, eliminando a fronteira entre homem e natureza, criada 

infelizmente com a formação de uma sociedade antropocêntrica.  

Tecer sobre a vida conduz, além de um pensar reflexivo, a sentimentos de 

cuidados com a terra e com o homem, os quais são difíceis de serem expressos somente por 
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escritos e palavras. Assim, recorre Seabra (2009, p. 26) ao citar Heideggere e Gratão, que bem 

dizem: 

 
[...] Desejaria que a escrita - grafhia - deste texto fosse como quem escava ou como 
quem lavra a terra para plantar. Semear sementes no ato de caminhar e no cuidar das 
mãos. Pés no chão e mãos que plantam e (a)acolhem. Cuidar a Terra. O cuidado 
possui uma dimensão ontológica que entra na constituição do ser humano. O 
cuidado é sempre subjacente “a tudo o que o ser humano empreende, projeta e faz...; 
cuidado subministra preliminarmente o solo em que se move toda interpretação do 
ser humano (HEIDEGGER, 1989 apud SEABRA, 2009, p. 26). 
 
[...] Esta dimensão desperta-nos para a consciência de profunda unidade com a 
Terra. Ser Terra. Sentir que somos Terra nos faz ter os pés no chão - “nos faz fincar 
os pés na Terra- faz-nos desenvolver nova sensibilidade para com a Terra 
(GRATÃO, 2008, p. 235 apud SEABRA, 2009, p. 26). 
 

                  Reforçando o pensamento dos autores referendados acima vale destacar ainda, a 

profunda reflexão de Dardel (1952, p. 2-3): 

 

La Terra est une écriture à déciffrer [...] La Terra réveèle à l’homme sur se condition 
humaine et son destin. Ce n’est pas d’abord un atlas ouvert devant ses yeux, c’est  
un appel qui monde du sol, de l’onde ou de la fôret, une chance ou un refus, une 
puissance, une présence.  
 

                  Essa citação, traduzindo o mais fiel possível seria: "A Terra é uma gravação a ser 

decifrada [...] A Terra revela para o homem sobre sua condição humana e seu destino. Isso 

não é essencialmente um atlas aberto diante de seus olhos é um chamado ao mundo de solo, 

de onda ou de floresta, uma oportunidade ou uma negação, de um poder, uma presença.” 

                  A vida é construída a cada instante vivido, em um constante começar de novo, não 

faz stop para questionar o seu começo, meio, fim ou seu centro. Ela é autônoma, ou seja, 

naturalmente movimenta-se, realiza ações de pulsar em ritmos diferentes, ora com 

movimentos suaves ou acelerados,  ora contraindo-se ou retraindo-se, ora abrindo ou 

fechando seu coração ou centro, bombeando água, respirando gases,  aquecendo  e esfriando, 

gerando calor, frio, vida e morte, em uma permanente ação de doar e receber fluxos, 

diversificando-se em cores, sabores, odores e tantas outras expressões. 

                  O homem está inserido nesse movimento de formação da vida, é parte da 

totalidade do universo, é filho da terra, logo, tem um coração uni e diverso ou universo, ou 

seja, tem um coração de terra, água, fogo, ar, verde, bicho, etc. 

                  A vida universal se expressa na natureza, como um todo integrado, não em 

pedaços. Ela está compreendida em uma complexa rede de sistemas interligados entre si, os 

quais interagem com seus próprios elementos internos e como o conjunto ambiental externo. 

Por exemplo, ao apreciar a água límpida de um pequeno córrego, imediatamente nos é 
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reproduzido a imagem de um rio, pois, se o córrego existe, de alguma forma é sabido que está 

ligado a um rio e, chegando até este, se imagina qual seria seu curso, ou seja,  onde nasce, 

quais seus caminhos percorridos, onde deságua ... em outro rio, uma lagoa ou no mar? 

                  O exemplo traz uma reflexão sobre a possibilidade de uma visão ampliada do 

córrego, enxergá-lo de forma sistêmica e integrada e assim, construir ou perceber a paisagem, 

na qual está inserida, como um todo integrado, incluindo o homem como integrante da 

mesma. Isso acontece através da visualização da amplitude do córrego, suas potencialidades 

naturais e alternativas adequadas de explorá-las. A prévia preocupação em fazer e como fazer 

uso desse recurso hídrico, de maneira a preservar a qualidade de suas águas, significa, no 

mínimo, acreditar que há vida dentro do rio, em seu entorno e na existência de uma relação de 

dependência e interdependência entre o Homem e a Natureza. 

                  Essa percepção ambiental justifica a importância da manutenção das condições 

ambientais geradoras de vida, a partir de uma visão integrada da paisagem, a exemplo do 

córrego, este, deve ser visto na sua amplitude e não como parte isolada, fragmentada do 

restante da paisagem que é formada por elementos naturais e sociais. 

                  É infinita a discussão acerca da vida universal e, como foi dito anteriormente, o 

tempo é precioso e curto, tendo em vista o acelerado processo de desvalorização da mesma, 

através de ações degradantes do meio ambiente, natural e cultural, realizadas pelo ser 

humano, sem qualquer respeito a si próprio e aos demais sistemas viventes. 

                  Na análise sobre a vida universal, Capra (1996, p. 29) quando na apresentação da 

“ecologia profunda” como novo paradigma emergente, expressa que “A vida se encontra em 

seu próprio cerne [...]” e a partir desse pensamento diz  que o novo paradigma supera a 

metáfora cartesiana, destacando a concepção de Descartes (apud CAPRA, 1980, p. 55), 

quando dizia que “Toda a filosofia é como uma árvore.”. “As raízes são a metafísica, o tronco 

é a física e os ramos são todas as outras ciências.” e para isso reforça que “Hoje, a mudança 

de paradigma na ciência, em seu nível mais profundo, implica uma mudança da física para as 

ciências da vida.” (CAPRA, 1996, p. 29) 

A mudança de paradigma, segundo Capra (1996, 27), “[...] requer uma expansão 

não apenas, de nossas percepções e maneiras de pensar, mas também de nossos valores.” Para 

tanto complementa dizendo: 
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[...] Toda a questão dos valores é fundamental para a ecologia profunda; é, de fato, 
sua característica definidora central. Enquanto que o velho paradigma está baseado 
em valores antropocêntricos (centralizados no ser humano), a ecologia profunda está 
alicerçada em valores ecocêntricos (centralizados na Terra). É uma visão de mundo 
que reconhece o valor inerente da vida não-humana. Todos os seres vivos são 
membros de comunidades ecológicas ligadas umas às outras numa rede de 
interdependências. Quando essa percepção ecológica profunda torna-se parte de 
nossa consciência cotidiana, emerge um sistema de ética radicalmente novo. 
(CAPRA, 1996, p. 28). 
 

                    A literatura da Teoria dos Sistemas confirma que Ludwig von Bertalanffy é a 

primeira referência do pensamento sistêmico, embora não tenha visto a realização de sua 

teoria. Assim reforça Capra (1996, p. 55) dizendo: 

 
No entanto, durante as duas décadas depois de sua morte, em 1972, uma concepção 
sistêmica de vida, mente e consciência começou a emergir, transcendendo fronteiras 
disciplinares e, na verdade, sustentando a promessa de unificar vários campos de 
estudo que antes eram separados. Embora essa nova concepção de vida tenha suas 
raízes mais claramente expostas na cibernética do que na teoria geral dos sistemas, 
ela certamente deve muito às concepções e ao pensamento que Ludwig Von 
Bertalanffy introduziu na ciência.  
 

                  Uma visão integrada da vida universal requer o desenvolvimento de uma 

concepção transdisciplinar da ciência resgatando sua unidade e quebrando paradigmas 

tradicionais da disciplinaridade que travam a ampliação do olhar científico. Este, precisa 

evoluir ou resgatar sua transdisciplinaridade, proporcionar reflexões sobre a necessidade de 

mudanças no estilo de viver da sociedade atual, favorecer acesso e direcionamento para uma 

consciência ecológica profunda sobre o funcionamento sistêmico da vida universal, atuar mais 

crítica e ativa nas políticas públicas ambientais que envolvem as questões socioambientais, 

contribuindo para a uma educação ambiental de percepção humana, enquanto unidade 

integrada em uma totalidade global. 

                  A vida universal é biocêntrica, possui um movimento cíclico, gira em torno de si 

mesma e seu centro é ela mesma. Não é fragmentada, mas formada por partes integradas e o 

homem é apenas uma delas, assim como o rio, o céu, o ar, os vulcões, as sementes, os sons do 

vento, o calor e brilho do sol, a luz das estrelas, a lua, o sorriso das crianças, o abraço entre 

irmãos, o beijo amoroso, o afago a um animal, o sal do mar, as artes criadas pela mente e 

pelas mãos. Tudo que nela existe está conectado entre si e dentro de si, ligados como uma 

grande teia, que pode ser frágil e forte, dependendo de como acontece a troca entre os fios que 

a compõem. A vida tem uma regência musical espontânea e movimenta-se naturalmente, 

obedecendo leis próprias de vinculação entre seus elementos, muitas vezes ocultas da visão 

humana, como uma biodança ou dança da vida. 
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                  Quando esses vínculos são potencializados, dentro de um pensar ecológico mais 

profundo sobre a integridade da vida universal, é possível um ser humano, mesmo adulto, 

perceber sua responsabilidade quanto ao cuidado com a vida que corre no rio, no mar, nas 

lagoas, nos pequenos córregos, nas matas, nos mangues e compreender que qualquer ação sua 

interfere na vida de cada sistema da paisagem, inclusive no seu, pois tudo está ligado, através 

de um único fluxo vital que circula no seio da grande família ecológica. Isso provoca uma 

reflexão sobre a capacidade de apreender de uma criança e ajuda a brotar esperanças para uma 

possibilidade de EAI, como mostra a Figura 4.  

 

Figura 4 - Percepção Integrada da Paisagem Parcial do Baixo Curso do rio Cocó 
                                          

                                                          RIO COCÓ-CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Albuquerque (200-?). 
 

A figura acima expressa parcialmente o potencial natural e sistêmico da paisagem 

do baixo curso do rio Cocó, ameaçado pelo processo de urbanização da RMF, na qual está 

totalmente inserida, como o desmatamento indiscriminado dos mangues, afetando a 

integridade de seus ecossistemas naturais e sociais, colocando em risco a sustentabilidade e a 

qualidade de vida atual e futura de todo o complexo paisagístico, resultando em impactos 

ambientais imensuráveis e em problemas sociais e econômicos para a população, como os 

relacionados às enchentes, ocasionadas pelo uso e ocupação inadequados das margens dos 

cursos d’águas do referido rio. 

                  Por fim, compreender teoricamente a vida universal como um sistema, universal, 

integrado e pulsante é possível, entretanto, apreendê-la e vivenciá-la exige uma reconstrução 

de idéias, princípios, valores, posturas educacionais e outros aspectos da personalidade 

humana. É preciso reconstruir o homem, para então, reconstruir o mundo e garantir a 

sustentabilidade ambiental com equidade social e respeito à vida como um todo único e 

desenvolver no ser humano uma percepção integrada da paisagem. 

DESMATAMENTOS 

INDISCRIMINDADOS DA 

VEGETAÇÃO DE MANGUES 

CRÉDITO: Foto aérea by flickr  
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2.3 O novo paradigma - a ecologia profunda 

 

Capra (1996) inicia seu livro A Teia da Vida citando o seguinte trecho: 
 

Isto sabemos. Todas as coisas estão ligadas como sangue que une uma família... 
Tudo o que acontece com a Terra, acontece com os filhos e filhas da Terra. O 
Homem não tece a teia da vida; ele é apenas um fio. Tudo o que faz à teia, ele faz a 
si mesmo. Ted Perry, inspirado no Chefe Seattle. (CAPRA, 1996 p. 9). 

 

O pequeno trecho, além de apontar que o referido autor reconhece, valoriza e 

confirma que a sabedoria da cultura indígena, identifica-se perfeitamente ao pensamento 

sistêmico do novo paradigma da “ecologia profunda”. A filosofia desse novo paradigma é 

expressada por Capra (1996) quando diz que:  

 
O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que concebe 
o mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas. 
Pode também ser denominada visão ecológica, se o termo "ecológica" for 
empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo que o usual. A 
percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de todos 
os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos 
encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em última análise, somos 
dependentes desses processos). (CAPRA, 1996, p. 25). 
 

Essa diferença sutil entre o termo ‘holístico’ e ‘ecológico’ pode ser compreendida, 

tomando como exemplo a Bacia do rio Cocó e a visão holística da referida bacia que significa 

ver a bacia como um todo funcional e entender as relações de interdependência entre suas 

partes ou unidades internas, enquanto na visão ecológica acrescenta-se à contextualização da 

mesma, sua inserção no meio ambiente natural e social, origem das matérias-primas que 

entram nela, como a utilização de seus recursos naturais que afetam o meio socioambiental e 

vice-versa, além de outros questionamentos. 

Segundo Capra (1996) a “ecologia profunda” foi fundada pelo filósofo norueguês 

Arne Naess, no início da década de 70, com sua distinção entre "ecologia rasa" e "ecologia 

profunda". A primeira tem uma visão antropocêntrica, separa o homem do meio natural e a 

segunda, amplia o olhar, compreendendo ambos, como elementos de uma mesma natureza, 

em profunda conectividade e interdependência entre si, se expressando juntos e 

simultaneamente na vida, em uma grande teia de relações.  

Capra (1996, p.26) esclarece que a essência da “ecologia profunda”, segundo seu 

fundador “[...] consiste em formular questões mais profundas (ARNE NAES, apud DEVALL 

E SESSIONS, 1985, p. 74)”, o que equivale para Capra (1996) a mesma condição para uma 

mudança de paradigma e, para tanto reforça dizendo que:  
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Precisamos estar preparados para questionar cada aspecto isolado do velho 
paradigma. Eventualmente, não precisaremos nos desfazer de tudo, mas antes de 
sabermos isso, devemos estar dispostos a questionar tudo. Portanto, a ecologia 
profunda faz perguntas profundas a respeito dos próprios fundamentos da nossa 
visão de mundo e do nosso modo de vida modernos, científicos, industriais, 
orientados para o crescimento e materialistas. Ela questiona todo esse paradigma 
com base numa perspectiva ecológica: a partir da perspectiva de nossos 
relacionamentos uns com os outros, com as gerações futuras e com a teia da vida da 
qual somos parte. (CAPRA, 1996, p. 26). 
 

A fundamentação teórico-metodológica da EAI contempla a filosofia da ecologia 

profunda, concebendo a essencialidade de um despertar ou resgate de uma consciência do ser 

humano, enquanto ser-no-mundo, quanto à percepção de sua relação de dependência e 

interdependência com os demais elementos da natureza, partindo do princípio de que o 

homem é apenas uma de suas partes integrantes, não um ser vivo ou elemento isolado ou 

dissociado do seu todo. A tomada dessa consciência pode contribuir no enfrentamento das 

questões relacionadas à sustentabilidade da vida planetária.  

Um questionamento, mais profundo, sobre a existência do ser humano, leva a uma 

reflexão de que se existe um EU (ser singular e individual), é porque existe um TU (seres 

semelhantes e outras formas de vida) e juntos forma-se um NÓS (totalidade conectada). Essa 

percepção reflete em um chamamento para a responsabilidade que cada indivíduo deve ter no 

cuidado com suas relações humanas e com o seu meio natural e cultural. Para tanto é 

fundamental o alcance de uma consciência ecológica ampliada para a existência de um todo 

unificado, que depende do desenvolvimento dos três vínculos de integração do ser humano: 

consigo mesmo, com o outro e com a totalidade. O “como” desenvolver esses vínculos abre o 

leque desta pesquisa para a necessidade de buscar cientificamente teorias com princípios 

coerentes e propostas de educação do meio ambiente que visem à sustentabilidade da vida 

universal, através de métodos, técnicas ou experiências de facilitação que possibilitem a 

aplicabilidade da EAI dissertada.  

Esse questionamento faz avançar a EAI para uma visão biocêntrica, 

posteriormente aprofundada, baseada no princípio biocêntrico o qual fundamenta o Sistema 

Biodança (SB), criado por Toro (2005), um modelo teórico-vivencial de organização ou 

resgate biopsicossocial do potencial vital do ser humano, contribuindo com mais um recurso 

com vistas à integração saudável corpo-mente do homem e sua vinculação com a vida 

universal, conduzindo-o a um reconhecimento enquanto unidade de um sistema maior, um 

autoconhecimento do seu sistema vivo e a percepção de sua função existencial, possibilitando 

uma relação de integridade, prazer e respeito à complexa teia da vida.    
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2.4 A visão biocêntrica - o princípio biocêntrico e o Sistema Biodança (SB) 

 

 “A força que nos conduz é a mesma que acende o sol, 
que anima os mares e faz florescer as cerejeiras.” 
(Rolando Toro, criador do Sistema Biodança). 

 
A visão biocêntrica que fundamenta a EAI baseia-se no princípio biocêntrico do 

Sistema Biodança (SB), criado por Rolando Toro, no Chile, em fins da década de 1960, a 

partir da realização de seus trabalhos de dança e criatividade com pacientes psiquiátricos, 

tendo chegado ao Brasil em 1976 e consiste em: 

 
[...] um sistema de integração humano, de renovação orgânica, de reeducação afetiva 
e de reaprendizagem das funções originais da vida. A sua metodologia consiste em 
induzir vivências integradoras por meio da música, do canto, do movimento e de 
situações de encontro em grupo. (TORO, 2005, p. 33). 
 

A teoria do SB aborda o movimento natural da vida e traz seu eixo na própria 

etimologia da palavra: Bio (vida) e dança (movimento), o que lhe dá um caráter dinâmico, 

quanto à evolução do seu pensamento científico, pois, seu objeto de estudo é a própria “vida”. 

A biodança propõe um resgate de todo o potencial saudável que há em cada ser humano, 

condição primordial à promoção e preservação de todo e qualquer tipo de espécie viva. Para 

tanto, parte do pressuposto que a “vida” se constitui em uma grande teia, onde o tudo e todos 

estão ligados por uma energia vital que sempre existiu e continuará evoluindo de uma forma 

ou de outra.  

                  A visão ecológica profunda e humanística de Toro (2005), compartilhada com 

Capra (1996), está no questionamento das condições essenciais de geração ou integração da 

vida universal, compreendidas a partir de uma totalidade cósmica, em que o homem aparece 

vinculado a esta. Por isso, todo o pensamento filosófico do SB resultou em uma produção 

teórica e técnico-científica axionada no princípio biocêntrico, que pressupõe a vida como o 

centro de toda a existência universal, organizada sistemicamente através da integração de 

vínculos visíveis e ocultos, desenvolvidos no processo das relações entre todos os sistemas 

vivos, planetários e cósmicos, incluindo o sistema humano. 

                  Para confirmar o princípio biocêntrico do SB é fundamental rever o pensamento de 

Prigogine (1990 apud GÓIS, 1995, p. 41): 
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Entendemos por Princípio Biocêntrico a vivência na qual o Universo aparece como 
um fabuloso sistema vivente. Quer dizer, o Universo sendo a própria vida surgida há 
bilhões de anos e que evolui como diversidade e atratividade cósmicas. Evolui por si 
mesmo e aumenta sua complexidade por meio de relações pouco conhecidas, 
principalmente, entre gravitação e termodinâmica, possibilitando, em última análise, 
a coerência universal - dança de determinações e indeterminações de fluxos 
presentes em um Universo altamente instável, evolutivo, irreversível e auto-
organizado.  
 

                 Prigogine (1988) em seu livro “O Nascimento do Tempo” reforça sua visão sobre o 

universo quando coloca que: “A evolução do Universo não se deu na direção da degradação, 

mas no aumento de complexidade, com estruturas que aparecem progressivamente, em todos 

os níveis desde as estrelas e as galáxias aos sistemas biológicos.” (Prigogine, 1988, p. 24) e 

Góis (1995) complementa-o ao citar que:  

 
A visão que temos da vida é a do Universo-Vivo, uma grandiosa rede de relações 
auto-organizadas (Prigogine, 1990; Bohm, 1990; Chew, 1990), gerando-se a cada 
instante de distintas e infinitas maneiras. O ser humano emerge em um dado instante 
dessas relações, como uma onda no oceano, construindo-se entre acasos e 
necessidades, em íntimos processos da fusão e diferenciação, e podendo perceber 
isso. [...] Essa conexão profunda alimenta e constitui a natureza humana, o húmus 
interior que nos faz vivos, instintivos, selvagens, corporais e conscientes, íntimos da 
Vida do Cosmo.  
 

                  Góis (1995, p. 43-44) cita a definição do “princípio biocêntrico”, segundo Toro, 

como:  

 
O Princípio Biocêntrico concentra seu interesse no Universo como sistema vivente. 
Não são apenas os animais, as plantas ou o homem e o reino da vida. Tudo o que 
existe, desde os neutrinos até os quazares, desde as rochas até os pensamentos mais 
sutis, formando parte de um fantástico Orologium Biológico é, portanto, um ponto 
de partida para estruturar as novas ciências do futuro. Prioridade do vivente, ilusão 
do determinismo físico e abandono progressivo do pensamento linear, para entrar na 
percepção topológica e na poética da similaridade [...] Através do Princípio 
Biocêntrico alcançamos finalmente os movimentos originais e as primordiais 
percepções de vinculação da vida com a vida. [...] Nossas vidas surgem da sabedoria 
milenar do grande pulsador da vida, do útero cósmico, que se nutre e respira nas 
afinidades e no amor dos elementos. Na luz da origem, no buraco vazio e 
paradisíaco da realidade, nos buscamos uns aos outros (Toro: 35 e 36).  
 

A abordagem metodológica do SB apresenta uma possibilidade de 

desenvolvimento integrado dos três vínculos do ser humano (consigo, com o outro e com a 

totalidade) a partir de um trabalho grupal, o que facilita positivamente para essa integração. 

Esse desenvolvimento acontece através do resgate das potencialidades genéticas humanas, 

originárias de suas protovivências (primeiras experiências de vida ou intra-uterinas) e 

promovido com a prática das vivências biocêntricas, no caso, do Modelo Teórico da 

Biodança. Essas vivências focalizam cinco linhas de fortalecimento da identidade humana 
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(vitalidade, criatividade, afetividade, sexualidade e transcendência) o que direciona para um 

estilo de viver com mais conexão e harmonia com a Vida (DIÓGENES, 2006). 

                  Para compreender a vida como uma imensa e infinita teia é necessário incorporar a 

identidade de ser-no-mundo, transcender a visão antropocêntrica e atingir um nível elevado de 

valorização da vida. Isso pode proporcionar uma ampliação da consciência humana e com 

isso promover uma mudança de postura diante dos elementos que compõem a Natureza, onde 

o homem ocupa não o seu centro, mas como parte integrante da mesma, numa relação de 

dependência e interdependência (DIÓGENES, 2006). 

 Podemos concluir que tanto Toro (2005) como Capra (1996) têm uma visão 

ecológica e profunda da vida, ou ainda, uma maneira transcendente de senti-la, pensá-la e 

fazê-la acontecer. Conforme o SB para cada Linha de Vivência está associado uma 

protovivência e um desenvolvimento de evolução. No Quadro 1 pode-se compreender melhor 

essa relação. 
 

Quadro 1 - Protovivências e Desenvolvimento das Linhas de Vivências 

 
PROTOVIVÊNCIA 
 

 
LINHA DE 
VIVÊNCIA 

 
EMOÇÃO E  
SENTIMENTO 

 
EXPERIÊNCIA 
EVOLUTIVA 
 

 
Movimento 
Energia vital 

 
Vitalidade 

 
Alegria 
Ímpeto Vital 
Entusiasmo 
 

 
Autonomia 

 
Contato 
Carícia 
 

 
Sexualidade 
 

 
Desejo 
Prazer 
 

 
Fusão orgânica 
Voluptuosidade 
 

 
Liberdade 
Expressão 
Curiosidade 
 

 
Criatividade 

 
Exaltação criativa 

 
Criação artística 
Criação científica 

 
Proteção (segurança) 
Nutrição 
 

 
Afetividade 

 
Ternura 
Amor 
Amizade 
 

 
Altruísmo 

 
Harmonia 
(criação harmônica 
com o ambiente circundante) 
Respiração Livre 
 

 
Transcendência 

 

Beatitude 

Serenidade 

 

Êxtase 

 

Fonte: Toro, 2005. 
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                  A palavra vivência significa estado de ser vivente, vida, condições, estilo e 

experiência de vida. Esse significado relaciona todos os seres vivos (animal ou vegetal), os 

quais, conforme as condições próprias de existência passam por experiências de vida, 

diferenciadas e singulares ao seu processo particular de evolução, enquanto espécies viventes.  

                  Da simplicidade da definição de vivência, pode-se também perceber a sua 

complexidade, quando consideradas as conexões que há entre todas as vivências, de todos os 

estados de seres viventes, que, numa visão sistêmica, ecológica profunda e biocêntrica de ver 

a totalidade universal, acontecem em rede de relações, de dependência e interdependência, em 

que tudo e todos fazem parte dessa imensa rede unificada, a vida, na sua conotação mais 

ampla e profunda de existência (DIÓGENES, 2006). 

                  É importante nesta análise, citar o filósofo historicista alemão Dilthey (1949), pois 

foi quem primeiro investigou o sentido de vivência, (Erlebnis) a traduzindo, em alemão, a 

define, como “[...] algo revelado no complexo psíquico dado na experiência interna de um 

modo de existir a realidade para um indivíduo.” (TORO, 2005, p. 29). 

                 Na teoria da Biodança foi redefinido o conceito de vivência como “[...] a 

experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo no momento presente, que 

envolve a cinestesia, as funções viscerais e emocionais. A vivência confere à experiência 

subjetiva a palpitante qualidade existencial de viver o aqui e agora.” (TORO, 2005, p. 29). 

                 A experiência de um instante vivido na metodologia do SB é chamada de vivência, 

cujo acontecimento é resultado da combinação do seguinte tripé: movimento (exercícios do 

SB, música sugerida conforme o exercício) e a emoção (sentimentos individuais e grupais dos 

participantes).    

Custódio (1994 apud GÓIS, 1995, p. 64) percebe a vivência acontecendo de duas 

maneiras: a vivência epistemológica (possibilidade da vivência dar a conhecer ou dar-se a 

conhecer) e a vivência ontológica (vivência mesma do ser). Isso significa dizer que: a 

primeira vivência refere-se à possibilidade da significação do conhecimento adquirido através 

da vivência, logo restrita, e a outra está subordinada à vivência própria do ser, enquanto ser 

vivente, portanto com abrangência do todo. Reforçando esse pensamento o referido autor 

coloca que Buber (1977) compreende essa dualidade da vivência como essencial para o 

acontecimento da relação intrínseca do homem com o mundo, que se realiza tendo em vista as 

Palavras Elementares EU - ISSO (conhecimento, experiência) e EU - TU (encontro, diálogo, 

amor). (GÓIS, 1995, p. 64) 

                  Complementando o conceito de vivência, novamente Góis (1995) cita as reflexões 

de Custódio (1994) que afirma: 
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A tese que defendo é a de que a vivência que leva ao conhecimento filosófico ou 
científico é uma vivência que se dá ao nível da consciência, portanto, captável 
metodologicamente por um esforço do pensamento; enquanto a vivência do ser, uma 
vivência da vida em toda a sua dimensão. Em outras palavras, há uma diferença 
entre uma vivência epistemológica e outra ontológica. (CUSTÓDIO 1994, p. 32 
apud GÓIS, 1995, p. 64). 
 

                  Góis (1995, p. 64) explica que neste conceito, a vivência é colocada através de 

Hussel 1989) como o lugar de obtenção do conhecimento e Dilthey 1978) como criadora dos 

fatos promovidos pela consciência, em que se tratando da vivência do SB é possível uma 

confirmação ontológica e biocêntrica, onde a identidade do ser é construída de forma 

instantânea e singular a partir de sua relação com o mundo, ou seja, ser-no-mundo; acrescenta 

ainda que  

 
[...] a vivência biocêntrica é a vivência ontológica evolutiva, integradora, do ser em 
construção por fazer-se presença, mesmo que o instante seja de dor e sofrimento. 
Em vez de uma totalidade em degradação, onde o ser perde energia vital, uma 
totalidade que abarca, cada vez mais, novos circuitos energéticos, totalidades 
maiores, fortalecendo a homeostase e a transtase, aumentando o grau de autonomia, 
vinculação, complexidade e abrangência da identidade presentificada como ser-no-
mundo. (GÓIS, 1995, p. 72). 
 

                  Justificando o seu conceito de vivência em Biodança, Toro (2005, p. 33), aproveita 

o pensamento de Eugenio Pintore (1996) afirmando que: 

 
A função central da vivência na biodança permite recuperar o aspecto experiencial 
da abordagem cognitiva, superar a cisão entre experiência e consciência, e, assim 
modificar a própria idéia de ciência. A Biodança propõe uma epistemologia e uma 
teoria da consciência absolutamente inovadora e revolucionária, e o centro desta 
“revolução” considera essencialmente o conceito de vivência. [...] Uma 
epistemologia com base na vivência tem potencial para promover, além de uma 
consciência essencial da realidade, também a sabedoria, que consiste na relação com 
o mundo, na interpretação do ser como o cosmo. A Biodança inaugura, assim, uma 
forma de acesso extremamente profundo à consciência de si e do mundo por meio da 
vivência. (TORO, 2005, p. 33). 
 

                  Ainda, segundo Toro (2005, p. 30) a vivência no SB acontece em três níveis:  

 
[...] o cognitivo, o vivencial e o visceral, logo, neurologicamente ligados, 
favorecendo um condicionamento mútuo, mesmo preservando uma forte autonomia. 
Isso torna a vivência uma prioridade na metodologia da Biodança, pois tem efeito 
imediato de integração que, sem retirar a sua cognição, consciência e simbologia, 
torna-se desnecessário ser analisada posteriormente ao nível da consciência.  
 

                  Conforme Góis (1995, p. 32) o SB abrange vários campos de estudos, como da 

biologia, da física e da psicologia, além de contar com contribuições da arte, música, tradição 

e filosofia. A sessão de Biodança tem duração de três horas e consiste em dois momentos: 
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inicialmente um “verbal” para compartilhamento de experiências e idéias do grupo dentro de 

uma temática; em segundo, o “vivencial” ou aplicação das vivências biocêntricas.  

No primeiro momento, o “verbal” é possível ocorrer nos seguintes moldes: aula 

teórica, círculo de cultura, intimidade verbal. Esse momento requer uma profunda atenção 

através da escuta do outro, sem conceitos, preconceitos e qualquer intenção de promover 

terapia. Todavia, o respeito e a forma autêntica como o grupo recebe e responde aos estímulos 

de um relato vivencial de um ou mais de seus membros contribui para o fortalecimento da 

identidade individual e grupal (GÓIS, 1995, p. 105-106). 

                  O segundo, o “vivencial” faz uso de três recursos: a música, o movimento e a 

emoção, os quais em combinação simultânea e atrelados a consigna (solicitação ou convite) 

feita pelo facilitador(a) de Biodança, pode proporcionar o que o SB chama de “vivência” que 

acontece naturalmente, desde que haja uma autêntica entrega do participante à metodologia do 

SB, resultando em um processo progressivo e direcionado ao desenvolvimento de uma 

consciência ecológica profunda da condição humana, enquanto ser-no-mundo. Essa condição 

favorece uma maior conexão do indivíduo com a Teia da vida, capacitando-o para uma 

abertura às questões socioambientais e para uma mudança de postura ou reeducação no estilo 

de viver, através de uma nova forma de se expressar no mundo, resgatando o princípio de 

valorização da vida e de sua identidade pessoal e coletiva. 

                  A abordagem do SB identifica-se com a proposição da EAI por constituir-se para 

ela um recurso metodológico de potente aplicação, considerando que a mesma promove o 

autoconhecimento do sistema humano, o reconhecimento de sua pertinência com a totalidade 

socioambiental e o desenvolvimento de uma consciência ecológica profunda acerca de sua 

vinculação com a teia da vida, quando o homem deve sentir-se responsável pela integridade 

da paisagem construída através das redes relacionais (naturais e sociais) de dependência e 

interdependência existentes na referida teia. 

As proposições da EAI serão discutidas e detalhadas no decorrer da dissertação.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 Terra, um geossistema vivo 

 

“Para a Terra o ser humano é completamente 
dispensável, mas para o ser humano a Terra é 
insubstituível”. (Declaração feita por Teilhard de 
Chardin, padre francês, na década de 1950 antes da sua 
morte). 

 
 

Capra (1996) destaca algumas ideias científicas relacionadas aos vários modelos 

de sistemas auto-organizadores que, segundo ele, cristalizaram-se em poucos anos, no início 

da década de 60. Dentre elas o autor cita que:  

 
Nos Estados Unidos, Heinz von Foerster montou seu grupo de pesquisas 
interdisciplinares e promoveu várias conferências sobre auto-organização; na 
Bélgica, Ilya Prigogine realizou a ligação fundamental entre sistemas em não-
equilíbrio e não-linearidade; na Alemanha, Hermann Haken desenvolveu sua teoria 
não-linear do laser e Manfred Eigen estudou os ciclos catalíticos; e no Chile, 
Humberto Maturana atacou o quebra-cabeça da organização dos sistemas vivos. 
(CAPRA, 1996, p. 90). 
 

Entretanto, paralelamente as referidas e relevantes ideias científicas, Capra (1996, 

p. 90) ressalta que:  

 
[...] o químico especializado na química da atmosfera, James Lovelock, fez uma 
descoberta iluminadora que o levou a formular um modelo que é, talvez, a mais 
surpreendente e mais bela expressão da auto-organização, a ideia de que o planeta 
Terra como um todo é um sistema vivo, auto-organizador. 
 

 Conforme Capra (1996) a ousada teoria de Lovelock tem origem no início do 

programa da NASA - National Aeronautics and Space Administration, embora reforce que a 

ideia de uma Terra viva ou sistema vivo seja muito antiga e tema de especulação para diversas 

teorias. Contudo, segundo o referido autor, os voos espaciais, no começo da década de 1960 

possibilitaram a humanidade, pela primeira vez, apreciar o planeta Terra na sua totalidade e 

perceber a plenitude de sua beleza, um corpo celeste azul e branco mergulhado na 

profundidade do universo.  

A visão esplendorosa da Terra comoveu os astronautas que participaram das 

missões de pesquisas científicas realizadas pela NASA que na época, segundo declarações dos 

mesmos, contribuíram para mudanças em seus relacionamentos com a Terra e as 

extraordinárias fotografias do globo terrestre, produzidas por eles, representam um estandarte 

ao movimento ecológico do mundo globalizado.  
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James Lovelock foi convidado pela NASA para ajudar em pesquisas que 

auxiliassem na detecção de vida fora da atmosfera terrestre. Nas análises de Lovelock, a 

atmosfera da Terra foi comparada com as de Marte e Vênus e os resultados revelaram o 

imenso equilíbrio do sistema Terra com a quantidade ou dosagem exata de todos os elementos 

necessários à geração de vida na Terra e com dados diferenciados na atmosfera de seus 

planetas vizinhos. Lovelock supôs que a vida em qualquer planeta utilizaria a atmosfera e os 

oceanos como meio fluido para matérias-primas e produtos residuais.  

Especulando as possibilidades de encontrar vida fora da atmosfera terrestre, 

Lovelock e um colega, Dian Hitchcock, segundo Capra (1996, p. 91), realizaram uma análise 

sistemática da atmosfera de Marte, considerando observações a partir da Terra, e 

comparando-a com uma análise semelhante da atmosfera da Terra. Eles descobriram que as 

composições químicas das duas atmosferas analisadas eram notavelmente semelhantes, porém 

chegaram a seguinte conclusão: enquanto Marte possui muito pouco oxigênio, uma porção de 

dióxido de carbono (CO
2
) e nenhum metano na sua atmosfera, a da Terra contém grande 

quantidade de oxigênio, quase nenhum CO
2 

e uma porção de metano. Com essa conclusão 

Lovelock compreendeu que: 

 
[...] a razão para esse perfil atmosférico particular em Marte é que, num planeta sem 
vida todas as reações químicas possíveis entre os gases na atmosfera foram 
completadas muito tempo atrás. Hoje, não há mais reações químicas possíveis em 
Marte; há um total equilíbrio químico na atmosfera marciana. A situação na Terra é 
exatamente oposta. A atmosfera terrestre contém gases, como o oxigênio e o 
metano, que têm probabilidade muito grande de reagir uns com os outros, mas 
mesmo assim coexistem em altas proporções, resultando numa mistura de gases 
afastados do equilíbrio químico. (LOVELOCK, 1979 apud CAPRA, 1996, p. 91). 

 

Lovelock concluiu então, que o estado especial da atmosfera terrestre tem sua 

causalidade na presença de vida na Terra, onde há uma constante troca de matéria e energia 

através da produção constante de oxigênio pelas plantas, produção de outros gases e outros 

organismos. Os gases atmosféricos estão continuamente sendo repostos, enquanto sofrem 

reações químicas. De acordo com Capra (1996, p. 91), “[...] Lovelock reconheceu a atmosfera 

da Terra como um sistema aberto, afastado do equilíbrio, caracterizado por um fluxo 

constante de energia e de matéria. Sua análise química detectava a própria ‘marca registrada’ 

da vida.” Essa é uma revelação pessoal de Lovelock, como ele próprio relatou: 
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[...] Foi nesse momento que, num lampejo, vislumbrei Gaia. Um pensamento 
assustador veio a mim. A atmosfera da Terra era uma mistura extraordinária e 
instável de gases, e, não obstante, eu sabia que sua composição se mantinha 
constante ao longo de períodos de tempo muito longos. Será que a vida na Terra não 
somente criou a atmosfera, mas também a regula, mantendo-a com uma composição 
constante, e num nível favorável aos organismos? (LOVELOCK, 1979, p. 21-22 
apud CAPRA, 1996, p. 91). 

 

Capra (1996) compreende que o processo de autorregulação é o eixo da ideia de 

Lovelock e, para tanto confirma que ele sabia, através dos estudos da astrofísica, que o Sol 

aumentou sua temperatura 25 por cento desde que a vida começou na Terra e é mantida 

constante, num nível confortável para a vida, nesses quatro bilhões de anos. O autor esclarece 

que Lovelock indagou a capacidade da Terra regular sua temperatura, assim como outras 

condições planetárias (composição de sua atmosfera, a salinidade de seus oceanos) bem como 

os organismos vivos são capazes de autorregular e de manter constantes a temperatura dos 

seus corpos e também outras variáveis. Com isso, Capra (1997) percebe que Lovelock 

compreendeu que essa hipótese romperia radicalmente com a ciência convencional e confirma 

com a própria fala do cientista:  

 
Considere a teoria de Gaia como uma alternativa à sabedoria convencional que vê a 
Terra como um planeta morto, feito de rochas, oceanos e atmosfera inanimadas, e 
meramente habitado pela vida. Considere-a como um verdadeiro sistema, 
abrangendo toda a vida e todo o seu meio ambiente, estreitamente acoplados de 
modo a formar uma entidade auto-reguladora. (LOVELOCK, 1979, p. 12 apud 
CAPRA, 1996, p. 92). 
 

Segundo Capra (1997), em 1969, num encontro científico em Princeton, Lovelock 

apresentou sua hipótese da Terra ser um sistema autorregulador e um amigo romancista, 

reconhecendo sua ideia como uma representação do renascimento de um mito antigo, sugeriu 

o nome "hipótese de Gaia", em homenagem a deusa grega da Terra. Lovelock aceitou a 

sugestão e em 1972, publicou a primeira versão extensa de sua ideia num artigo intitulado 

"Gaia as Seen through the Atmosphere". Nessa época, entretanto, Lovelock não tinha como 

explicar cientificamente, como a Terra poderia regular sua temperatura e a composição de sua 

atmosfera. Ele compreendia que os processos autorreguladores envolviam, organismos na 

biosfera, mas não sabia quais organismos que produziam quais gases.  

Capra (1996) revela: 
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[...] que ao mesmo tempo, a microbiologista norte-americana Lynn Margulis estava 
estudando os mesmos processos que Lovelock precisava entender — a produção e a 
remoção de gases por vários organismos, incluindo especialmente as miríades de 
bactérias presentes no solo da Terra. Margulis lembra-se de que continuava 
perguntando: "Por que todos concordam com o fato de que o oxigênio atmosférico ... 
provém da vida, mas ninguém fala sobre os outros gases atmosféricos que provêm 
da vida?" (Magulis, 1989)

 

Logo depois, vários colegas dela recomendaram que 
conversasse com James Lovelock, o que levou a uma longa e proveitosa 
colaboração, a qual resultou na hipótese de Gaia plenamente científica. (CAPRA, 
1996, p. 92-93). 
 

Na percepção de Capra (1996) os estudos e as áreas científicas em que eram 

especializados James Lovelock e Lynn Margulis contribuíram para um encontro ou casamento 

perfeito.  

 
Margulis não teve dificuldade em responder a Lovelock muitas perguntas a respeito 
das origens biológicas dos gases atmosféricos, ao passo que Lovelock contribuiu 
com concepções provenientes da química, da termodinâmica e da cibernética para a 
emergente teoria de Gaia. Desse modo, ambos os cientistas foram capazes de, 
gradualmente, identificar uma complexa rede de laços de realimentação, a qual — 
conforme propuseram como hipótese — criaria a auto-regulação do sistema 
planetário. (CAPRA, 1996, p. 93). 
 

Capra (1996, p. 93) explica que: 

 
O aspecto de destaque desses laços de realimentação está no fato de que ligam 
conjuntamente sistemas vivos e não-vivos. Não podemos mais pensar nas rochas, 
nos animais e nas plantas como estando separados uns dos outros. A teoria de Gaia 
mostra que há um estreito entrosamento entre as partes vivas do planeta — plantas, 
microorganismos e animais — e suas partes não-vivas — rochas, oceanos e a 
atmosfera.  
 

De acordo com Capra (1996), para Lovelock (1991, p.108-111) o laço de 

realimentação de Gaia é percebido através do movimento sistêmico do ciclo do dióxido de 

carbono (CO
2
) que é expelido pelos vulcões da Terra em enormes quantidades durante 

milhões de anos. Assim, Capra (1996, p. 93) esclarece que: 

 
[...] Uma vez que o CO

2 
é um dos principais gases de estufa, Gaia precisa bombeá-lo 

para fora da atmosfera; caso contrário, ficaria quente demais para a vida. Plantas e 
animais também reciclam grandes quantidades de CO

2 
e de oxigênio nos processos 

da fotossíntese, da respiração e da decomposição. No entanto, essas trocas estão 
sempre em equilíbrio e não afetam o nível de CO

2 
da atmosfera. De acordo com a 

teoria de Gaia, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera é removido e reciclado 
por um enorme laço de realimentação, que envolve a erosão das rochas como um 
componente-chave.  
 

Capra (1996, p. 93) continua a explicar que: 
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No processo da erosão das rochas, estas se combinam com a água da chuva e com o 
dióxido de carbono para formar várias substâncias químicas denominadas 
carbonates. O CO

2 
é então retirado da atmosfera e retido em soluções líquidas. Esses 

processos são puramente químicos, não exigindo a participação da vida. No entanto, 
Lovelock e outros descobriram que a presença de bactérias no solo aumenta 
enormemente a taxa de erosão das rochas. Num certo sentido, essas bactérias do solo 
atuam como catalisadores do processo de erosão das rochas, e todo o ciclo do 
dióxido de carbono poderia ser visto como o equivalente biológico dos ciclos 
catalíticos estudados por Manfred Eigen.  
 

É importante compreender, de acordo com Capra (1997), que os citados 

carbonatos são depositados no oceano para que minúsculas algas, invisíveis a olho nu, possam 

os absorver e os utilizar na fabricação de conchas calcárias (de carbonato de cálcio). Com isso 

o CO
2 

acumulado na atmosfera vai parar nas conchas dessas algas diminutas, que também são 

capazes de absorver o dióxido de carbono diretamente do ar. De acordo com Capra (1997): 

 
Quando as algas morrem, suas conchas se precipitam para o fundo do mar, onde 
formam compactos sedimentos de pedra calcária (outra forma do carbonato de 
cálcio). Devido ao seu enorme peso, os sedimentos de pedra calcária gradualmente 
afundam no manto da Terra e se fundem, podendo até mesmo desencadear os 
movimentos das placas Atônicas. Por fim, parte do CO

2 
contido nas rochas fundidas 

é novamente vomitado para fora por vulcões, e enviado para uma outra rodada do 
grande ciclo de Gaia. [...] O ciclo todo — ligando vulcões à erosão das rochas, a 
bactérias do solo, a algas oceânicas, a sedimentos de pedra calcária e novamente a 
vulcões — atua como um gigantesco laço de realimentação, que contribui para a 
regulação da temperatura da Terra. (CAPRA, 1996, p. 93). 

 

Outro fato relevante, conforme Capra (1997), é que a radiação solar aumentando, 

a ação bacteriana no solo é estimulada e, numa razão proporcional direta é aumentada a taxa 

de erosão das rochas. Isso possibilita o lançamento do CO
2 

para fora da atmosfera, facilitando 

o resfriamento do planeta. Ainda segundo o autor, Lovelock e Margulis defendem que “[...] 

laços de realimentação semelhantes — interligando plantas e rochas, animais e gases 

atmosféricos, microorganismos e os oceanos — regulam o clima da Terra, a salinidade dos 

seus oceanos e outras importantes condições planetárias.” (CAPRA, 1996, p. 94). 

Concordando com Capra (1996), a teoria de Gaia tem um olhar transdisciplinar e 

sistêmico da vida, necessitando de uma compreensão integrada dos conhecimentos de vários 

estudos científicos disciplinares, como por exemplo, da geologia, microbiologia, química 

atmosférica e outras. Lovelock e Margulis romperam com a visão convencional da 

disciplinaridade que fragmenta a ciência, dificultando a percepção do todo, de algo estudado. 

Das pesquisas que tentam esclarecer a evolução da vida na Terra, exposta neste texto, esta 

revela que foi através do encontro das especializações científicas que se chegou à 

compreensão sistêmica das conexões que ligam os elementos vivos e não vivos do planeta, 
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explicando, a partir dos laços de realimentação da atmosfera, o potencial auto-organizador do 

planeta, podendo ser visto como um geossistema vivo.  

Antes das descobertas de Lovelock e Margulis afirmava-se que:  

 
[...] as forças da geologia estabelecem as condições para a vida na Terra e que as 
plantas e os animais eram meros passageiros que, por acaso, descobriram justamente 
as condições corretas para a sua evolução. De acordo com a teoria de Gaia, a vida 
cria as condições para a sua própria existência. (CAPRA, 1996, p. 94). 
 

 E conforme as palavras de Lynn Margulis (1989 apud CAPRA, 1996, p. 94):  

 
Enunciada de maneira simples, a hipótese [de Gaia] afirma que a superfície da Terra, 
que sempre temos considerado o meio ambiente da vida, é na verdade parte da vida. 
A manta de ar — a troposfera — deveria ser considerada um sistema circulatório, 
produzido e sustentado pela vida. [...]. Quando os cientistas nos dizem que a vida se 
adapta a um meio ambiente essencialmente passivo de química, física e rochas, eles 
perpetuam uma visão seriamente distorcida. A vida, efetivamente, fabrica e modela 
e muda o meio ambiente ao qual se adapta. Em seguida, esse "meio ambiente" 
realimenta a vida que está mudando e atuando e crescendo nele. Há interações 
cíclicas constantes.

 
 

 

3.1.1 O desdobramento da vida na terra  

 

O desdobramento da vida na Terra pode ser percebido através da escala de tempo 

geológica, construída por períodos medidos em bilhões de anos. Inicialmente por volta de 4,5 

bilhões de anos atrás ocorre a formação do planeta: uma bola de fogo de lava fundida em 

processo de resfriamento. Os geólogos e os paleontólogos dividiram esses bilhões de anos em 

etapas (éons, eras, períodos e épocas) para uma maior compreensão da evolução da vida sobre 

a Terra.  

Conforme Capra (1997) é possível diferenciar três extensas eras no processo de 

evolução da vida sobre a Terra, cada uma delas com períodos que variam de um a dois bilhões 

de anos e compreendendo várias etapas distintas de evolução (Quadro 2).  

 
[...] a primeira é a era pré-biótica, na qual se formaram as condições para a 
emergência da vida. Durou um bilhão de anos, desde a formação da Terra até a 
criação das primeiras células, o princípio da vida, por volta de 3,5 bilhões de anos 
atrás. A segunda era, estendendo-se por dois bilhões de anos completos, é a era do 
microcosmo, na qual bactérias e outros microorganismos inventaram todos os 
processos básicos da vida e estabeleceram os laços de realimentação globais para a 
auto-regulação do sistema de Gaia. [...] Por volta de 1,5 bilhão de anos atrás, 
estabeleceram-se, em grande medida, a atmosfera e a superfície modernas da Terra; 
microorganismos permeavam o ar, a água e o solo, entrando em ciclos de 
realimentação com gases e nutrientes por meio de sua rede planetária, assim como o 
fazem atualmente; e o palco estava montado para a terceira era da vida, o 
macrocosmo, que presenciou a evolução das formas visíveis de vida, inclusive nós 
mesmos. (CAPRA, 1996, p. 186). 
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Quadro 2 - Eras da vida sobre Terra 
 

  

Eras da Vida  

 

Bilhões de Anos Atrás  
 

Etapas da Evolução  
 

 

ERA PRË-BIÓTICA  

Formação das condições 
para a vida 

 
4,5  
4,0  
3,8 

 

Formação da Terra  
Bola de fogo de lava fundida  
Esfriamento  
Rochas mais antigas  
Condensação do vapor  
Oceanos rasos  
Compostos baseados no carbono  
Laços catalíticos, membranas 
 

 

MICROCOSMO  

Evolução de microorganismos 

 
3,5  
2,8  
2,5  
2,2  
2,0  
1,8  
1,5 

 

Primeiras células bacterianas  
Fermentação  
Fotossíntese  
Dispositivos sensores,  
movimento  
Reparo do ADN  
Intercâmbio de genes  
Placas tectônicas, continentes  
Fotossíntese do oxigênio  
Plena difusão das bactérias  
Primeiras células nucleadas  
Aumento do oxigênio na  
atmosfera  
Respiração de oxigênio  
Estabelecimento da superfície e da 
atmosfera da Terra  
 

 

MACROSCOSMO  
Evolução das formas de vida 

visíveis 

 

1,2  
1,0  
0,8  
0,7  
0,6  
0,5  
0,4  
0,3  
0,2  
0,1 

 

Locomoção  
Reprodução sexuada  
Mitocôndrias, cloroplastos  
Primeiros animais  
Conchas e esqueletos  
Primeiras plantas  
Animais terrestres  
Dinossauros  
Mamíferos  
Plantas com flores  
Primeiros primatas 
 

 
Fonte: Capra (1996, p. 187). 

 
 

Após a síntese das eras da vida sobre a Terra (pré-biótica, microcosmo e 

macrocosmo) de acordo com Capra (1996), é interessante apreciar nas Figuras 5, 6 e 7 

algumas representações sobre as idades do planeta, formação dos continentes (Deriva 

Continental), a estrutura interna/externa global, e perceber, mesmo ilustrativamente, a 

dinâmica geossistêmica da Terra, em que seus movimentos fluem num pulsar contínuo e 

permanente com os elementos geradores da vida: ar, água, terra e fogo.   
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       ESCALA GEOLÓGICA E A EVOLUÇÃO DA VIDA SOBRE A TERRA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Fonte: Adaptado de IMPACTOGEO  (2011). 

Figura 5 – As idades e a evolução da vida sobre a Terra.  
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MODELOS ESTRUTURAIS DO INTEIROR DA TERRA 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Adaptado de IMPACTOGEO (2011). 

Figura 6 - Modelos de Estrutura Interna da Terra
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               PANGEA (Supercontinente)                                                            DERIVA CONTINENTAL (Alfred Wegener, em 1912) 

 

	

	

	

	
 

 

 
 

 

 

                           

            TEORIA DA PLACAS TECTÔNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                               

                                                               

 

 Fonte: Adaptado de Santiago (2010), Teoria (2011) e [Placas tectônicas] (2010).

Figura 7 – Os Movimentos internos da Terra. 



59 
 

                  Objetivando uma compreensão geral sobre a Teoria da Deriva Continental, 

elaborada por Wegener (1912), foi possível através de sites e autores como Leinz (1980), uma 

referência no estudo da geologia, fazer uma breve síntese dos pontos que explicam a referida 

teoria, entre outras informações complementares.  

Em 1912, Alfred Lothar Wegener, um jovem alemão de 32 anos, geólogo e 

meteorologista, propunha a teoria da Deriva Continental que estabelecia que há 250 milhões 

de anos atrás, segundo a escala do tempo geológico, todas as massas continentais existentes 

na Terra estavam concentradas em um supercontinente, que ele denominou de Pangea ou 

Pangeia, circundadas por um único oceano, Panthalassa.  Para explicar sua teoria, Wegener 

apontava especialmente:  

1º) O delineamento similar das linhas de costa da América do Sul e África, 

anteriormente percebidas por Abraham Ortelius em 1596, que na construção de seus mapas 

sugeria que o todo o continente americano tinha sido separado do europeu e do africano por 

terremotos e enchentes e reforçava que, a elaboração de um mapa com a junção desses 

continentes, tornaria visível a coerência entre as linhas de costas. 

2º) As semelhanças nas estruturas geológicas existentes nos continentes das 

Américas e África, bem como na distribuição de fósseis e plantas em ambos. 

Alfred Wegener defendia que o referido supercontinente, Pangea na sua primeira 

fragmentação deu origem a dois grandes continentes: Laurásia, que compreendia as terras da 

atual América do Norte, Europa e Ásia (exceto a Índia), no hemisfério Norte e Gondwana, 

que incluía as terras da América do Sul, África, Austrália, Antártida e a Índia, no hemisfério 

Sul. Depois dessa fragmentação, aconteceram outras até se chegar a atual configuração dos 

continentes. 

A teoria de Wegener evidenciava certamente os fatos da distribuição dos fósseis, o 

encaixe das linhas de costa e as fortes mudanças climáticas constatadas nos continentes 

americano, europeu e africano. Esclarecia também a presença de sedimentos de origem glacial 

em locais, onde hoje temos desertos, como no caso da África. Entretanto Wegener não 

conseguiu responder à comunidade científica a causa ou quais forças da natureza foram 

capazes de movimentar as imensas massas continentais, posicionadas a tão distantes entre si. 

Por isso, sua teoria foi posta de lado e esquecida por muitas décadas. 

Com o avanço das geociências, principalmente da Sismologia (estudo dos abalos 

sísmicos) e das tecnologias, os cientistas retomaram a teoria de Wegener e confirmaram a sua 

coerência, certificando que a crosta terrestre não é um bloco continental único, estático, 

parado, sem movimento. Ela está fragmentada em cerca de 15 partes ou placas tectônicas, as 
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quais se movimentam em várias direções, tanto em sentidos divergentes (afastando-se) como 

convergentes (encontrando-se). Os estudos científicos explicam também, que os movimentos 

da crosta terrestre ocorrem até hoje e são causados pelas correntes formadas pela massa 

magmática existente e em ebulição no interior da Terra.  

No início da década de 1960, confirmando e complementando a teoria de 

Wegener, surge a Teoria da Tectônica de Placas, desenvolvida pelos geólogos americanos 

Harry Hess e Robert Dietz que, embora seja muito recente, tem contribuído bastante na 

compreensão dos fenômenos referentes à dinâmica interna e externa da Terra. Hoje, por 

exemplo, é possível se identificar entre outros conhecimentos que:  

a) a placa Sul-americana se movimenta cerca de 2 cm ao ano no sentido oeste; 

b) a região de maior instabilidade tectônica corresponde às áreas de encontro de 

placas tectônicas;  

c) os movimentos convergentes entre duas placas podem ser feito de três formas 

por: colisão (Himalaia), subducção (Cordilheira dos Andes) e deslizamento 

lateral (Francisco e Los Angeles); 

d) nas regiões de convergência de placas, outros fenômenos tectônicos podem ser 

verificados como: abalos sísmicos (terremotos e maremotos), vulcanismo, 

formação de cadeias de montanhas dobradas e fossas submarinas;  

e) nas regiões divergentes de placas podem ocorrer: vulcanismo, alargamento dos 

fundos oceânicos, maior distanciamento entre os continentes e a expansão dos 

oceanos; 

f) a região onde há grande ocorrência de vulcanismo e terremotos é denominada 

de Círculo do Fogo e a sua maior incidência se dá no oceano Pacífico. 

É interessante grifar aqui, a importância dos encontros entre as teorias científicas 

para o avanço das ciências físicas e humanas da Terra, em especial destacando-se as tratadas 

no presente texto, como por exemplo, as teorias apresentadas e confirmadas por: Lovelock 

(1972), Margulis (989), Wegener (1912) (alemão) e os americanos Harry Hess e Robert Dietz 

(1960). Evidencia-se então, que os encontros entre homens que indagam sobre a Terra, 

provocam conflitos, mas também, promovem diálogos possibilitando o reconhecimento do 

valor inicial e das posteriores descobertas científicas, culturais, espirituais, sociais, 

econômicas e políticas. Esses encontros contribuem no esforço de compreender e aprofundar 

o conhecimento sobre o planeta, como também, somam esperanças de luz ao caminho da 

humanidade para um cuidado ético-social e de afeto com a vida que da Terra brota, cresce, 

morre e depois renasce de seus próprios resíduos. 
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3.2 Educação Ambiental (EA) 

 

“Os problemas ambientais foram criados por homens e 
mulheres e deles virão as soluções. Estas não serão 
obras de gênios, de políticos ou tecnocratas, mas sim de 
cidadãos e cidadãs.” (REIGOTA, 2004, p. 12).  

 

O compromisso com a sustentabilidade socioambiental é tema científico para 

alguns estudiosos e prática social para determinados grupos isolados com visão ambientalista 

e crítica da realidade capitalista. Mas, é necessário e urgente que esse compromisso seja de 

toda sociedade, pois mesmo que por razões de sobrevivência planetária, a maioria das pessoas 

acabará convencendo ou exigindo da minoria a sua contribuição. Isto, de certa forma está 

acontecendo, considerando o movimento do mundo globalizado em torno das discussões da 

crise ecológica e social da Terra, e nas buscas de soluções.  

                    Nos debates internacionais sobre a questão ambiental global a EA é apontada 

como um dos caminhos possíveis para o desenvolvimento de uma consciência ecológica e 

social. Entretanto, todo processo educacional é progressivo e demanda tempo. Além disso, há 

uma crença que investir na Educação significa contar com um retorno distante quanto à 

obtenção de resultados. Isso reflete, direta ou indiretamente, na inibição em políticas públicas 

ou em precárias ações governamentais quanto a processos de EA. Todavia, enquanto esse 

paradigma não muda, o cronômetro que controla o princípio de sustentabilidade dos sistemas 

vivos (naturais e sociais) funciona numa razão proporcional inversa a degradação 

socioambiental, em que se percebe uma diminuição na qualidade e quantidade dos sistemas 

vivos e um aumento acelerado de impactos socioambientais destruidores dos mesmos. 

O ato de educar foi e sempre será o melhor caminho a ser tomado para qualquer 

modalidade de aprendizagem e, a EA não é diferente nem um caso isolado, ao contrário, ela 

faz parte de todo o processo educacional do cidadão e cidadã, seja formal ou não. O ser 

humano é infinitamente capaz de aprender e reaprender qualquer coisa, porém, as ações ou 

mobilizações para o ato de educar e ser educado depende de motivações ou satisfação de 

necessidades individuais ou coletivas e podem ser afloradas no sistema humano através das 

próprias vivências para sobrevivência ou resultantes do processo de construção sócio-

econômico por escolha ou imposição governamental. 

A EA deve atuar concomitantemente com os projetos e políticas públicas de 

gestão socioambiental, ou ainda, ser o carro-chefe para toda e qualquer ação que envolva a 

integridade dos ecossistemas naturais e sociais. É preciso alertar que toda política pública, 
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seja qual for sua escala geográfica, interfere direta ou indireta e positiva ou negativamente no 

bem-estar socioambiental das comunidades viventes da Terra, logo, é essencial que sejam 

pensadas e efetivadas dentro da visão em rede sistêmica e não linear, garantindo a integração 

dos movimentos cíclicos dos sistemas vitais que fazem funcionar a vida global e universal.  

Loureiro (2004b) defende uma EA entendida como unidade complexa formada 

por pessoas com percepções de Natureza e Sociedade dentro de um pensar em rede, onde há 

interesses e interpretações em permanente conflito e diálogo. Para tanto propõe uma EA de 

transformação societária, em que a dialética do seu conteúdo deve contribuir para uma 

emancipação ou provocar mudanças individuais e coletivas em abrangências locais, globais, 

estruturais e conjunturais, econômicas e culturais. Como diz Morin (1999, p. 188 apud 

LOUREIRO, 2004, p. 89): “[...] trata-se ao mesmo tempo de mudar de vida e transformar o 

mundo, de revolucionar o indivíduo e unir a humanidade.”  

                   Reigota (2004) ao fazer uma breve síntese histórica da EA, posteriormente 

apresentada, desmistifica a idéia de que o problema ambiental global não está no aumento da 

população x aumento do consumo dos recursos naturais, mas sim no seu excessivo consumo 

por uma minoria, e no desperdício e produção de futilidades nefastas a qualidade de vida da 

humanidade, abrindo um parêntese sobre possíveis mudanças nas relações Sociedade e 

Natureza. No seu pensar, a EA deve ser entendida como educação política, considerando seu 

surgimento e consolidação ocorrida em um momento histórico de mudanças globais, 

constituindo-se uma nova oportunidade para a manutenção da vida planetária. Isso leva à 

reflexão das opções políticas predominantes e a própria concepção de educação atual, 

questionando-se princípios, criatividade, inovação, capacidade crítica e contribui para o 

posicionamento da ética em lugar de destaque na sistematização e prática da EA. 

A sistematização dos caminhos trilhados na formulação de conceitos, objetivos e 

aplicabilidade da EA, a partir de uma análise histórica, política, sócio-econômica e cultural, 

em escala mundial, nacional e local proporciona subsídios e uma compreensão crítica acerca 

da EA, ou seja: quando, o quê, para quê, como deve acontecer e quem deve participar? Na 

tentativa de responder essas interrogações e satisfazer tantas outras surgidas ao longo dessa 

dissertação, fica indispensável uma revisão bibliográfica sobre a história da EA, temas 

correlacionados a mesma e outros considerados específicos aos objetivos e área de estudo da 

pesquisa. 
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3.2.1 Breve histórico da EA no mundo, no Brasil e em Fortaleza-CE 

 

 O termo EA é citado pela primeira vez em 1965, por conta de um evento sobre 

educação na Universidade de Keele do Reino Unido, segundo Loureiro (2004a). Porém, sua 

história começa quando em 1968, um grupo de cientistas de países desenvolvidos decidiu 

realizar uma reunião, conhecida como Clube de Roma, para debater questões sobre o 

consumo e as reservas de recursos naturais, bem como as perspectivas do crescimento da 

população mundial até o século XXI. Nas conclusões dessa reunião ficou evidente a 

necessidade urgente de criar possibilidades para a conservação dos recursos naturais, o 

controle do crescimento populacional e a mudança radical das formas de consumo e 

procriação. Na oportunidade os participantes da mesma, segundo Reigota (2004, p. 13-14) 

atentaram que “O homem deve examinar a si próprio, seus objetivos e valores. O ponto 

essencial da questão não é somente a sobrevivência da espécie humana, porém ainda mais, a 

sua possibilidade de sobreviver sem cair em estado inútil de existência.”  

 A reunião do Clube de Roma resultou no livro “Limites do Crescimento”, editado 

em 1978, que se tornou referência internacional para diversos projetos e ações 

governamentais, embora tenha sofrido críticas de intelectuais latino-americanos que 

perceberam no seu contexto a colocação sutil de que para conservar o padrão de consumo dos 

países desenvolvidos era fundamental o controle do crescimento populacional dos países 

pobres. Entretanto, deve-se destacar a importância do Clube de Roma no tocante a atenção 

dada à questão ambiental global, uma situação-problema, complexa e causadora de prejuízos, 

direta ou indiretamente, á qualidade de vida de todo cidadão planetário, que impulsionou a 

Organização das Nações Unidas (ONU) a organizar, em 1972, em Estocolmo (Suécia) a 

Primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano, tendo como principal tema a 

poluição das indústrias (REIGOTA, 2004, p. 14). 

É importante lembrar que o Brasil e a Índia, na época, viviam o período chamado 

“milagres econômicos” e por isso, defendia que “a poluição é o preço que se paga pelo 

progresso” e com esse pensamento as portas desses países foram abertas, sem qualquer 

seletividade, para as multinacionais poluidoras, já impedidas ou restritas de funcionarem em 

seus países de origem. O preço para esse dito “progresso”, que não necessariamente significa 

desenvolvimento social para todos, pode ser expresso com os seguintes exemplos: Cubatão 

(Brasil) ocasionando o nascimento de crianças acéfalas e o desastre químico em Bophal 

(Índia) provando a morte de milhares de pessoas que juntamente com o acidente da usina 
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nuclear de Chernobyl, representam para a época grandes prejuízos ecológicos (REIGOTA, 

2004, p. 15). 

  Reigota (2004) situa o Brasil na época da Conferência de Estocolmo 

enquadrando-o no grupo econômico de exploração dos recursos naturais e contraditório, pois 

cria a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA). Essa contradição é compreendida pelas 

posições extremas conservacionistas, mas com práticas e políticas contrárias, logo a EA no 

país teve nesse período apenas um papel histórico. Entretanto, independente do governo 

desenvolveu-se uma consciência ambiental crítica envolvendo pequenos grupos sociais e 

pessoas isoladas. Reigota (2004) destaca que em 1984, Sorocaba/SP aconteceu o primeiro 

encontro paulista de EA que, embora regional, conseguiu reunir ambientalistas e 

pesquisadores com apresentação de trabalhos. Mas, foi com o assassinato de Chico Mendes e 

com a pressão internacional sobre o desmatamento da Amazônia que aconteceu o boom da 

EA, bastante falada na mídia, porém pouco fundamentada, filosoficamente e 

pedagogicamente.     

Um dos frutos da Conferência de Estocolmo foi a resolução da necessidade de 

educar o cidadão no sentido de solucionar os problemas ambientais, pois provavelmente a 

partir desse momento surgiu o que se convencionou de Educação Ambiental. Entretanto, 

travar discussões e soluções integradas e participativas por parte da sociedade globalizada, de 

maneira a promover uma equidade social e a preservação e conservação adequada dos 

ecossistemas não é tarefa fácil para os organismos internacionais. Por isso, a Organização das 

Nações Unidas para a Educação (UNESCO), a Ciência e a Cultura assumiu a 

responsabilidade de propagar e efetivar essa nova modalidade educacional (REIGOTA, 2004, 

p. 15). 

A UNESCO atualmente realiza seminários e produz um vasto material sobre a 

educação ambiental. Dentre esses seminários ressalta-se o de Belgrado, atual Iugoslávia 

(1975), quando foram definidos os objetivos da educação ambiental, editados na cognominada 

“A Carta de Belgrado” e o seminário de Tilissi, na Geórgia (ex-URSS), em 1977, que sediou 

o Primeiro Congresso Mundial de Educação Ambiental, no qual foram apresentados os 

primeiros trabalhos de educação ambiental (REIGOTA, 2004, p. 15). 

Somente dez anos depois, o Segundo Congresso de Educação Ambiental acontece 

em Moscou. Nessa época, muitos especialistas sentiram-se desestimulados em debater sobre 

educação ambiental e cidadania, pois a própria União Soviética, anfitriã do evento, estava 

vivendo, no seu momento inicial da perestroika e da glasnost, época em se produzia armas 

nucleares. Enquanto isso, a primeira ministra norueguesa, Gro-Brundtland, investe em 
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reuniões com discussões sobre as questões apresentadas na conferência de Estocolmo em 

diversas cidades do mundo, inclusive São Paulo. O “material colhido” originou a produção e 

tradução, em várias línguas, do livro “O Nosso Futuro Comum” ou “Relatório Brundtland”, 

resultando em temas para a ECO-92 (REIGOTA, 2004, p. 16-17). 

O livro O Nosso Futuro Comum facilitou a divulgação do conceito de 

desenvolvimento sustentável e a importância da EA. E, no espaço entre os eventos em 

Estocolmo e Rio de Janeiro, houve uma significativa mudança na concepção de meio 

ambiente, inicialmente compreendido restritamente na relação homem e natureza e depois 

associado à idéia de desenvolvimento econômico. Essa concepção é percebida nos discursos, 

projetos e práticas de EA, o que refletiu no surgimento de várias práticas autodefinidas como 

EA, algumas criativas, revelando sua importância e outras muito simplistas, ingênuas, 

oportunistas e confundindo teorias, conceitos e política (REIGOTA, 2004, p. 17). 

No movimento de evolução do pensamento acerca da EA é importante destacar 

que aconteceram outros eventos, paralelamente a ECO-92 ou Rio-92, nomes pelos quais é 

mais conhecida a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), sediada no Rio de Janeiro, como:  

 
[...] a reunião do World Bussiness Council for Sustainable Development (WBCSD), 
o workshop sobre educação ambiental, organizado pela Assessoria de Educação 
Ambiental do MEC, o Fórum Global, o qual envolveu a jornada internacional de 
Educação Ambiental que teve como principal documento o Tratado de Educação 
Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (MATOS, 2009, 
p. 17).     
    

Dentre os eventos paralelos a ECO-92, Loureiro (2004a), de acordo com a 

UNESCO (1976) destaca o Taller Subregional de Educación Ambiental para Educación 

Secundaria, realizado em Chosica, Peru (1976), embora pouco conhecida pelos brasileiros, 

constituiu uma das mais completas e complexas abordagens sobre a EA, evidenciando a 

necessidade de transformação das sociedades atuais e de estabelecer um elo entre o social e o 

natural strictu sensu e defender a necessidade de uma metodologia de EA participativa, 

permanente, interdisciplinar, construída a partir da realidade cotidiana, com implicações sobre 

o formato curricular no ensino fundamental. 

Na percepção de Matos (2009) as conferências citadas tiveram uma repercussão 

sobre grupos e instituições ambientalistas brasileiras. Inicialmente um dinamismo ao 

movimento ambientalista em si, impulsionados com a preparação dos eventos, entretanto, 

após este momento não houve solidez nas bases institucionais para um direcionamento dos 

objetivos das questões ambientais. Assim, “[...] com o fim da Rio-92 assistimos a um 
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processo de ‘desorientação’ do ambientalismo brasileiro, fruto  da rápida perda de seu 

principal marco de referência simbólico e organizativo na conjuntura.” (VIOLA; LEIS, 2001, 

p. 142). 

Acseltrad (2001, p. 76-77 apud MATOS, 2009, p. 18) aponta dois processos de 

influência para a resistência de autores sociais aos abusos ambientais gerados pelo sistema 

capitalista, predominante na sociedade contemporânea:  

 
[...] o primeiro diz respeito à concentração crescente do poder de controle dos 
recursos naturais nas mãos de poucos agentes e é marcado pela apropriação 
capitalista de vastas riquezas naturais, seja no campo dos recursos hídricos, para a 
geração de energia, ou das terras para a monocultura agrícola; o segundo é o da 
“privatização do uso do meio ambiente comum, mais especificamente do ar e das 
águas, de que dependem todos os grupos humanos. O capital apropria-se desses 
recursos e, sobre eles lança os detritos da produção, sem preocupar-se com sua 
capacidade de recuperação ou com as consequências danosas. (MATOS, 2009, p. 
18). 

 

 Para Acseltrad (2001, p. 79 apud MATOS, 2009, p. 19) as lutas sociais por 

acesso aos ambientes naturais, antecedem a formulação atual das questões ambientais e seus 

objetivos foram absorvidos pelos discursos ambientalistas, culminando na inserção de debates 

no campo governamental, juntamente com a adoção de discursos ecológicos por parte dos 

grupos privilegiados dos países desenvolvidos. O citado autor ressalta e reforça Reigota 

(2004) quando reflete que, no Brasil ainda é recente a presença do termo “ambiente” nas 

políticas governamentais que contribuiu para na década de 70 criar a Secretaria Especial de 

Meio Ambiente (SEMA) em resposta a ECO-92, e em 1984, foi estruturado o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) contribuindo para a articulação dicotômica da 

política ambiental de meio ambiente (MATOS, 2009, p. 19). 

A partir da segunda metade da década de 1970 foi que o movimento ambientalista 

avançou em Fortaleza-CE, destacando-se em 1976, a criação da Sociedade Cearense de 

Defesa da Cultura e do Meio Ambiente (SOCEMA) por professores da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), profissionais e estudantes de arquitetura, biologia e geografia interessados 

em atuar nas questões ambientais da cidade. Nesse contexto, destaca-se entre as mobilizações 

feitas pela SOCEMA, a luta pela criação do Parque Ecológico do Cocó, com a promoção do 

“Piquenique Ecológico” realizado em 02 de abril de 1978, conseguindo agregar 1.500 pessoas 

num objetivo comum, ou seja, o direito legislado, ao acesso público a um ambiente natural e 

propício ao lazer gratuito para toda a comunidade (MATOS, 2009, p. 20-21).    

Esse movimento resultou na inauguração do Parque Adahil Barreto, que por não 

abranger as áreas de entorno do rio Cocó o deixou exposto à especulação imobiliária, 
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inclusive cogitando-se a possibilidades de doação de hectares da margem do rio para 

construção da sede do BNB.  O fato fortaleceu o movimento ambientalista, surgindo o SOS 

Cocó, mobilizando a sociedade a uma tomada de decisão para criação de uma Área de 

Proteção Ambiental – APA, e efetivação da criação do parque ecológico. Em 1989, o entorno 

do rio Cocó passa a ser considerada, pelo governo estadual, área de interesse social para fins 

de desapropriação, embora até hoje, o parque oficialmente não existe.    

As mobilizações sociais em torno da questão ambiental aumentaram 

independentes de sua territorialidade, pois a força do pensar coletivo é contagiante e fortalece 

a pressão sobre as barreiras políticas e econômicas de gestão do meio ambiente. Em uma 

visão otimista, a humanidade caminha, embora a passos lentos, para uma maior integração do 

ser humano em sua relação socioambiental planetária. O homem no seu processo de evolução 

atravessa atualmente a fase de transição da era do Ter para a era do Ser. A sutileza dessa 

passagem pode ser percebida, por exemplo, na sua busca pela longevidade com qualidade de 

vida. Isso possibilita uma mobilização do sistema humano para mudanças de paradigmas 

educacionais no estilo de viver, ou seja, posiciona a pessoa a fazer opções como: consumir 

produtos naturais, demandar por áreas verdes, etc.  

Reigota (2004), dentro de uma perspectiva futura da EA, defende que a ECO-92 

proporcionou o surgimento de duas correntes: o modismo ambiental (numerosa, oportunista e 

muito ligado aos megaeventos) esta, entretanto, deve passar e ficar somente a segunda 

corrente que representa as propostas consistentes, considerando a importância da questão, ou 

seja, resgatando a EA praticada antes do boom, traduzindo um movimento educativo da 

Sociedade. Os espaços da EA estão sendo ampliados, as pesquisa científicas estão 

aumentando e sendo divulgadas em eventos e em outras formas de trabalho (livros, artigos 

etc.). A ECO-92 provocou uma reação na educação nacional e mundial. No Brasil gerou o 

surgimento de especializações em EA algumas sérias, mesmo voltadas para técnicas de ações 

governamentais e privadas, mas ainda são poucas as especializações direcionadas para 

formação de professores de primeiro e segundo graus, os quais representam uma base 

importantíssima para a efetivação de uma EA em grande escala populacional, ou seja, capaz 

de atingir os jovens, as crianças e as famílias dos mesmos. 

A ciência, enquanto desafio, e mesmo em pequena escala, vem desenvolvendo 

tecnologias alternativas importantes à sustentabilidade ambiental, como o biocombustível e a 

reciclagem de materiais industrializados, pois é evidente o esgotamento dos recursos naturais. 

Entretanto, é fundamental repensar a lógica capitalista de produção econômica das sociedades 

atuais, o que implica em construir ou reconstruir as relações culturais, sociais, econômicas e 
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políticas do mundo globalizado, culminando para uma equidade e sustentabilidade 

socioambiental, norteada por uma EA crítica, com princípios éticos e de valorização da vida, 

capaz de exercer um papel dinâmico e transformador de realidades. 

 

3.2.2 Concepções e objetivos de EA 

 

Rodriguez e Silva (2009, p. 178) apontam através de Sauve (2003) quatro 

concepções filosóficas e políticas diferenciadas quanto a compreensão da EA, baseadas no 

princípio da função social da Educação: tecnicista, comportamental, ética e ético-social. 

(Quadro 3). 

Quadro 3 - Síntese das Concepções de EA segundo Sauve (2003) 

Concepções de EA VISÃO  
Tecnicista Tecnocrática, pragmática e utilitária da EA: a tecnologia é a solução dos problemas 

ambientais, prioriza as demandas profissionalizantes, transmissão de conhecimentos 
sistematizados, reproduz o valores do sistema capitalista vigente (mercado livre, 
substituição de valores (capital substituindo o natural) em prol do desenvolvimento, 
em que a natureza é restrita como recursos naturais. 

Comportamental Pragmática quanto ao comportamento humano, visto como instrumento suficiente 
para a mudança de hábitos e atitudes das pessoas com relação aos problemas 
ambientais, desde que estas sejam informadas cientifica e tecnologicamente sobre as 
consequências negativas de seus atos sobre o meio ambiente (visto como meio de 
vida cotidiana) e dominem os conceitos de inter-relações entre sociedade e natureza. 
Preocupa-se com indicadores de curto prazo, investimentos em tecnologias limpas e a 
regulação dos usos e direitos sobre os recursos, e pensa-se na implementação de um 
‘capitalismo verde’. Ex: Corrente do ambientalismo pragmático. 

Ética Faz um direcionamento para mudanças na sensibilização dos seres humanos a partir 
da valorização do pensamento ético-filosófico e científico. Enfatiza a justiça social 
no desenvolvimento sobre o crescimento econômico, propondo uma humanidade 
educada para equidade social, livre, comunitária, em harmonia com o mercado e a 
natureza, centralizando os “valores verdes”. 
Ex: Movimentos radicais, como ecologia profunda, social e outras. 

Ético-social Direciona tanto para grupos de educação formal e não-formal, proporcionando 
indivíduos críticos da realidade social, tornando-os agentes de transformação da 
mesma. Percebe a origem da crise ambiental na estrutura social, logo de posição 
ético-filosófico crítica a sociedade capitalista e visualiza um socialismo com 
harmonia com o meio ambiente, igualdade e democracia participativa e sustentável. 
Ex: Movimentos ecossocialistas. 
Segundo (LOPEZ, SARIEGO, 1994), esse modelo, baseado na cultura ambiental, 
deve observar os princípios da pedagogia ambiental: (transdisciplinaridade da EA, 
ação-investigação-educação, articulação entre a educação formal e informal, processo 
educacional contínuo e não fechado nem pré-estabelecido, uma EA efetivada no 
cotidiano, contribuir para uma formação holística, sistêmica, integradora, 
probabilística, guiada ao futuro, crítico, criativo e prospectivo; desenvolvimento 
sustentabilidade; acesso da EA conforme o grupo a ser capacitado e considerar.  

 
Fonte: Rodriguez e Silva (2009, p. 178-183). 

 

Essa pluralidade de concepções da EA reflete em diferentes definições e 

metodologias de atuação da mesma, nos mais variados projetos ambientais, contribuindo mais 
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ainda para as divergências do pensar ambiental científico, político, econômico e social e, por 

conseguinte, diversificando seus objetivos, aumentando sua complexidade de compreensão e 

dificultando a integração de saberes ou compartilhamento de ações ou intervenções de gestão 

ambiental que possam culminar para o alcance do eixo central da EA, ou seja, a 

sustentabilidade socioambiental planetária.     

Qual seria então, o grande desafio de um processo de EA, coerente e ético/social 

com a sustentabilidade socioambiental, de maneira a possibilitar uma significação para 

garantia da vida planetária, tanto para as gerações de hoje e de amanhã, capaz de frear ou 

minimizar os impactos da crise ecológica, que se transformam aceleradamente em prejuízos 

naturais e sociais e colocam em risco a própria sobrevivência humana? 

Na carta de Belgrado, conforme Reigota (2004, p. 31), foram definidos seis 

objetivos que pontuam a EA e são interpretados da seguinte forma: 

1º) Conscientização: promover ao indivíduo e a grupos sociais uma visão 

ampliada das questões relacionadas aos problemas ambientais globais, gerando 

uma sensibilização e um chamamento para a responsabilidade social planetária.       

2º) Conhecimento: proporcionar ao indivíduo e a grupos sociais o acesso 

democrático e de compreensão popular dos conhecimentos científicos sobre o 

meio ambiente. 

3º) Comportamento: gerar no indivíduo e a grupos sociais um sentimento de 

afeto ao meio ambiente e, com isso, provando mudanças de postura quanto a 

sua proteção e qualidade.  

4º) Competência: capacitar o indivíduo e grupos sociais a criar soluções 

adequadas aos problemas ambientais, buscando uma integração do 

conhecimento técnico e especializado com a realidade de cada situação. 

5º) Capacidade de Avaliação: levar o indivíduo e a grupos sociais a 

aprendizagem avaliativa de medidas e programas direcionados ao meio 

ambiente, considerando as esferas de ordem ecológica, política, econômica, 

social, estética e educativa. 

6º) Participação: contribuir para o indivíduo e a grupos sociais ter uma percepção 

de suas responsabilidades e criar mobilidades participativas em ações objetivas 

a solução imediatamente de problemas ambientais em prol da qualidade de 

vida socioambiental. 

O comportamento histórico da humanidade nas suas relações com o meio 

ambiente confirma ações e atitudes de descaso com a vida planetária. Tendo em vistas os 
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pressupostos dos objetivos traçados pela Carta de Belgrado é evidente a necessidade de 

formar ou reformar a postura humana diante da problemática ambiental global, gerada em 

alguns casos pela própria regulação dos sistemas naturais e na maioria das vezes, derivada das 

interferências antrópicas no meio ambiente. 

A EA tem uma dimensão transdisciplinar, pois envolve todos os ramos da ciência 

e saberes populares. Depende, portanto, para sua efetivação e qualidade da participação de 

todos os setores da comunidade global, ou seja, social, político, econômico, religioso, 

educacional e etc. A EA deve ser integrativa, integradora e é de responsabilidade de todos os 

cidadãos da Terra, não é tarefa de um único profissional, instituição ou órgão nacional, 

regional e internacional. As ideias científicas e culturais acerca do tema, desde que sejam 

positivas e direcionadas a equidade da sustentabilidade socioambiental, devem ser 

compartilhadas e não se tornarem motivo para disputas de saberes científicos e culturais ou 

em novas formas de dominações socioeconômicas por determinados grupos empresariais e 

povos do mundo.  

A EA precisa ser uma motivação comum a todas as classes e grupos sociais, 

aculturar-se, interiorizada ou integrada no corpo-mente de cada indivíduo ou grupo social, de 

maneira que promova modificações comportamentais saudáveis, a partir do desenvolvimento 

de uma mentalidade diferente quanto ao sentir, pensar, saber e fazer a relação de cuidado com 

o meio ambiente, rumo a uma mudança de paradigma global, possibilitando a sustentabilidade 

da vida universal, na qual o homem é parte e participante  de sua construção.  

                  Educar é um processo contínuo de aprendizagem e a capacidade humana de 

aprender é ilimitada, resultado de observações e trocas de saberes culturais e científicos 

repassados entre as gerações, logo, transmissíveis ao longo da história, por tradições ou 

traduções de teorias e técnicas científicas. Assim, no processo de EA é também possível 

resgatar e transformar a aprendizagem do ontem para o hoje, que servirá para o amanhã.   

                  Nessa perspectiva, é interessante refletir que o avanço tecnológico favorece uma 

gama de novas aprendizagens e simultaneamente um estímulo a produção e consumo 

excessivo de materiais descartáveis e de atividades agressivas ao meio ambiente global, 

sendo, portanto é essencial uma nova aprendizagem humana ou educação socioambiental que 

contribuía para a construção de um novo pensar ou paradigma que questione a seletividade e 

controle dessa produção e consumo.  

                  É importante ressaltar que o processo de educação do meio ambiente ou EA deve 

estar atrelado ao desenvolvimento das políticas públicas, integrado as ações educativas 

(municipais, estaduais, nacionais e internacionais) e, embora, seja processual, demandar 
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tempo e recursos técnicos, financeiros e metodológicos adequados a cada situação-problema 

socioambiental, quando realizada com coerência, com responsabilidade ética e social, 

constitui um investimento com garantias de retornos socioeconômicos qualitativos de bem 

estar comum, tanto para as gerações atuais como para as futuras, pois a EA é um caminho que 

tem coração, logo, é um bom caminho a ser trilhado.  

 

3.2.3 Conceitos de meio ambiente e sistemas vivos  

 

Em toda discussão sobre a crise ecológica surgem questionamentos quanto ao 

conceito da EA e é comum relacioná-lo ao ensino da ecologia. Embora haja uma distinção 

entre os seus conceitos, também existe um termo comum em seus estudos, apesar desse termo 

ser, atualmente muito usado por vários setores da sociedade. Entretanto, também, há uma 

variação de conceitos para definir meio ambiente que está ligada a diversificados interesses, 

científicos, filosóficos, políticos e culturais entre outros. Porém, é fundamental o 

conhecimento das concepções de meio ambiente por parte das pessoas envolvidas em um 

processo de EA (REIGOTA, 2004, p. 20-21). 

Nessa perspectiva, fica livre conceituar meio ambiente como, por exemplo: um 

sistema, sempre em construção, implicado em uma rede de relações de dependência e 

interdependência entre seus elementos formadores, conectados entre si e com os demais 

sistemas externos. Nessa definição é considerado que há ligações explícitas e implícitas entre 

os sistemas vivos de um determinado ambiente, ou seja, que existe uma interconexão, direta 

ou indireta, interna nesses sistemas e entre estes e o conjunto formador dos ambientes 

adjacentes, também considerados sistemas vivos.  

                  Mas o que é um sistema vivo? Capra (2006, p. 47-48) afirma que: 

 
Em primeiro lugar, todo organismo vivo, da mais minúscula bactéria a todas as 
variedades de plantas e animais, incluindo os seres humanos, é um sistema vivo. Em 
segundo, as partes dos sistemas vivos são elas próprias, sistemas vivos. Uma folha é 
um sistema vivo. Um músculo é um sistema vivo. Cada célula do nosso corpo é um 
sistema vivo. E em terceiro, as comunidades de organismos, que incluem tanto os 
ecossistemas e os sistemas sociais humanos como a família, a escola e outras 
comunidades humanas, são sistemas vivos.  
 

Essa visão é resultante de um pensar ecológico não linear e sim em redes, ou de 

uma percepção ampliada da existência de relações, conexões e contextos entres todos os 

sistemas vivos da Terra e do Universo, contrariando, como diz Capra (2006, p. 48), “[...] os 

princípios da ciência e educação tradicionais do Ocidente.” Esse pensar que reflete sobre a 
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conectividade dos diversos sistemas vivos, confirma que qualquer tipo de alteração, positiva 

ou negativa, em seus componentes (naturais, culturais e comportamentais) gera consequências 

boas ou nefastas à integração saudável nas relações internas de cada sistema vivo, e delas com 

os sistemas socioambientais tanto no campo local como numa escala internacional, o que 

pode contribuir ou não para a sustentabilidade planetária. 

                  O conceito de meio ambiente, então, dentro de um pensamento sistêmico também 

é um lugar sagrado e integrado, de fluxo dinâmico de matéria e energia, onde acontecem 

relações visíveis e ocultas, com limites que podem ser definidos claramente ou não na 

Natureza. Mas, é importante refletir que, independente de sua definição deve ser respeitado, 

preservado, conservado, zelado e principalmente amado por todos que compartilham seu 

potencial gerador de vida saudável, expressos no ar, na água, no fogo, na terra, na 

biodiversidade irracional e racional. 

                  Assim, o homem, parte integrante e construtor de seu próprio meio ambiente, 

necessita, processualmente e constantemente, ser educado ou reeducado, quanto a uma 

responsabilidade ética, individual e coletiva referente ao ato de como cuidar do meio 

ambiente terrestre, comum a todos os sistemas vivos. Isso significa dizer que a educação 

ambiental deve fazer parte do cotidiano do cidadão, deve acontecer de maneira coerente e 

adequada aos diversos espaços da vida comunitária, portanto, presente e ativa em qualquer 

ambiente de convívio humano, sejam estes, natural, familiar educacional, cultural, político 

etc. 

                   O ato de cuidar é uma prática relacional que resulta, direta ou indiretamente, em 

trocas de benefícios ou de malefícios, dependendo da maneira de “como” está sendo realizado 

o “cuidado”, que então, envolve sentimentos, conhecimentos e mobilização, que combinados 

geram condições adequadas e satisfatórias ou não para o “cuidado” e ao “ser ou coisa 

cuidada”. Essa condição tríplice, de troca ou de “cuidado” também acontece na relação 

Homem e Meio ambiente. Entretanto, a qualidade e a intensidade como acontece é o 

diferencial para a garantia ou não da sustentabilidade ambiental atual e futura. 

                  A relação entre sociedade e natureza é considerada sadia e duradora quando há 

respeito à singularidade individual e coletiva de ambas as partes, isso exige respeito aos 

limites funcionais de cada sistema vivo, inclusive o do próprio homem, para tanto é essencial 

o desenvolvimento de uma afetividade ou de um comportamento de amor no ser humano com 

relação a si e aos demais sistemas naturais e culturais, o interesse em conhecer a organização 

em redes de todo o complexo socioambiental no qual o indivíduo ou grupo social está 
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inserido e a partir de uma percepção contextualizada, conectada com o meio ambiente para 

gerar um movimento ou ação de cuidado coerente. 

 

3.2.4 Recursos Teórico-metodológicos da EA 

 

                  Na concepção de Reigota (2004) o conteúdo da EA não deve ser restrito a 

transmissão de conhecimentos específicos, como por exemplo, a biologia e a geografia, pois a 

mesma envolve vários outros que dependem da faixa etária do educando e dos contextos 

educativos e, devem partir dos problemas ambientais cotidianos dos alunos que queiram 

resolver. Os conceitos básicos (ecossistemas, hábitat, nicho ecológico, fotossíntese, cadeia 

alimentar, cadeia de energia, etc.) não devem ser decorados e sim, apreendidos de modo a 

fazer ponte com o cotidiano do aluno, o que torna importante a contribuição de cada 

disciplina nas atividades da EA e promove ao aluno uma visão das ligações entre ciência, 

problemas imediatos e os mais gerais.  

Ainda, segundo o autor, para a definição de uma metodologia adequada para a EA 

é indicado que cada professor estabeleça a sua, faça uso de sua criatividade e atenda as 

particularidades de seus alunos, entretanto, não são aconselhadas aulas expositivas, tão 

somente quando bem elaboradas e haja espaço para questionamentos. Conforme Reigota 

(2004, p. 38) na EA podem ser utilizados quatro métodos:  

 
[...] passivo (só o professor fala), ativo (em que os alunos fazem experiências sobre 
o tema), descritivo (em que os alunos aprendem definição de conceitos e descrevem 
o que eles puderam observar, por exemplo, numa excursão) e o analítico (em que os 
alunos completam sua descrição com dados e informações e respondem a uma série 
de questões sobre o tema).  
 

O método ativo, numa concepção mais ampliada que a anterior, deve proporcionar 

ao educando uma maior participação no exercício de sua cidadania, através de 

questionamentos e ideias sobre o tema, capacitando-o na sugestão e apresentação de soluções. 

Nele, o aluno é participativo, constrói progressivamente conhecimentos e comportamentos 

com relação ao tema abordado na EA, porém, é indispensável um ambiente propício, como 

abertura pedagógica, democracia e diálogo integrado entre alunos, professor-aluno, corpo 

administrativo da escola, na comunidade onde estão inseridos, e na sociedade civil como um 

todo.  

Reigota (2004) aponta também a existência do método interdisciplinar, entendido 

e aplicado de várias formas. Geralmente acontece quando professores de disciplinas diferentes 
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se juntam para realizar atividades comuns, entorno de um único tema, possibilitando 

interpretações e contribuições diferenciadas. Outras metodologias também são citadas, como: 

Histórias de Vidas e Pedagogia de Projeto. O primeiro consiste em um levantamento feito 

pelos alunos sobre histórias relacionadas às questões ambientais vivenciadas por eles ou 

dentro de seu círculo familiar, vizinhança e amizade. As histórias ao serem expressas 

oralmente, através da escrita ou da arte, promovem criatividade, compreensão, identificação e 

busca de soluções coletivas dos problemas que aparecem na mesma. 

No método da Pedagogia do Projeto toda a escola é envolvida, inclusive os pais 

dos alunos, com suas experiências e conhecimento sobre o tema, que deve compartimentar em 

subtemas, ligando-os ao conhecimento científico e ao cotidiano. Reigota (2004) confirma que 

essa metodologia é praticamente desconhecida no Brasil, mas que sintetiza as demais 

abordadas, pois os alunos participam das decisões escolares, buscam soluções e fazem parte 

do processo de aprendizagem. Assim, o conhecimento origina-se do individual e do coletivo, 

considerando-se a importância da interdisciplinaridade em que a comunidade é tema de 

aprendizagem. 

Quanto ao processo avaliativo da EA, conforme o autor referendado é importante 

o estímulo a autoreflexão e o diálogo, ou seja, é aconselhável a autoavaliação, considerando 

que a EA se propõe a mudanças de mentalidade, comportamentos e valores, logo, a avaliação 

não deve ser para mensurar acertos e erros, mas explorar o que precisa ser melhorado 

enquanto solução para os problemas abordados nos temas desenvolvidos.  

Reigota (2004) informa que os recursos didáticos da EA podem ser vários, 

simples e sofisticados, entretanto, para uma aplicação eficaz, depende muito da criatividade 

do professor. A própria aula, quanto contextualiza os problemas ambientais cotidianos e faz 

ligações com o conhecimento científico constitui um excelente recurso. Na escola, dentro e 

fora dela há diversos elementos para discussão e busca de soluções de problemas. Os meios 

de comunicação de massa também podem ser bastante úteis para debates, elaboração de 

“mural ou jornal ambiental”.  

Conforme Reigota (2004) os recursos mais sofisticados, como “estudo do meio 

ambiente”, ou vinculação de filmes, vídeos, teatro etc. que demandam custos podem ser 

buscados através de entidades culturais. Quanto ao uso de livros didáticos de EA, estes, 

requerem uma atenção rigorosa, pois na sua maioria são direcionados ao estudo da biologia e 

geografia. Porém considerando a falta de investimento na EA no país, podem ser usados com 

cautela, desde que transcendam o conteúdo científico e não o transformem como guias de EA. 



75 
 

Destaca, ainda, que os recursos artísticos e criativos são mais apropriados, além de simples, 

baratos e despertar interesses. 

Em todas as conferências da EA permeou-se a dimensão cidadã e a ética, 

reforçada para a formação de novos códigos morais e comportamentais, entretanto 

predominou o caráter geral dos documentos, o que possibilitou que conceitos-chaves, como 

por exemplo, participação e interdisciplinaridade fossem apropriadas por interesses 

específicos, ficando no patamar das ideias sem base epistemológica e filosófica. Segundo 

Gohn (2001 apud LOUREIRO, 2004a, p. 75) na categoria da participação existem pelo menos 

três eixos: liberal, revolucionário e democrático radical, em que a prática expressa o 

significados dos mesmos, diferenciando-os na ênfase de cada processo: o primeiro foca no 

indivíduo e privilegia o setor privado; o segundo no coletivo e na ruptura com o capitalismo e 

o terceiro na cidadania, movimentos sociais e democracia substantiva. Conforme Loureiro 

(2003) na categoria da interdisciplinaridade existem duas linhas, uma adepta a teoria crítica, 

do conceito de totalidade e complexidade e a outra ao monismo epistemológico e do 

positivismo.  

Loureiro (2004a, p. 76) com base no pensar de Leff (2001) afirma que: 

 
[...] o saber ambiental, completo e interdisciplinar está em processo de gestação, na 
busca de suas condições de legitimidade ideológica, de concretude teórica e de 
objetivação prática. Esse saber emerge de um processo de problematização e 
transformação dos paradigmas dominantes do conhecimento e do modo, como nos 
relacionamos em sociedade, conosco, com o ouro e com o planeta. Transcende as 
teorias ecológicas no estudo dos processos sociais, abordando dialeticamente o 
humano em sua especificidade e o natural, numa compreensão que se estabelece pela 
práxis na totalidade da vida. (LEFF, 2001 apud LOUREIRO, 2004a, p. 76). 
 

Conforme Loureiro (2004) o sentido da interdisciplinaridade expresso por Leff 

(2001) e enquanto princípio da EA é uma prática entre pessoas, um compartilhar de 

conhecimentos científicos que relaciona o racional/intuitivo, cognitivo/sensorial e constrói 

conhecimentos direcionados a novos paradigmas de compreensão do mundo (natural e 

histórico) com vistas à formação de ser humano integrado e, para isso, é indispensável o 

trabalho coletivo, envolvendo conteúdos, disciplinas, a escola como um todo e as ações não 

formais (relações do poder, modo de gestão, definição do projeto político-pedagógico, etc.). 

                  O fato é que todo conceito antes de ser apropriado pelo educador ambiental deve 

ser analisado criticamente, para perceber o significado implícito no mesmo e não haver uma 

perpetuação de um sistema que vai de encontro com os próprios objetivos da EA, ou seja, 

deve-se ter o cuidado em proporcionar uma consciência ambiental para uma mudança 

concreta na relação homem e natureza e entre homens, o que remete a uma transformação da 
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sociedade como um todo, implicando em modificações posturais e de atitudes, mas 

principalmente de inovar um novo sistema de produção socioeconômico e ordem política que 

conduza a humanidade para uma autêntica responsabilidade e sustentabilidade da vida 

planetária, incluindo a sobrevivência humana, com ética e equidade social. 

Loureiro (2004) propõe uma EA de transformação societária, onde a dialética do 

seu conteúdo deve contribuir para uma emancipação ou provocar mudanças individuais e 

coletivas em abrangências locais, globais, estruturais e conjunturais, econômicas e culturais, 

ou seja, como diz Morin (1999, p. 188 apud LOUREIRO, 2004a, p. 89): “[...] trata-se ao 

mesmo tempo de mudar de vida e transformar o mundo, de revolucionar o indivíduo e unir a 

humanidade.”  

O autor defende o posicionamento de não ser mais possível esperar pelo milagre 

da mudança de circunstâncias intelectuais ou econômicas, ou pela pregação moralista, 

normativa, idealista e naturalista e reforça com Max, quando alerta que a doutrina materialista 

ao afirmar que o homem é produto das circunstâncias, esquece que elas são modificadas pelo 

homem e que o próprio educador deve ser educado.  

Loureiro (2004) aponta cinco princípios para uma EA transformadora:  

1. Mediadora de interesses e conflitos, devendo ser a base do diálogo entre os 

agentes sociais do meio ambiente. 

2. Promover uma percepção ambiental as dimensões “naturais”, econômicas, 

políticas, simbólicas e ideológicas, contextualizada historicamente. 

3. Perspectiva crítica e histórica das relações entre Educação e Sociedade, 

Trabalho e Natureza, com implicações sociais. 

4. Indissocialiabilidade entre Teoria e Prática (agir cotidiana) 

5. Preparação de uma ação educativa significa para instrumentalizar o indivíduo 

para uma participação decisória nos diferentes espaços.     

Esses princípios, segundo Quintas (2000 apud LOUREIRO, 2004b) requerem 

procedimentos participativos e dialógicos, cognitivo-conteudistas, perceptivos, sensoriais 

lúdicos, de acordo como o momento pedagógico, permitindo que o processo educacional leve 

o educador-educando a conhecer a realidade de maneira sistêmica, reflexiva e com ação 

fortalecer a ação coletiva e organizada, articular diferentes saberes para resolver problemas, 

compreender o ambiente dentro da sua complexidade e a vida totalitária. 

A EA transformadora não é temática disciplinar, mas uma dimensão essencial no 

processo pedagógico, situada no centro do projeto educativo de desenvolvimento humano e 
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engloba todas as esferas da vida planetária e social, inclusive a individual, conforme mostra a 

Figura 8, a seguir. 

 

Figura 8 - As esferas de inter-relação em Educação Ambiental. 
 

                    

 

 

 

 

 
 

Fonte: Sato e Santos (2001) apud Loureiro (2004b, p. 92). 
 

                  Em uma EA crítica os conhecimentos são apreendidos através da compreensão da 

própria realidade a partir de algumas categorias indissociáveis: contexto real do ambiente, 

global ou o envolvimento das relações como um todo, multidimensional ou compreensão do 

homem e sociedade, enquanto unidades diversas e o complexo ou visão unificada do todo, ou 

seja, as relações conectivas e inseparáveis entre o conhecimento e o contexto, conforme 

reforça Loureiro (2004b) quando menciona que “Complexus significa o que foi tecido junto 

[...] e [que] há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre conhecimento e 

seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si.” (MORIN, 1999 apud 

LOUREIRO, 2004b, p. 94). 

                  De acordo com Loureiro (2004b) não há compatibilização na concepção da EA 

transformadora entre ambientalismo e uma educação libertária com o Capitalismo, 

considerando que este não se limita a sobrevivência humana, mas a valorização de troca, 

resultando em uma sociedade descartável e de alienação do homem de si e da natureza, 

quando o sujeito passa a ser uma coisa ou mercadoria de compra, vende e troca e os bens 

naturais são esgotados indiscriminadamente. Para tanto, segundo Loureiro (2004b, p. 99) a 

escolha teórico-metodológica para legitimar a EA transformadora está baseada no: 

 
[...] método dialético consolidado no pensamento marxista, que, conforme Leff 
(2001:44) é um método, uma produção teórica e uma atuação política que permite 
explicar os efeitos do modo de produção capitalista sobre suas formas ideológicas e 
culturais e sobre suas bases ecológicas de sustentabilidade.  
 

                  O referido método partiu do princípio que o homem é natureza, embora com 

particularidades que o diferencia das outras espécies, não existindo, portanto, separado da 
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natureza, enquanto totalidade, mas não é visto como um ser orgânico diluído na mesma. 

Entretanto, a singularidade humana de possuir a propriedade do raciocínio reflexivo e critico, 

possibilita o homem uma diversificação na produção de seu próprio espaço social, tornando-o 

capaz de alterar os ecossistemas naturais, modificar as relações sociais, políticas, econômicas, 

educacionais e culturais e, consequentemente transformar sua realidade socioambiental, 

dentro de uma relação dialética concreta entre Natureza e Sociedade.  

Loureiro (2004b) ressalta que o método em questão serviu como base de 

inspiração e diálogo para diversos autores para referenciar a EA, como Edgar Morin, Paulo 

Freire, Moacir Gadotti e Enrique Leff, embora com algumas discordâncias, destaca ainda a 

existência daqueles que utilizam os citados autores para negarem Marx, desconhecendo a 

profundidade filosófica de sua teoria ou por defenderem seus próprios posicionamentos 

científicos e outros que fazem uso solto, puramente por modismo. Com isso o autor faz uma 

alerta para a coerência do uso da teoria de Marx quando se pretende efetivar uma EA crítica, 

transformadora e popular. 

                  Rodriguez e Silva (2009, p. 199) defendem que a: 

 
Incorporação da sustentabilidade ambiental aos processos de desenvolvimento deve 
partir de medidas organizativas, do acionar político, de esforços de inversões e 
implantações de infraestruturas dirigidas a organizar os espaços que integram o 
território, de tal forma que sustentem os processos geoecológicos e que garantam a 
sustentabilidade ambiental.  
 

                  O citado autor acrescenta que esses processos focam o entorno, o meio, o espaço 

que suporta a sustentabilidade e que isso, não é suficiente para garantir cenários de 

sustentabilidade, pois, dependem da internalizarão subjetiva humana, pessoal e coletiva, para 

a necessidade dessa sustentabilidade, buscada no desejo interior de cada ser humano, na 

satisfação de suas necessidades mais íntimas, surgidas na relação homem e meio, não apenas 

em objetivos restritos e, para alcançar essa subjetividade, o autor reforça o papel protagônico 

da educação. 

                  Rodriguez e Silva (2009, p. 200) colocam que uma educação para o 

desenvolvimento sustentável deve partir de uma concepção pedagógica ambiental sistêmica, 

de modo que integre dois componentes pedagógicos: a transmissão dos conhecimentos, dentro 

de uma relação professor ou facilitador e o potencial da cultura comunitária. Essa reflexão é 

reforçada com o pensar de Reyes (1997 apud RODRIGUEZ; SILVA, 2009, p. 200), quando 

afirma que um processo educacional direcionado à sustentabilidade inclui tanto a formação 
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comportamental individual como o fazer coletivo e, para isso, deve possuir em sua 

modalidade pedagógica sistêmica os seguintes princípios:  

a) Relação Ser Humano-Natureza: considerar e aceitar a relação sistêmica entre 

homem e a natureza, sistemas autônomos que se inter-relacionam 

dialeticamente e formam uma unidade contraditória, e juntos um supersistema, 

onde a Natureza sofre impactos com o modo de produção estabelecido nas 

formações econômico-sociais; 

b) Sociedade-Cultura: a cultura é um subsistema fruto das relações sociais e o 

meio (natural e social) e regido por leis sociais; 

c) Conhecimento: visão unilateral, materialista, em que o conhecimento tem 

como fonte principal a ciência e a tecnologia, que articula uma base estrutural e 

teórica para definir a vida, a sociedade e a cultura, dentro de uma compreensão 

racional subjetiva e dialética das expressões do mundo interior e exterior; 

d) Educação: deve objetivar o acesso ao conhecimento e a cultura, a formação de 

pessoas éticas e cidadãs, o diálogo como o meio e contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes construtivas para recriar o mundo;  

e) Escola/ Ensino-Aprendizagem/ Relação Professor-Aluno: a escola tem a 

função de educar e formar pessoas, tanto em conhecimentos e como em 

princípios éticos, habilidades e hábitos. O ensino-aprendizagem deve ser 

permanente e direcionado na aplicação da metodológica sistêmica, qualificada 

na centralização de objetivos de gestão educativa planejada, focalizando a 

independência do educando, observando a interdisciplinaridade e 

transversalidade, de maneira a integrar os subsistemas do conhecimento 

teórico, prático e afetivo. Na relação professor/aluno, o primeiro é considerado 

o facilitador e o organizador do processo educativo e entre ambos deve existir 

o caráter pedagógico e social, enfocar o cognitivo, a ética, a formação política e 

sociocultural; 

f) Metodologia: combina a metodologia formal de aplicação de aulas (exposição 

de conteúdos, instrumentalização tecnológica e atividades dinâmicas formais e 

informais), prioriza o ensino a partir de problemas contextualizados com a 

realidade do educando, fortalece o trabalho em equipe, uso de meios locais e 

regionais, orienta para solução de problemas cotidianos dos educados, articula 

cognitivo/emotivo e considera as ações pedagógicas dentro de um fazer 

aprendendo e aprender a cotidianidade; 
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g) Avaliação: considera o ato de educar dentro de uma visão integral e 

permanente e combina nos processos avaliativos: provas e exames acerca do 

conteúdo e trabalhos práticos, seminários e projetos; 

h) Concepção do currículo: centrada no conteúdo, nos objetivos do processo 

educativo e seu planejamento, combinados com atividades extraescolares; 

considera importantes as atividades culturais e desportivas, é estruturado em 

disciplinas com eixos transversais, prioriza a eficiência e eficácia, organização 

sistêmica horizontal e vertical, direcionada a uma educação integral. 

Segundo Rodriguez e Silva (2009, p. 204) a pedagogia sistêmica busca o 

equilíbrio entre conhecimento do professor e a organização formal do processo educativo, de 

maneira a proporcionar a independência do aluno. Coloca ainda que, embora esteja próximo 

das características críticas da Educação, ainda faz uso de elementos tradicionais e tecnicistas. 

Como modalidade da EA pode ser enquadrada no tipo ético-social e, para tanto ressalta que 

além dos conhecimentos é fundamental o compromisso e a transformação social, para a qual é 

necessária a construção de novos valores, habilidades e atitudes além de enfrentar uma dupla 

situação: cognitiva e ética. O autor sugere a construção de textos e a organização de 

atividades dentro da EA. Ainda conforme Rodriguez e Silva (2009) podem ser classificadas 

em dois tipos: fragmentárias e integradoras. 

As fragmentárias são estudos parciais do meio ambiente, sem contextualização 

histórico-espacial dos problemas, com desarticulação teórica/prática e podem ser divididas em 

atividades pontuais (únicas, de curta duração e sem continuidade, voltadas para um tema 

específico, como palestras sobre o meio ambiente, campanhas para coleta seletiva etc) e 

atividades desarticuladas (abordagem de temas diversos com realização de trabalhos se 

vinculação teórico-metodológica, como por exemplo: trabalhos em escolas envolvendo 

plantios, palestras e excursões) (RODRIGUEZ; SILVA, 2009, p. 205). 

                  As integradoras acontecem de maneira inversa à fragmentária, envolve o estudo e 

a busca de soluções concretas para problemas da realidade, através de uma contextualização 

histórico-espacial, vinculando teoria e prática que podem ser exemplificadas através de 

projetos de EA e curriculares. O primeiro corresponde ao conjunto de ações a partir de um 

objetivo central, de maior duração, com certa integração entre si e articuladas na medida do 

possível ao currículo; o segundo compreende a organização de propostas curriculares ou 

projetos pedagógicos. 

                  Rodriguez e Silva (2009, p. 214) apontam dez princípios básicos que deveriam 

fundamentar uma educação para o desenvolvimento sustentável, conforme Ferreira e Leitinho 
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(2000): complexidade ambiental (real e objetiva); representação social, (conhecimento de 

acordo com a realidade social); cultura ambiental (a partir do saber, ética e gestão); 

continuidade e ruptura cultural (mediação do saber científico e o popular); conhecimento 

(como meio e o fim); criatividade (flexibilidade nas soluções dos conflitos); 

comprometimento (com desenvolvimento total da pessoa e suas relações sociais); prática 

didática (articulação das práticas ao currículo) e o trabalho de campo (obtenção de habilidades 

e hábitos.  

                  Brasil (1999 apud RODRIGUEZ; SILVA, 2009, p. 215), aponta que uma 

educação para o desenvolvimento sustentável deve preparar o educando para atuar nos três 

domínios da ação humana (a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência 

subjetiva) e para tanto deve se apoiar nos eixos estruturais da Educação atual, ou seja, 

aprender a conhecer (conhecimento como meio e fim), aprender a fazer (desenvolvimento de 

habilidades), aprender a viver (relação com o outro e percepção das interdependências) e a ser 

(desenvolvimento total da pessoa). 

                  Guimarães (2000) destaca que qualificar a EA para a formação de um cidadão 

comprometido com a qualidade ambiental é diferenciar-se das propostas ligadas aos grupos 

dominantes. Para tanto a EA deve ser totalitária no processo de educar, fazer parte do projeto 

pedagógico, ser coletiva, envolvendo escola/comunidade e deve estar articulada a 

movimentos populares, ou seja, dentro de participação política. A mesma, para além da 

mudança de comportamento, precisa intervir no mundo, nas relações socioeconômicas e 

culturais, ser uma EA crítica ao modelo societário atual, participativa nas conquistas por mais 

justiça social e equilíbrio ambiental, vincular-se, portanto aos princípios da concepção de 

Educação Popular, que significa desenvolver uma práxis pedagógica direcionada a hegemonia 

popular. 

                  Figueiredo (2003) concorda com Guimarães (2000), propondo uma Educação 

Ambiental Dialógica (EAD), alicerçada no pensamento científico freiriano que diz “Mudar a 

linguagem faz parte do processo de mudar o mundo. A relação entre linguagem-pensamento-

mundo é uma relação dialética, processual, contraditória.” (FREIRE, 1994, p. 68 apud 

FIGUEIREDO, 2003 p. 29) e na Teoria das Representações Sociais. O olhar freiriano inspira 

Figueiredo (2003) para uma EAD, destacando na abordagem de Freire (1994) que:  

 
 

[...] Sua ênfase na capacidade ontológica, própria do humano de “ser mais”, de 
superar as “situações-limites”, críticas, na direção de um “sonho possível”, por meio 
de um percurso que transita da curiosidade do senso comum para a “curiosidade 
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epistêmica”, metódica - parece-nos delinear um caminho precioso para a educação 
ambiental. (FIGUEIREDO, 2003, p. 29). 
 

                  Figueiredo (2003) ao concordar com Paulo Freire, ou seja, na existência de uma 

relação direta entre linguagem-pensamento-mundo, conclui que a interação com a linguagem, 

quando mediadora e materializadora do pensamento e ação, possibilita um processo 

permanente de intervenção e transmutação da pessoa no mundo, no pensamento, na 

linguagem. Assim, centrado na Abordagem Dialógica de Freire, o referido autor desenvolveu 

uma proposta de Educação Ambiental que, “[...] voltada para os oprimidos desse mundo, 

pense sua linguagem e construa um saber parceiro, sob a Perspectiva Eco-Relacional.” 

(Figueiredo, 2003, p. 29). E, ao qualificar a linguagem como meio de materialização do 

pensamento em sua relação com o mundo, encontrou na Teoria das Representações Sociais a 

mediação ou ponte entre pensamento/mundo, pois “[...] a linguagem expressa nas 

representações sociais, viabiliza a constituição do tema gerador e, por meio dele, a reflexão 

capaz de estabelecer a ecopráxis enquanto texto no contexto do mundo ecorrelacionado.” 

(FIGUEIREDO, 2003, p. 30). 

                  Na tríade linguagem-pensamento-mundo, inserida no contexto de uma EAD, o 

mundo é entendido, enquanto oikos (palavra grega significando casa, morada, segundo Odum, 

1988) e construída basicamente de relações, refletindo na importância da perspectiva 

ecorrelacional, enquanto o pensamento relaciona a esfera subjetiva com o mundo objetivo e se 

concretiza através da reflexão sobre a prática e a prática da teoria. Nessa perspectiva amplia-

se essa prática ou práxis para uma dimensão planetária (ecopráxis) ou dialógica vinculada à 

ação humana e “Assim, é mediação da linguagem na ação transmutadora na desconstrução de 

situações de opressão.” (FIGUEIREDO, 2003, p. 30). 

                  Refletindo sobre tríade linguagem - pensamento - mundo Figueiredo (2003) 

percebe o desafio da proposta de uma EA com alternativas sociais críticas, ao considerar a 

amplitude das relações ambientais e assim, parte das referências freirianas que compreende a 

preciosa linguagem do senso comum, que agrega núcleos vivos resultantes da práxis social e 

que “[...] podem ser estudados através das Representações Sociais e seu movimento dialógico 

desvelado enquanto construção de saberes parceiros, fundamentais na edificação de uma 

consciência ambiental.” (FIGUEIREDO, 2003, p. 37). No processo de delimitação da EAD 

fica evidente ao seu autor, a necessidade do desenvolvimento, na ação pedagógica, de 

elementos como a solidariedade, a equidade, a participação crítica, a trans-ação, a práxis 

política, com vistas a uma transformação social. Ressalta, portanto, uma perspectiva de EA 
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mais includente no sentido de uma sustentabilidade solidária que inclui uma discussão crítica 

nos eixos político-ambiental, ético-psíquica, ecológico-natural-cultural. 

                  Figueiredo (2003) na concretização da EAD busca transcender os padrões 

enraizados no mundo da racionalidade instrumental, dissociados do afetivo e da rede 

ecorrelacional. Nessa perspectiva, o autor confirma o pensar de Guimarães (2000), ou seja, de 

que uso da razão é, tão somente, para transcender a separação histórica, entre ser humano 

(sociedade) x natureza, o que não significa na manutenção da dicotomia interna entre a 

razão/emoção ou da negação de uma integração homem/mundo e reforça com as próprias 

palavras de Guimarães: “Torna-se fundamental que os educadores ambientais trabalhem, em 

suas ações educativas, a perspectiva da sensibilização através da reaproximação com o 

natural, do emocionar-se com a natureza, do sentimento de pertencimento à vida planetária.” 

(GUIMARÃES, 2000, p. 72). 

 

3.3 Bacias Hidrográficas 

 

“A vida neste planeta começou na água e hoje,onde quer 
que haja água, quase sempre há vida”.  (CURTIS, 
1977, p. 40). 

 

                  Segundo Capra et al. (2006, p. 138), Robert Hass, em seu artigo “Aprendendo a 

conhecer uma bacia fluvial” discorre que: “Se toda a água do planeta fosse despejada num 

galão - pelo que eu, li, nós seres humanos, só poderíamos contar com o equivalente a uma 

colher de sopa.” No mesmo artigo, o referido autor, recorda a distribuição da água na Terra 

(97% para os oceanos, 2% congeladas, boa parte em aquíferos, muitas vezes inacessíveis) e 

destaca que a todo instante noventa mil quilômetros cúbicos de água doce, através do seu 

ciclo hidrológico, circulam por rios e lagos e reforça que é dessa água (renovável, mas 

também contaminável, indispensável e distribuída desigualmente) que depende toda a vida 

planetária, que é a mesma que se precisa ser preservada e distribuída, e conclui que as 

crianças “[...] precisam ser educadas para essa tarefa; e estimulá-las a fazer arte e poesia a 

partir das experiências com as suas próprias bacias hidrográficas é uma forma de fazer isso.” 

(CAPRA, 2006, p. 138). 

                  Ainda apreciando Hass (CAPRA et al., 2006, p. 138) “A água está em todo lugar, 

e todo lugar é local.” Por exemplo, a Bacia do rio Cocó representa um local para a Fortaleza e 

demais cidades da RMF. Assim é feito uma alerta para as pessoas que moram próximas as 

bacias hidrográficas, quanto ao seu uso e ocupação de suas áreas de entorno da bacia, pois 
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delas dependem diversas formas de vidas dos oceanos. E, para reforçar esse alerta, Leal 

(2009, p. 1) lembra que Horace Annesley Vachell (1861-1955), escritor inglês disse: “Na 

natureza não há recompensas nem punições: há consequências”, como revela a Figura 9. 

 

Figura 9 - Amostra de agressões ao meio ambiente em trechos da Bacia do Rio Coco 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 
3.3.1 Definições de Bacia Hidrográfica 

 

                  Na análise sistêmica de um determinado recurso hídrico é importante escolher uma 

definição para o conceito de bacia hidrográfica. Por isso, atentando a existência de diversas 

propostas semelhantes ao de Barrella (2001), partiu-se dele: 

 
Bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, 
formadas nas regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas das 
chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo 
para formação de nascentes e do lençol freático. As águas superficiais escoam para 
as partes mais baixas do terreno, formando riachos e rios, sendo que as cabeceiras 
são formadas por riachos que brotam em terrenos íngremes das serras e montanhas e 
à medida que as águas dos riachos descem, juntam-se a outros riachos, aumentando 
seus trajetos recebendo água de outros tributários, formando rios maiores até 
desembocarem no oceano. (TEODORO et al., 2007, p. 138). 
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                   Embasando a abordagem sistêmica, vale citar Lima e Zakia (2001 apud 

TEODORO et al., 2007, p. 138), os quais acrescentam ao conceito geomorfológico da bacia 

hidrográfica o seguinte pensamento: 

  
[...] bacias hidrográficas são sistemas abertos, que recebem através de agentes 
climáticos e perdem energia através do deflúvio, podendo ser descritas em termos de 
variáveis interdependentes, que oscilam em torno de um padrão, e desta forma, 
mesmo quando perturbadas por ações antrópicas, encontram-se em equilíbrio 
dinâmico. Assim, qualquer modificação no recebimento ou na liberação de energia, 
ou modificação na forma do sistema, acarretará em uma mudança compensatória 
que tende a minimizar o efeito da modificação e restaurar o estado de equilíbrio 
dinâmico.  
 

                  Muñoz (2002, p. 222) afirma que “[...] bacia hidrográfica pode ser definida como 

uma área topográfica, drenada por um curso da água ou um sistema de cursos da água de 

forma que toda vazão efluente seja descarregada através de uma simples saída.”  

                   Na visão do autor acima uma bacia é um sistema integrado, pois envolve um 

conjunto de informações interligadas, físicas, biológicas e socioambientais. Essa compreensão 

evidencia e fundamenta a importância de um planejamento ambiental integrado quanto às 

intervenções antrópicas sobre áreas com bacias hidrográficas, pois, alterações no seu sistema 

hidrológico ou de entrada e saída de matéria e energia significam modificar sua ecodinâmica e 

busca de outro equilíbrio. Isso acontece em rede, ou seja, interferem na direção dos cursos 

d’água, volume, vazão, escoamento e outros aspectos relacionados ao comportamento natural 

dos recursos hídricos, afetando também os sistemas sociais ligados ao uso e ocupação do 

mesmo ou as atividades socioeconômicas. 

                  Interpretando Cunha e Guerra (2003), a bacia hidrográfica é uma realidade 

territorial, mas também um conceito elaborado pela sociedade, logo, uma questão política 

ambiental a ser compartilhada na responsabilidade quanto à preservação e conservação de 

seus sistemas naturais e sociais, bem como na participação das intervenções a serem 

realizadas na mesma. 

                  A área territorial de uma bacia hidrográfica integra vários sistemas naturais, desde 

as suas nascentes, a montante ou formação de seus primeiros cursos d’águas, até sua foz, a 

jusante ou no baixo curso do rio principal. As paisagens expressadas ao longo dos cursos 

d’água de uma bacia hidrográfica são diversificadas e apresentam características singulares 

aos ambientes que formam. Nas zonas mais altas da bacia, surgem às florestas e cachoeiras, e 

descendo o seu relevo, aparecem os ambientes lacustres ou lagos e lagoas. Continuando a 

descida, os rios são acompanhados por matas ciliares ou de várzeas e vão descarregando suas 

águas doces em outros cursos d’águas. Quando essas mesmas águas encontram as águas 
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salgadas dos mares fazem crescer os manguezais. Nesse contexto ecológico se desenvolve 

gratuitamente uma biodiversidade infinita e valiosa para todos os sistemas vivos (naturais e 

sociais), logo, compartilhada pelas comunidades humanas. Portanto, é fundamental um 

planejamento socioambiental que contemple sua preservação e conservação com 

responsabilidade bioética e equidade social. (Figura 10). 

 
Figura 10 - Visão Teórica de uma Bacia Hidrográfica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Fonte: Adaptado pela autora. Sites das figuras: soshi.com.br e prol2000.pt. 
 

3.3.2 Comitê de Bacias Hidrográficas (CBH) 

 
                  Granja e Warner (2006, p. 1.115) confirmam que: 

 
A formação dos conselhos (entre eles a figura institucional dos comitês de bacia 
hidrográfica) representa um enorme avanço inscrito na Constituição Federal de 
1988. Ela o coloca como mecanismo de participação popular na formulação e gestão 
de políticas públicas. Sua estruturação, que se estende pelas três esferas de governo, 
abriria espaço para a edificação de um federalismo cooperativo.  
 

O Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) é um colegiado político formado pelo 

poder público (municipal, estadual e federal), usuários e a sociedade civil, capacitado para 

promover debates sobre as questões relacionadas ao uso, à recuperação e à preservação dos 

recursos hídricos; articula a atuação de entidades intervenientes; aprova o plano de bacia e 

acompanha sua execução; e aprova critérios e cobrança pelo uso da água (PEREIRA, 2003). 

Segundo o autor, significa dizer que o referido colegiado possui atribuições consultivas, 

normativas e deliberativas junto a temas ligados as bacias hidrográficas, funcionando com 

Bacia da Amazônia

soshi.com.br prof2000.pt 

 
 Dinâmica  

de uma Bacia 
Hidrográfica 
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uma forma de “Parlamento das Águas”. Para tanto, o colegiado ao atuar de forma 

democrática, descentralizadora e participativa, tem o propósito de discutir os problemas, 

buscar soluções e indicar em seus planos de bacia a aplicação de recursos.  

A Lei Federal nº 9.433/1997, também conhecida com “Lei das Águas”, instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (Singreh). A referida lei baseia-se nos seguintes fundamentos: a água é um 

bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. A gestão 

dos recursos hídricos deve proporcionar seus usos múltiplos, de forma descentralizada e 

contando com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades, em situações 

de escassez o uso prioritário da água é para o consumo humano e animais. A bacia 

hidrográfica é a unidade de atuação do Singreh e de implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). 

                  Segundo Berlinck (2003, p. 20): 

 
A Política Nacional de Recursos Hídricos, em consonância com a Agenda 21, tem 
como objetivo principal assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, 
evidenciando o seu compromisso na busca de um modelo de desenvolvimento 
sustentável. Preocupando-se ainda com a igualdade de acesso aos recursos naturais 
entre as diferentes gerações no tempo, assumindo claramente nossa responsabilidade 
face ao futuro do planeta e dos nossos descendentes. 
 

                  Conforme Berlinck (2003, p. 21): 
 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é um todo integrado, 
tal que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos promova a articulação do 
planejamento do uso dos recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional 
e estadual. Além disso, cabe a esse Conselho estabelecer diretrizes complementares 
para a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e aprovar propostas de 
instituição de Comitês de Bacias Hidrográficas.  
 

                  Dessa forma, o CBH funciona como fórum integrador de políticas que articula a 

política de recursos hídricos com a política ambiental, socioeconômica e de uso do solo, entre 

outras, buscando, sempre, de forma sustentável, a utilização dos recursos naturais da bacia 

hidrográfica, e tem também, o papel de desenvolver e apoiar iniciativas voltadas para as 

questões de educação ambiental, observadas as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional 

de Educação Ambiental, fornecendo, assim, valiosa contribuição no processo de informação 

sistemática, formação do capital social com vistas à educação ambiental, além de uma maior 

conscientização de toda comunidade diretamente envolvida com os recursos naturais da bacia 

hidrográfica (MASCARENHAS, 2006). 
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                  A exposição da literatura sobre o CBH constitui um ponto médio para um pensar 

sistêmico quanto à elaboração e realização de projetos que envolvam o manejo de bacias 

hidrográficas, pois é importante lembrar que elas são delimitadas geograficamente segundo as 

leis da Natureza e não sociais, e que mesmo se estendendo por territórios municipais, 

estaduais, nacionais e internacionais, carregam consigo o mais precioso bem da Terra: as 

águas doces que espontaneamente distribui, sem distinção, a todos os seres bióticos e 

abióticos, povos, raças e classes sociais.  

                  Na linguagem do ciclo hidrológico (Figura 11) é possível perceber que as águas, 

geradoras da vida universal, sobem e caem do céu em um movimento cíclico e infinito. 

Escorrem mansas formando lagos, lagoas, riachos e rios, e outras vezes se infiltram buscando 

o fundo dos solos unindo-se em um imenso oceano, misturando águas doces e salgadas. A 

reciclagem natural das águas e a manutenção da integridade das bacias hidrográficas garantem 

a capacidade de suporte de seus rios e ecossistemas, logo, garantem a sustentabilidade 

socioambiental. Considerando o homem, um ser racional, social, político e parte desse ciclo, 

não o quebre e nem separe seus elementos, pois comprometendo o funcionamento sistêmico 

dos recursos hídricos, também colocam em risco os sistemas vivos, incluindo o seu. (Figura 

11). 

Figura 11- Representação do ciclo hidrológico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de AmbienteBrasil, 2010.  
 

                  A linguagem cíclica e ecológica dos movimentos das águas planetárias (Figura 12) 

em um processo de EA deve ser apreendida, não somente no contexto cognitivo, mas 
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principalmente no visceral. É necessário que seja internalizada no corpo-mente do educador e 

do educando, numa relação, aluno-professor, entre gestores, pais e filhos, governantes e 

governados. Isso não importa, o essencial é a qualidade do pensar e do agir.  

 
Figura 12 - O ciclo integrado das águas planetárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Lima, 2011. 

 

3.3.3 Visão sistêmica de uma bacia hidrográfica 

 

                  O pensamento sistêmico segue dois critérios: “[...] a mudança das partes para o 

todo e a capacidade de deslocar a própria atenção de um lado para o outro, entre níveis 

sistêmicos e o pensamento em rede.” (CAPRA, 1997, p. 46, grifo nosso).  A definição do 

primeiro critério partiu do princípio de que os sistemas vivos representam uma totalidade 

integrada, com propriedades singulares ao funcionamento e equilíbrio dos mesmos, que não 

pode ser reduzida a partes menores, pois comprometeria sua integridade. Quanto ao segundo, 

esclarece que todos os sistemas vivos estão abrigados em outros sistemas e, embora haja 

comunicação entre os níveis sistêmicos, conjugados entre si, é fundamental perceber a 

complexidade de cada nível, diferenciando suas propriedades singulares e afloradas (CAPRA, 

1997, p. 46). 

                  Continuando na reflexão do citado autor, este confirma uma inversão na relação 

das partes e o todo durante a passagem do pensamento cartesiano ou mecanicista para o 

sistêmico. No primeiro caso, a complexidade do todo pode ser analisada a partir das 

propriedades de suas partes, enquanto no segundo é necessário uma visão globalizada do todo 
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integrado, em que as propriedades das partes são independentes, contém suas próprias 

particularidades que devem ser compreendidas no arranjo do sistema como todo. Este, por sua 

vez, deve ser visto dentro do contexto do meio ambiente, o que significa dizer que o 

pensamento sistêmico é, de acordo com Capra (1997), “contextual” e “ambientalista”.   

                  Para reforçar a mudança de paradigma do pensamento cartesiano ao sistêmico, 

Capra (1997, p. 47) faz um paralelo com a visão da física quântica, quando afirma que “[...] 

não há partes em absoluto. Aquilo que denominamos parte é apenas um padrão numa teia 

inseparável de relações”. Isso esclarece que há uma mudança de foco (figura/fundo) nos dois 

pensamentos, no tocante a mudança das partes para o todo. Essa mudança de foco pode ser 

visualizada através da Figura 13. Nela, o autor situa a percepção de mundo do pensamento 

mecanicista como um conjunto de objetos que possuem relações de interação entre si, porém 

secundárias, representado em (A), enquanto no pensamento sistêmico os objetos são redes de 

relações inseridas em outras maiores, vistas como fundamentais, ficando como secundários os 

limites daqueles, representado em (B). 

 
Figura 13 - Percepção Mecanicista e Sistêmica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Capra, 1997, p. 47.  
 

                  Partindo dessa diferença de foco de pensamentos é possível compreender que na 

percepção mecanicista, por exemplo, no estudo de uma bacia hidrográfica, ele seria restrito a 

delimitação de sua área hídrica, dividi-la em sub-bacias, quantificação de seus afluentes 

(principais e secundários) e lagoas, caracterização físiogeográficas (clima, relevo, 

A ‐ Pensamento Mecanicista: 
      Foca os objetos limitados

B ‐ Pensamento Sistêmico:  
       Foca as redes de relações  

LEGENDA 

MUDANÇA FIGURA/FUNDO DE OBJETOS PARA RELAÇÕES  
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vegetação/fauna e solo) e relacionar o conjunto da bacia outras estruturas ambientais naturais 

internas a ela, enquanto que a visão sistêmica reconhece todas essas condições, porém, 

ultrapassa os limites da bacia, percebendo que os elementos internos que formam ou 

“delimitam” a bacia estão conectados ou relacionados com os aqueles que formam as outras 

estruturas ambientais e sociais, locais, regionais e globais. 

                   Para compreender o funcionamento dos sistemas naturais e culturais é essencial 

saber o que significa “sistema”.  Recorrendo a Teoria Geral dos Sistemas, um sistema, na sua 

definição padrão se resume em “[...] componentes regularmente interativos e interdependentes 

formando um todo unificado, segundo Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10ª 

Edição.” (ODUM; BARRET, 2007, p. 4). 

                   A estrutura de um sistema, segundo as reflexões de Christofoletti (1976, p. 13) 

“[...] é constituída pelos elementos e suas relações, expressando-se através dos arranjos de 

seus componentes.” Nessa análise da estrutura do sistema é essencial observar três 

características principais, apontadas pelo referido autor: o tamanho, que é representado pelo 

número de unidades existentes no sistema, a correlação, que diz respeito ao modo de relação 

entre as variáveis de um sistema e a causalidade, que determina a direção da correlação, 

mostrando a variável responsável pelos movimentos no sistema (CHRISTOFOLETTI, 1976, 

p. 13). 

                   A importância do conhecimento da estrutura de um sistema está na essencialidade 

da compreensão de sua dinâmica, funcionamento e capacidade de suporte em sofrer 

transformações por alterações naturais e sociais. A análise de um sistema fluvial proporciona 

uma visualização prática da importância do conhecimento de sua ecodinâmica fluvial que, 

como todo sistema vivo, não se desenvolve isoladamente do seu meio de inserção, mas dentro 

de uma rede de relações de dependência e interdependência com seus subsistemas naturais 

internos e seu meio externo, envolvendo tanto outros sistemas naturais como culturais.  

                   Partindo dos princípios de Christofoletti (1976) e tomando como exemplo, a bacia 

bidrográfica do rio Cocó é possível uma compreensão de sua estrutura sistêmica e de 

processos-respostas de origem natural e social em seu sistema hidrológico. O referido autor 

aborda os sistemas no âmbito da geomorfologia, ou seja, através do estudo da formação de 

relevos, classificando-os como sistemas de processos-respostas, ou melhor, formados pela 

combinação de sistemas morfológicos e sistemas em sequência.  

                   O sistema hidrológico da Bacia do rio Cocó é composto por subsistemas ou 

unidades sistêmicas, representadas pelas suas lagoas, seus riachos e afluentes. A referida 

bacia, por sua vez, está totalmente inserida em outro sistema maior e mais complexo: a 
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paisagem compreendida pela RMF, participando historicamente da formação de seus centros 

rurais e urbanos, em contínuo relacionamento sistêmico, evidenciado pela constante interação 

entre os elementos que formam os sistemas da citada bacia hidrográfica e as condições 

ambientais e socioeconômicas desenvolvidas durante todo o processo de urbanização da 

RMF. Nesse contexto, considerando o critério sistêmico de funcionamento dos sistemas 

fluviais, toda bacia, no caso a do rio Cocó, é caracterizada como um sistema não-isolado 

aberto, pois ocorre constantemente troca de matéria e energia, ou seja, tanto recebe como 

perde e isso, pode ser percebido através da interação das atividades humanas e o meio 

ambiente. 

A matéria produzida nos sistemas fluviais corresponde todo o material que é 

mobilizado pelo próprio sistema hidrológico ou ao fluxo dos afluentes da própria bacia, como 

a água e os detritos naturais, como as areias carreadas pelo processo de desgaste fluvial. 

Porém, no caso do rio Cocó e muitos de seus afluentes, se junta a essa matéria dejetos e lixos 

de diversas qualidades e quantidades (residenciais, comerciais e industriais) acumulado e 

lançados, por várias categorias da comunidade da RMF, em diversas situações, diretamente 

nos cursos d’águas ou sem qualquer tipo de tratamento. (Rever Figura 6). 

                   As energias geradas pelo sistema hidrológico de uma bacia hidrográfica, capaz de 

fazê-lo funcionar são: 

                   1ª.) Energia potencial ou aquela captada pela força da própria energia 

gravitacional, que promove o deslocamento da água no sistema hidrológico, o qual ocorre no 

sentido de montante à jusante do rio, acompanhando os desníveis do terreno ao longo do seu 

percurso desde a sua nascente (cotas mais altas) até sua foz (cotas mais baixas).  

                  No caso da Bacia do rio Cocó, as suas nascentes estão localizadas no Maciço 

Residual da Aratanha-Pacatuba e a sua foz, na Praia do Caça e Pesca - Fortaleza, onde atinge 

o nível do mar. Essa energia está diretamente associada ao processo de assoreamento do rio, 

ou seja, o potencial energético ou força das águas do rio, durante sua descida dos terrenos 

mais elevados aos mais baixos, vai desgastando, carreando e acumulando materiais ao longo 

do percurso dos cursos d’águas, depositando areias e outros detritos naturais nas suas 

margens, podendo obstruir o fundo de canais fluviais e estuários. Essa situação é agravada 

quando o rio passa a receber e é obrigado a carrear também o lixo produzido pelas atividades 

humanas, como é o caso da bacia em questão.   

                   2ª.) A Energia cinética, resultante da movimentação das águas fluviais. Esse 

processo pode ser alterado diretamente com o volume do fluxo do rio e as temperaturas da 

região de sua localização, no caso a Região Metropolitana de Fortaleza. 
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A estrutura de um sistema está expressa pelo arranjo de seus componentes, o que 

determina o seu tamanho, que é formado pelo conjunto de suas unidades, sendo fundamental 

para a compreensão da estrutura de um sistema, conhecer seus elementos e suas relações. 

Observando a estrutura da bacia hidrográfica do rio Cocó, identificam-se em seu sistema 

hídrico quatro unidades geoecológicas ou de paisagem, posteriormente analisadas: a Planície 

Litorânea, os Tabuleiros Pré-Litorâneos, a Depressão Sertaneja e o Maciço Residual da 

Aratanha. Todas elas se desenvolvem através de uma interação interna com seus componentes 

naturais e sociais, relacionam-se entre si e com todo o complexo de sua área de inserção, ou 

seja, a RMF. 

Cada unidade geoecológica citada possui características socioambientais 

singulares, resultado da combinação de fatores geoambientais (geologia, relevo, clima, solos, 

hidrologia, vegetação, fauna) e antrópicos que se correlacionam em uma relação de 

dependência e interdependência. Isso significa dizer que alterações relevantes, seja por 

interferências naturais ou atividades socioeconômicas, nas propriedades internas de qualquer 

uma dessas unidades pode também, através de processos-respostas, modificar o equilíbrio 

funcional de cada uma delas e, por sua vez, comprometer o todo integrado da bacia 

hidrográfica, no caso a Bacia do rio Cocó, considerando que as relações de interação e inter-

relação socioambientais acontecem em rede.  

As redes de relacionamentos dos sistemas processam-se internamente e entre seus 

elementos e padrões de formação com os que formam outros sistemas, proporcionando uma 

integração sistêmica ou entre sistemas. Essa percepção, exemplificada com o caso específico 

da Bacia Hidrográfica do rio Cocó (Figura 14) evidencia e confirma ser indispensável na 

elaboração e realização de projetos com fins a sustentabilidade socioambiental, uma visão 

ampliada da conexão planetária de todos os seus sistemas vivos (naturais e sociais).  

A exposição sobre a visão sistêmica de uma bacia hidrográfica direciona ao 

pensamento da EAI proposta na dissertação, ao concordar com a visão de conectividade 

planetária e cósmica, integrantes de uma totalidade unificada e sistêmica, ligando todos os 

sistemas da Terra e do Universo. Assim, em um processo de EA, educador e educando deve 

aprofundar sua visão do meio ambiente, ou seja, perceber a gota do orvalho como um 

microssistema vivo e integrante de um macrossistema, observar suas semelhanças e 

diferenças, enquanto unidades sistêmicas, mas sobretudo compreender as relações intrínsecas 

que existem entre o macro e o micro e, que por isso, não podem ser vistas isoladas. 
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Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Figura 14 - Integração Sistêmica da Bacia Hidrográfica do rio Cocó
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4 MATERIAL E MÉTODO 

  

“Pode-se definir método como caminho para se chegar a 
determinado fim.” (GIL, 1994 p. 27).  

 

A possibilidade de construir uma proposta teórico-metodológica de EAI flexível, 

que contemple a transdisciplinaridade do pensar científico e a rede de ações necessárias para a 

busca de soluções acerca da crise ecológica atual percorre trilhas integradas por vários 

campos de atuação da sociedade humana (educação, social, econômico, político, espiritual e 

ambiental) com uma única direção ou fim, a sustentabilidade da vida universal. Por 

conseguinte, a vida planetária, na qual o homem é elemento natural e social, espécie viva 

integrada na Natureza e agente de transformação do seu meio ambiente e modo de viver.  

As ideias expressas na pesquisa são abertas a contribuições, ao tratar-se de uma 

proposta teórico-metodológica de EAI, que envolve a ampla discussão global sobre a 

sistematização da EA, atualmente sujeita a uma diversidade de pensamentos, teorias, idéias, 

questionamentos e variações metodológicas, que, de certa forma dificultam a definição de 

alternativas adequadas e confortáveis a todos os grupos sociais, considerando o mundo um 

complexo sistema grupal. 

                  A realização da pesquisa compreendeu basicamente o desenvolvimento de quatro 

etapas: levantamento geral, triagem e organização de informação, trabalhos de campo e 

trabalhos de gabinete. 

 A primeira etapa da pesquisa, levantamento geral, consistiu na investigação de 

trabalhos científicos disponíveis a respeito do tema e sobre a área de estudo. 

Na segunda etapa da pesquisa realizou-se a triagem e organização de informação, 

que refere-se a seleção de todo o material acumulado na primeira etapa e posteriormente a 

leitura crítica e interpretativa dos dados e informações, os quais foram organizados e 

direcionados para a definição da fundamentação teórica e para compor a revisão bibliográfica 

relacionadas as questões discutidas ao longo da dissertação e fazer a caracterização e 

contextualização da área escolhida para percepção ambiental. 

A fundamental teórica foi definida através da reflexão-crítica de teorias científicas 

reconhecidas (axiomas, métodos e técnicas) de autores com identificação de pensamentos 

holísticos quanto a: percepção integrada da paisagem, concepções da vida universal, enquanto 

sistema unificado, a promoção de uma consciência ecológica sistêmica e a sustentabilidade 

ambiental global com ética e equidade social.  
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A revisão bibliográfica pontuou dois eixos básicos: Educação Ambiental (EA) e 

Bacias Hidrográficas. Contou-se com contribuições imensuráveis de diversas dissertações, 

teses, publicações e consulta a sites, as quais perduram durante todo o processo de elaboração 

da pesquisa. O primeiro eixo trata da sistematização da EA como um todo, discorrendo sobre 

história, concepções e objetivos da EA, conceitos de meio ambiente e sistemas vivos, e 

análise crítica de alguns recursos teóricos e práticas de EA. O segundo eixo aborda sobre o 

conhecimento científico no estudo socioambiental em bacias hidrográficas: algumas 

definições, os postulados do Comitê de Bacias Hidrográficas (CBH), a compreensão 

sistêmica, enquanto sistema hidrológico, algumas metodologias específicas de EA em Bacias 

Hidrográficas. 

Os recursos técnico-metodológicos utilizados para a obtenção de uma percepção 

integrada da paisagem da área em estudo, ou seja, a Bacia do rio Cocó, envolveu a confecção 

de mapas temáticos, gráficos, tabelas, perfis topográficos, esboços representativos da 

paisagem (ressaltando a fisionomia, evolução, alterações resultantes da ação antrópica, 

potencial e funções socioambientais) e fotografias representativas. Para tanto foi selecionado 

mapas e informações de trabalhos realizados por diversos autores, mencionados ao longo da 

dissertação. 

Durante os trabalhos de campo, que corresponde a terceira etapa da pesquisa, foi 

feito o reconhecimento e seleção de setores críticos ou de grande degradação ambiental, de 

áreas de conservação, e outras de preservação total, coleta de dados e informações in loco, 

consulta a órgãos públicos e outros; definição de áreas com potenciais para a aplicação da 

metodologia de Educação Ambiental Integrada.  

Ressalta-se que por falta de financiamento para a pesquisa de campo, houve 

limitação em seu conteúdo. Para suprir essa condição, recorreu-se a alguns resultados de 

trabalhos científicos recentes, os quais são citados no decorrer da dissertação.  

 Na quarta etapa da pesquisa foi elaborada a sistematização de dados, 

informações, resultados, discussões e elaboração da redação final.  

Para Senge (1999, p. 106) “A chave para interpretar a realidade sistemática é 

enxergar círculos de influência, ao invés de linhas retas”. As palavras do autor expressam o 

pensamento científico que norteou todas as leituras críticas relacionadas ao tema, às 

discussões e os resultados da pesquisa para escolher um caminho que tivesse como luz uma 

EAI, sistêmica e direcionada à sustentabilidade da vida planetária. Esse pensamento 

possibilita uma percepção integrada da crise ambiental global ou das relações de dependência 
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e interdependência entre Sociedade e Natureza que é visualizada na representação sistêmica 

da EAI, apreciada na Figura 15.    

 

Figura 15 - Visão Sistêmica da Educação Ambiental Integrada (EAI) 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

                 

O material utilizado para o desenvolvimento da pesquisa se refere a todo o 

material de interesse para a pesquisa, analisado criticamente e selecionado para construir a 

dissertação. Consistiu basicamente em: textos, dissertações, teses, publicações, projetos, 

material cartográfico (mapas, imagens de satélite, fotografias aéreas), fotografias in loco, 

interpretação de filmes, consulta a dados e informações em órgãos públicos e a sites, 

trabalhos, anotações e reflexões das aulas do curso de mestrado e de participações em 

seminários e congressos. 
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5     RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1 Caracterização físico-geográfica e contextualização da Bacia do rio Cocó 

 

Conforme Leal (2009, p. 4)  
 

[...] a área da bacia do rio Cocó situa-se na porção central do Estado do Ceará, 
dentro da Região Metropolitana de Fortaleza. Ela é cortada, no seu comprimento 
pelas rodovias estaduais CE–065 e CE-040, além da BR-116. Abrange parte dos 
municípios de Guaiúba, Pacatuba, Maranguape, Maracanaú, Itaitinga, Euzébio, 
Aquiraz e Fortaleza.  
 

A referida bacia tem como principal curso d’água o rio Cocó que drena 2/3 de sua 

área no município de Fortaleza, ocupando um total de 517 km², tem suas nascentes partindo 

da encosta leste da serra da Aratanha, recebendo, inicialmente, o nome de rio Pacatuba. Na 

decida deste, se junta ao Gavião e assim é nomeado. Quando atinge a depressão sertaneja 

recebe as águas do riacho Alegre, pertencente ao sistema Pacoti-Riachão, e da barragem do 

Gavião, que o controla e pereniza, passando a ser chamado de rio Cocó. Desse ponto, 

montante, até sua foz (Sabiaguaba e a Praia do Futuro) faz um percurso de mais 45,6 km². 

Nesse trajeto, deságuam 29 afluentes na margem direita, entre eles, o seu principal, o rio 

Coaçú, e mais 16 outros, na margem esquerda, sendo barrado em 15 locais e ainda possui 36 

lagoas (LEAL, 2009, p. 10). A imagem LANDSAT 7 (Figura 16) possibilita uma visão geral 

do percurso da bacia hidrográfica do rio Cocó da sua nascente a da sua foz. 
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Figura 16 - Imagem LANDSAT 7 mostrando as bacias dos rios Pacoti e Cocó e o sistema Pacoti-Riachão-Gavião. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Fonte: Adaptado de Leal (2009, p. 11). 
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Leal (2009, p. 1) confirma que a degradação ambiental das bacias hidrográficas do 

Estado do Ceará é visível, faltando, por parte das autoridades competentes, uma preocupação 

em quantificar essa degradação de maneira que possibilite uma avaliação da capacidade de 

suporte dos rios.  

No caso específico do rio Cocó, lembra o referido autor que diversos estudos 

foram feitos sob o ponto de vista ambiental, inclusive sobre a sua capacidade de suporte, por 

conta do Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Costeira do Estado do Ceará, realizado 

pelo Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) e a Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente (SEMACE), o qual fez parte. Porém percebe a necessidade de sistematização dos 

dados dispersos em tantos estudos e de outros complementares que: 

 
[...] permitam entender a história de evolução deste rio e seus afluentes, as mudanças 
de seu percurso, as transformações sofridas pela ocupação desordenada de suas 
margens, os danos resultantes desta atividade antrópica e os critérios técnicos para 
remediar a agressão aos seus ecossistemas. Sem isso, o monitoramento, mesmo 
sistemático, vai apenas confirmar que o Cocó é um rio altamente poluído, cousa que 
todos percebem, ao primeiro lance de vista. (LEAL, 2009, p.1) 
 

                  O Plano Diretor de Drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza 

(AUMEF/SPC/GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 1978) ao considerar a produção de 

deflúvios, dividiu a bacia do rio Cocó em três sub-bacias e define que: 

 
A primeira, das nascentes até a barragem do Gavião, que controla o fluxo do rio, 
com área de aproximadamente 94,3 km2; a segunda, a jusante do açude, drenada 
pelo próprio rio Cocó e Riacho Lameirão, com aproximadamente 230,2 km2, nos 
limites de Pacatuba e Maracanaú com Fortaleza e a terceira, que engloba a sub-bacia 
do rio Coaçú, com aproximadamente 195,7 km2. (LEAL, 2009, p. 11). 
 

                  O rio Cocó tem uma reserva potencial de 128 milhões de metros cúbicos de água 

por ano. Embora o rio tenha sido barrado para formar 16 açudes e possuir 36 lagoas, na sua 

bacia hidrográfica, seu grande potencial hídrico está concentrado no terço superior, quando 

ele é barrado no Açude Gavião, com capacidade de armazenamento de 54 milhões de metros 

cúbicos. (BRANDÃO, 1995, p. 39).     

De acordo com Brandão (1995, p. 29) a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 

conta com nove bacias hidrográficas, situadas na direção oeste-leste, no geral, consideradas 

com pouca expressão hidrológica, caracterizadas por cursos fluviais de pequeno porte e 

intermitentes. Mas assumem um papel relevante para a RMF por constituírem, juntas, o 

principal recurso hídrico para o abastecimento das populações que nela residem, destacando-

se a bacia do rio Pacoti, no qual foi construído o sistema Pacoti-Riachão. Brandão (1995, p. 
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79) reforça dizendo que “Os espelhos d’água representados por lagoas e açudes da RMF. 

merecem estudos específicos, pois representam, no geral, fontes de abastecimento e polos de 

lazer.” No entanto, ainda conforme o autor citado, várias lagoas estão poluídas, confirmadas 

por análises da Secretária do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE), fato evidenciado 

simplesmente ao observar a inadequada ocupação física de suas margens, sem qualquer tipo 

de saneamento e escoamento direto para os cursos d’águas de efluentes líquidos originários de 

esgotos domésticos e indústrias. (BRANDÃO, 1995, p. 79). 

                  Outro agravante relacionado à poluição dos mananciais da RMF e em especial os 

de Fortaleza, diz respeito à qualidade de suas águas subterrâneas que de acordo com Brandão 

(1995) estão comprometidas em termos bacteriológicos, principalmente por potentes fontes 

poluidoras, como as próprias águas superficiais já poluídas, a localização de lixões, 

cemitérios, postos de combustíveis e poços construídos sem critérios técnicos, sem considerar 

a vulnerabilidade das unidades hidrogeológicas.  

Pinheiro (2003, p. 151) esclarece que: 

 
Vulnerabilidade é todo o processo físico ou químico, de ordem natural ou produzida 
pelo homem, que exalta aspectos e características da fragilidade dos elementos 
constituintes de um ecossistema qualquer na superfície terrestre. Através das 
variações dos elementos e fenômenos relacionados às condições físicas e ambientais 
em uma unidade da paisagem, pode-se expressar a freqüência, a quantidade ou a 
intensidade da vulnerabilidade, ocorrentes na mesma ou entre algumas delas.  
 

A reflexão da autora acima citada significa que cada sistema natural possui 

particularidades ambientais responsáveis pela sua formação, evolução e integração aos demais 

sistemas existentes no planeta ou ainda que possui características físicas e químicas 

específicas quanto ao desenvolvimento de sua estrutura geológica, e formas de relevos, 

condições climáticas e hídricas, tipos de solos, vegetação e fauna. Ressaltando, entretanto, que 

a integração espontânea e sistêmica dessas particularidades ou características determina a 

capacidade de suporte de cada sistema natural, ao uso e ocupação de seu potencial econômico 

e social, e que, quando o limite dessa capacidade não é respeitado é posto em risco ou em 

vulnerabilidade o equilíbrio natural de seus ecossistemas, seja por degradações procedentes de 

fenômenos naturais ou de ações antrópicas inadequadas. 

Sousa et al. (2009, p. 122-123) identifica nos sistemas ambientais, conforme sua 

vulnerabilidade ao uso e ocupação do solo, três categorias de unidades de intervenção que são 

representadas pelas áreas frágeis, medianamente frágeis e medianamente estáveis.  

As áreas frágeis correspondem aos setores do sistema que apresentam em sua 

ecodinâmica ambiental forte instabilidade, relacionada com a sua capacidade de suporte ao 
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processo de uso e ocupação do solo, e com as limitações impostas pela própria Legislação 

Ambiental. Destacam-se as Áreas de Preservação Permanente (APP), e Unidades de 

Conservação (UC) e ambientes frágeis da planície litorânea como a faixa praial, campos de 

dunas (móveis e fixas), planícies (flúviomarinha, ribeirinhas, lacustres e flúviolacustres), além 

das cristas e morros residuais.  

As áreas, medianamente, frágeis são formadas de áreas com ecodinâmica 

ambiental de transição ou com fragilidade no equilíbrio quanto suas condições ambientais nos 

processo de moforgênese (formação do relevo) e pedogênese (formação dos tipos de solos). 

São áreas muito influenciadas pela ação humana, necessitando, portanto, de critérios 

específicos de uso e ocupação do solo para garantir o equilíbrio da ecodinâmica ambiental de 

seus sistemas. Constituem principalmente os setores das planícies fluviais e lacustres, áreas de 

inundação sazonal ou periódicas, dunas dissipadas e outros, resguardados das cheias nas 

planícies fluviais, lacustres e flúviolacustres. 

                  As áreas medianamente estáveis dizem respeito aos ambientes em equilíbrios ou 

com maior suporte ao uso e ocupação do solo, por serem formadas por materiais mais antigos 

e com evidente estabilidade morfogenética. Essas áreas apresentam maior capacidade para 

instalações industriais e expansão urbana e viária, entretanto é fundamental o estabelecimento 

de normas e critérios de saneamento básico, no sentido de proteger a infiltração no solo e, por 

conseguinte evitar problemas como as cheias e outros correlacionados. Compõem essa 

categoria as áreas de tabuleiros pré-litorâneos e a faixa de transição entre depressão sertaneja 

e os tabuleiros. 

A Figura 17 apresenta a seguir, proporciona uma visão geral acerca da 

vulnerabilidade das unidades hidrogeológicas da RMF e destaca as áreas de alta, média e 

baixa fragilidade ambiental, destacando a Bacia do rio Cocó. Conforme Brandão (1995, p. 74) 

as quais em um paralelo com as categorias ambientais definidas por Sousa et al. (2009, p. 

122-123) podem ser consideradas, respectivamente como as áreas frágeis, medianamente 

frágeis e medianamente estáveis. 
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         Figura 17 - Vulnerabilidade das Unidades Hidrogeológicas da (RMF),destacando a Bacia do rio Cocó. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Brandão (1995). 

 

A bacia do rio Cocó segundo Brandão (1995,  p. 29), baseado nas informações do 

Plano de Aproveitamento dos Recursos Hídricos da RMF - Fase II (AUTARQUIA DA 
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REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA, 1984), apresenta uma área de 443,96 Km² 

e uma oferta potencial, ou seja, uma disponibilidade de água superficial de 

127.680.000m³/ano. Entretanto, essa disponibilidade de água, acessível a toda população da 

região metropolitana e tão escassa no semi-árido e em outras regiões do mundo é 

simplesmente desqualificada ou levada ao descaso quanto ao uso e ocupação de suas áreas de 

entorno, pelos órgãos competentes que deveriam proteger e administrar adequadamente seus 

recursos hídricos. Essa desqualificação ou descaso é evidenciado visivelmente através das 

águas do rio Cocó que, no decorrer de seu trajeto, desde suas nascentes até sua foz, confirma 

Brandão (1995, p. 72): 

 
[...] recebe dejetos líquidos oriundos de esgotos industriais e domésticos, além de 
efluentes líquidos (chorume) do lixo do Jangurussu, de tal modo que suas águas 
ficam, em determinados trechos, totalmente contaminadas e ele deixa de ser um 
corpo d’água límpido para representar um verdadeiro esgoto a céu aberto.  
 
 

O depósito do Jangurussu (Figura 18) embora hoje desativado, continua a escoar 

(chorume) diretamente no rio Cocó e formou uma significativa rampa de deposição do lixão, 

situada na margem esquerda do rio Cocó, ocupando uma área conforme Brandão (1995, p. 

76): 

 
[...] litologicamente constituída por sedimentos argilo-arenosos da Formação 
Barreira” ressaltado pelo mesmo autor como áreas restritas para finalidade de lixões, 
por estarem associadas [...] às áreas de fácies arenosa, que funcionam como zonas de 
acúmulo de água, aproveitadas para captações localizadas.  
 
 

Figura 18 – Imagem de satélite da área ocupada outrora pelo Lixão do Jangurussu 

 

Fonte: Google Earth (2007). 
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Diógenes e Diniz (1988, p. 137) atentam para a grande significação do rio Cocó 

para a RMF, constituindo em grande interesse sua conservação e destaca o uso inadequado 

dos recursos naturais do referido rio, ocasionando crescentes alterações em seus ecossistemas, 

resultantes principalmente de agressões originárias da acelerada expansão urbana da 

Metrópole Fortaleza, associadas à diversificação das atividades antrópicas.   

                Viana (2000, p. 2) alerta que a atuação antrópica na bacia do rio Cocó contribui para 

a transformação da paisagem, o que interfere na dinâmica dos seus processos naturais, 

inclusive, para o assoreamento do manguezal, o avanço das dunas em direção ao leito do rio e 

a formação de bancos de areia na sua foz. 

A Bacia do rio Cocó contextualiza-se no processo histórico de urbanização e 

expansão da metrópole de Fortaleza, tendo sua rede de drenagem totalmente inclusa na RMF, 

um sistema urbano com relações sociais e econômicas, hoje, cada vez mais crescentes e 

complexas.  

                   O município de Fortaleza surgiu como na maioria das cidades litorâneas brasileiras, 

espontaneamente, fato justificado pela própria história da colonização do Brasil iniciada pela 

costa do país e, com a continuação do processo de ocupação de suas terras adentrando-se para o 

interior.  A construção e a história da cidade de Fortaleza aconteceram às margens do rio Pajeú e 

se desenvolveu em uma região de relevo predominantemente baixo e plano, podendo ser 

considerado um aspecto de facilitação ao seu povoamento, além de possuir um clima abrandado 

pela influência das brisas marítimas. Sua área é envolvida por uma vegetação natural de litoral, 

formada basicamente por mangues e recortada por várias lagoas e rios, dentre estes, destaca-se o 

rio Cocó, que embora de pouco curso e com bacia hidrográfica pequena, é importante pela situação e 

pela acentuada pluviosidade das terras que drena.  

A cidade de Fortaleza, no início da ocupação de seu território, conforme Figura 19, 

possuía um quadro geográfico primitivo e diferente do atual. Antes cercada por planícies fluviais 

e flúvio-marinhas e lacustres, ambas com suas respectivas coberturas vegetais. Hoje, essas 

planícies passam por processos de degradação acirrada e, em algumas situações estão totalmente 

arrasadas pela especulação imobiliária, construções viária, atividades industriais e outras, 

evidenciando uma desvalorização do patrimônio natural da cidade, consequência do inadequado 

ou falta de um planejamento urbano integrado, refletindo uma desarticulação dos setores da 

sociedade (social, econômico, político e científico-ambiental).  
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Figura 19 -  Plantas da Cidade de Fortaleza (1859 e 1875) pelo arquiteto Adolpho Herbster. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Viana  (2000). 
 

No processo de formação e evolução da cidade, em especial na passagem do 

século XIX ao XX, Fortaleza foi marcada tanto por situações críticas, como a seca, 

ocasionando o êxodo rural que foi o principal responsável pelo crescimento demográfico da 

cidade e melhorias urbanas, por exemplo, a implantação do Distrito Industrial de Fortaleza 

(DIF), que contribuiu bastante para o seu crescimento econômico, o que não necessariamente 

significa desenvolvimento humano e sustentável. É importante uma visão sistêmica crítica das 

consequências do êxodo e da implantação do DIF para a acelerada degradação ambiental dos 

recursos hídricos da RMF e suas adjacências, como exemplo a Bacia do rio Cocó. 

O êxodo rural ou movimento migratório da população do campo para a cidade, no 

caso a metrópole de Fortaleza, resultou em crescentes, desordenadas e inadequadas ocupações 

das áreas de inundação de vários recursos hídricos da cidade. Em destaque a Bacia do rio 

Cocó (Figura 20), onde parte da referida população, em condições de extrema pobreza passa a 

construir suas precárias moradias, poluindo suas águas com esgotos a céu aberto e com 

acúmulo de lixos domésticos, comprometendo as planícies fluviais/flúvuo-marinhas e o 

escoamento da vazão dos cursos d’águas, o que contribuiu para o seu assoreamento e 

aparecimento de problemas socioambientais, como as enchentes, agravadas nos períodos de 

chuvas, ocasionando prejuízos econômicos para as populações ribeirinhas e adjacências; a 

degradação dos ecossistemas da bacia hidrográfica como todo, aumentando as dificuldades de 

gestão e sustentabilidade ambiental dos recursos hídricos do município de Fortaleza e dos 

municípios vizinhos que abrangem a totalidade da bacia em questão. 
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Figura 20 - Amostra de ocupações inadequadas das margens do rio Cocó - CE desde 1989. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A implantação do DIF tem uma grande parcela para a desqualificação das águas 

dos mananciais da RMF, pois ainda hoje há ocorrências de lançamentos de dejetos, 

originários de suas atividades industriais, diretamente nos corpos hídricos da região 

metropolitana, ressaltando a Bacia do rio Cocó,  

O município de Fortaleza expande-se aceleradamente, estreitando as distâncias e 

as relações socioeconômicas intermunicipais, expressando uma malha urbana complexa e 

caracterizada por uma desordenada ocupação do solo, crescendo em população e sem 

planejamento adequado, ameaçando e comprometendo a ecodinâmica e a sustentabilidade de 

seus sistemas ambientais e culturais, gerando, por conseguinte diversos problemas de 

degradação ambiental e socioeconômicos, afetando seus próprios sistemas de produção social 

e dificultando as alternativas para uma gestão socioambiental que contemple a integração das 

relações humanas e ambientais, inseparáveis dentro de uma visão de rede.      

Conforme dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

Carta SA-24-Z-C, Imagem de LANSAT 7, Latitude 3º30’ S e Longitude 38º 15’ W (ponto 

central da imagem), com articulação compatível com a escala 1:250.000 (IBGE) é possível 

uma visão geral da ocupação da área RMF e de sua Metrópole. A Figura 21, respectivamente 

em destaque na Imagem A (esquerdo inferior) e na Imagem B (direito superior), evidenciando 

o quadro geral do processo de urbanização, caótico, das cidades que formam a RMF e o 

implacável estrangulamento de seus recursos hídricos, transformando-os em canais coletores 

de diversos esgotos, como é o caso da Bacia do rio Cocó.              

OCUPAÇÃO INADEQUADA DAS MARGENS DO RIO COCÓ-CE POR 
POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA - Bairro Tancredo Neves (1989). 
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Figura 21 - Visualização geral do processo de urbanização da RMF e sua metrópole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA (2004). 
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É fundamental que a população da RMF e, em especial, de sua metrópole, 

conheça e compreenda criticamente os benéficos e malefícios de qualquer interferência 

individual, coletiva ou de grupos sociais de administração pública ou privada, no patrimônio 

hídrico da cidade, considerando a importância e a responsabilidade de todos os setores da 

comunidade cidadã quanto ao cuidado com a vida dos ambientes naturais.  

Cabe as instituições públicas e privadas, meios de comunicação e principalmente 

o setor educacional municipal, estadual e federal, intensificar os processos de promoção a 

uma consciência ecológica sistêmica junto à população metropolitana, e de forma cada vez 

mais precoce, provir infraestrutura socioambiental integral de modo a não agredir os recursos 

naturais, evitando que os resíduos poluentes escoem, e fiscalizar os infratores das leis que 

resguardam o direito do cidadão a uma qualidade ambiental saudável, gerando na sociedade 

metropolitana de Fortaleza princípios éticos de valorização da vida e de cidadania. 

A Figura 22, próxima a apresentar, oferece uma Imagem LANSAT 7 que amplia a 

área do baixo curso do rio Cocó, compreendendo grosseiramente ao percurso iniciado no 

cruzamento do rio com a BR 116, próximo ao Aeroporto Pinto Martins (margem esquerda do 

rio ) até sua foz, na Praia do Caça e Pesca e Sabiaguaba, onde ocorre o encontro com o seu 

principal  e maior afluente, o rio Coaçu. Acompanhando ainda esta lateralidade do seu curso 

d’água destacam-se mais construções de grande porte, como o Shopping Iguatemi e o Bairro 

Cidade 2000, representado grandes agressões ao seu ecossistema manguezal. 
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Figura 22 - LANDSAT 7, Visão da ocupação urbana no Baixo Curso do rio Cocó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  Adaptado de EMBRAPA (2004). 
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A imagens LANSAT 7 (Figura 22), anteriormente mostrada,  revela visivelmente, 

o acelerado e desordenado processo de ocupação e expansão do solo de Fortaleza, sendo 

cabível pensar na necessidade emergencial e urgente de uma ação pública de contenção de 

toda e qualquer tipo de degradação ambiental, associada a uma formação de EAI, permanente 

e contínua em relação ao cuidado com o meio ambiente como um todo, de forma acessível à 

participação de toda a população metropolitana, conduzindo-a a um caminho de recuperação 

de seus recursos hídricos e prevenção de outros impactos ambientais, garantindo uma 

possibilidade de sustentabilidade socioambiental com ética e equidade social. 

Enumerar os diagnósticos obtidos por pesquisas científicas, projetos de 

organizações não governamentais e denúncias de movimentos sociais acerca da degradação 

ambiental da Bacia do rio Cocó e demais recursos hídricos da RMF ainda, infelizmente, 

parecem ser insuficientes e impotentes para mudar o quadro de descaso da referida bacia.  

É visível a complexidade das causas e consequências relacionadas às 

interferências antrópicas inadequadas em qualquer sistema hídrico. Notório também é a 

complexidade da rede nas ações mitigadoras dos problemas socioambientais, em geral 

resultantes da diversificação e desarticulação das atividades humanas. Cada cidadão, portanto, 

tem sua parcela de contribuição e responsabilidade quanto a esses problemas e dele deve sair 

às decisões como solucioná-los, minimizá-los e prevenir outros. Ressaltando-se ainda, que o 

funcionamento dessa rede depende do envolvimento participativo e integrado de toda a 

população afetada direta ou indiretamente pelos prejuízos ambientais. Para tanto, é importante 

que essa população aproprie-se de forma crítica juntamente com o poder público e privado do 

direito e do dever na tomada de decisões do cuidado dos bens sociais (naturais e culturais).  

Nesse sentido, qualquer intervenção socioambiental requer uma EAI que capacite 

à população tornar-se uma unidade ativa nas questões que comprometem a qualidade de vida, 

que contribua na construção da consciência ecológica profunda de afetividade a Terra, a oikos 

(casa) comum a toda espécie vivente que nela habita. Logo, é importante o conhecimento 

básico das relações de dependência e interdependência, intrínsecas nas redes naturais e 

sociais, que se entrelaçam e se estreitam no processo de construção do meio ambiente 

humano, bem como uma participação coerente, ativa e compromissada com um 

desenvolvimento sustentável com ética e equidade social que assegure a continuidade da vida 

no planeta, incluindo o ser humano.  
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5.2 Unidades geoecológicas da Bacia do rio Cocó e suas Inter-relações 

 

Uma unidade geoecológica corresponde a um sistema integrado de paisagem, 

resultado da interação de seus componentes naturais, dos processos de evolução do sistema 

maior, no qual está inserida, desenvolvidos pela própria Natureza ou da sua relação com a 

Sociedade. Associado aos elementos de formação natural de uma unidade geoecológica 

ressalta-se a interferência antrópica, modificando as condições ambientais necessárias a 

manutenção dos seus ecossistemas, alterando a paisagem primitiva e gerando diversos 

problemas de ordem social, ambiental e econômica. 

A Bacia Hidrográfica do rio Cocó se expressa na natureza através de unidades de 

paisagem, integradas entre si, o que torna possível o funcionamento do seu sistema 

hidrológico, como as trocas de matéria, energia e informações. As citadas unidades serão 

abordadas a seguir, destacando a ação humana, resultante das atividades de produção do 

espaço geográfico realizadas pela população da RMF, na qual está inserida o complexo 

sistema hidrológico da referida bacia hidrográfica, atentando-se as condições de conservação 

ou preservação de suas características naturais.         

No delineamento das unidades geoecológicas em dada área de estudo 

socioambiental, faz-se necessário um estudo integrado de fatores geoambientais (geologia, 

relevo, solo, hidrologia e vegetação), como: aspectos naturais ou fisiogeográficos que agem 

de forma integrada na natureza, gerando as condições favoráveis para formação dos 

ecossistemas que compõem uma unidade geoecológica ou de paisagem. Esses fatores em 

geral são analisados separadamente, mas é importante saber que atuam na constituição de 

ambientes naturais, a partir da construção de uma rede de relações de dependência e 

interdependência, dentro de um processo espaço-temporal.  

Os fatores geoambientais, percebidos na visão sistêmica natural, interagem nas 

unidades geoecológicas a partir de relações de internas entre si e com o meio humanizado, o 

que possibilita afirmar que alterações expressivas nas relações dos mesmos, seja qual for a 

escala ou unidade geoecológica, poderão comprometer o funcionamento natural, enquanto 

sistema e gerar prejuízos aos seus elementos bióticos e abióticos, bem como problemas 

socioambientais e econômicos à população residente nas suas áreas de entorno.   

Antes de traçar as unidades geoecológicas da área que compreende a Bacia 

Hidrográfica do rio Cocó é importante o conhecimento do Decreto nº 5.300, Artigo 2º, item 

XV que, segundo Leal (2009, p. 60), define unidade geoambiental como sendo a “[...] porção 

do território com elevado grau de similaridade entre as características físicas e bióticas, 
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podendo abranger diversos tipos de ecossistemas com interações funcionais e forte 

interdependência.” e reforça com Lucena (1998 apud LEAL, 2009, p. 60), quando diz que ela:  

 
[...] exprime o conceito geográfico de zonalidade através de atributos ambientais que 
permitem diferenciá-la de outras unidades vizinhas, ao mesmo tempo em que possui 
vínculos dinâmicos que a articulam a uma complexa rede integrada por outras 
unidades territoriais. 

 

É importante também retomar o pensamento de Mateo, Silva e Cavalcanti (2007, 

p. 40), citados na fundamentação teórica da EAI, quando afirmam que:  

 
A concepção dialética da interação entre as condições naturais e a produção social 
determina os princípios metodológicos da investigação geoecológica da paisagem. 
Por outro lado, a base metodológica fundamental de aquisição do conhecimento da 
gênese, desenvolvimento e diferenciação espacial e temporal das paisagens é a 
análise histórico-temporal. 
 

Para tanto, um estudo geoecológico da paisagem requer um conhecimento acerca 

da estruturação da paisagem, como: elementos geoambientais, dinâmica funcional, grifando 

limites e limitações naturais e de produção social, evolução ativa da paisagem (presente, 

passado e futuro das condições socioambientais), integração do potencial natural e cultural, 

papel na construção do espaço natural e social, e alternativas de uso e ocupação do solo, com 

atenção às legislações coerentes ao controle geossistêmico regional.  

O conhecimento do funcionamento integrado da paisagem natural e social 

proporciona subsídios para ações planejadas e adequadas ao seu manejo, como um todo 

sistêmico (potencial natural e cultural), contribuindo para uma maior sustentabilidade local, 

regional e global. É interessante nessas ações, refletir sobre qual sistema ou modo de 

produção (social, político, econômico, educacional) pretende-se criar, manter ou recriar, 

atentando-se para o fato de que os parâmetros atuais de crescimento econômico da sociedade 

capitalista e globalizada reforçam a exploração indiscriminada da paisagem socioambiental, 

contradizendo com a capacidade de sustentabilidade e a qualidade da vida planetária 

(biodiversidade e complexidade social). 

Leal (2009, p. 62) reflete que: “A individualização de uma determinada região em 

ambientes é quase sempre arbitrária, mas torna-se mais precisa quanto mais próxima de reunir 

as unidades geoambientais por seus agentes naturais responsáveis pelo seu modelamento.” O 

referido autor definiu as unidades geoambientais da Bacia do rio Cocó-CE, conforme o 

mapeamento do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE)  realizado na Zona Costeira do 

Estado do Ceará, o qual identificou a individualização de três ambientes: Frente Marinha, 

Corredores Fluviais e Terras Altas. Leal (2009, p. 62) ressalta ainda que o mapeamento da 



115 
 

ZEE “[...] serviu de base para Lei No 13.796, de 30 de junho de 2006, que institui a Política 

Estadual de Gerenciamento Costeiro, e o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e dá 

outras providências.”  

                   Mesclando e fazendo uma caracterização analógica das unidades geoambientais 

de Leal (2009), organizadas e baseadas no ZEE, com as definidas por Diógenes e Diniz 

(1988), identificou-se quatro categorias ou compartimentos morfoestruturais que 

possibilitaram o delineamento de sete unidades geoecológicas ou de paisagem da Bacia do rio 

Cocó, diferenciadas pelos seus aspectos geológicos, de relevo e por outros aspectos. Os 

referidos compartimentos ou unidades são: Faixa ou Planície Litorânea, Corredores Fluviais 

ou Planícies Flúvio-marinhas e Fluviais, Bacias ou Ambientes Lacustres e Terras Altas 

(Tabuleiros Pré-litoraneos, Maciços Residuais Pacatuba-Aratanha e Depressão Sertaneja) que 

resumem uma visão sistêmica e básica no processo de EAI proposto nesta dissertação.  

Quando se tratar de transformações estruturais ou de mudanças significativas das 

condições naturais da bacia, como deslocamento de cursos d’água, barragens, aterramento, 

dragagem etc., o detalhamento das unidades da Bacia do rio Cocó é fundamental para um 

planejamento socioambiental.  Nos Quadros 4 e 5 aprecia-se uma visão geral dos resultados 

ou do processo de delineamento final das unidades geoecológicas e da paisagem da referida 

bacia, produto da mesclagem de informações dos trabalhos científicos de Leal (2009) e 

Diógenes e Diniz (1988). 

                   Vale grifar que, posterior ao referido quadro, será possível verificar um 

detalhamento das unidades delineadas, acompanhado de fotos, gráficos, figuras e mapas 

representativos das mesmas, no sentido de facilitar sua compreensão, seu funcionamento 

sistêmico, sua integração na paisagem da bacia hidrográfica em estudo, amostragens das 

ações antrópicas e suas consequências, evidenciado e contribuindo para uma percepção 

teórica, reflexiva e crítica da complexa rede socioambiental entre Sociedade e Natureza e a 

importância de uma EAI para o ser humano, hoje globalizado, o que aumenta suas 

responsabilidades ético-sociais com a sustentabilidade da vida planetária, que numa razão de 

proporção direta, reflete na qualidade de vida humana e da biodiversidade da Terra. 
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Quadro 4 - Unidades geoecológicas ou de paisagem da Bacia do rio Cocó delineadas e caracterizadas, conjugando informações das unidades geoambientais definidas por Leal (2009) e das unidades geoecológicas, por Diógenes e Diniz (1988). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora.

 
UNIDADES GEOECOLÓGICAS (1) Diógenes e Diniz (1988) 
 

 
AMBIENTES E UNIDADES GEOAMBIENTAIS (2) Leal (2009) 

 
UNIDADES GEOECOLÓGICAS OU DE PAISAGEM (3): Mesclando as 
informações dos autores das colunas (1) e (2). 

 
Planície Litorânea: faixa situada entre a linha de praia e o cordão de 
dunas, constituída de sedimentos arenosos que se caracteriza por 
apresentar três formações morfológicas: as praias, dunas e recifes. Na 
Bacia do rio Cocó são encontradas dunas móveis e fixas e, assim 
como os recifes - aparecem próximas a desembocadura do referido 
rio. 

 
Frentes Marinhas: praias com bermas e falésias, os depósitos 
submersos, os recifes de arenito Barreiras, os beachrocks, os cordões 
litorâneos, os terraços marinhos, as planícies de deflação, as dunas 
móveis e dunas fixadas por vegetação, paleodunas e eolianitos. Estes 
últimos componentes, embora, ocorram na RMF, não foram 
identificados na Bacia Hidrográfica do Cocó. Ressalta-se que as 
lagunas e lagoas freáticas, ou formadas por barramento de rios, 
próximo à foz, por areias eólicas, fazem parte deste ambiente. 
 

 
Faixa ou Planície Litorânea: faixa delineada entre a linha de praia e o cordão 
de dunas, caracterizada por praias com bermas e falésias, pela presença de 
depósitos submersos, recifes de arenito, beachrocks, terraços marinhos, 
planícies deflação e campo de dunas (dunas móveis, fixas e paleodunas).  
  

 
Planícies Flúvio-marinha e Fluvial: 
 
Planícies Flúvio-marinhas: faixas de terrenos baixos, mais ou menos 
planos, adjacentes ao canal do rio, que podem ser alargados nos 
setores mais rebaixados deste, próximo à foz do rio. Geralmente, são 
áreas sujeitas a inundações periódicas, provocadas por variações de 
maré ou aumento da vazão do rio. A Planície Flúvio-marinha do rio 
Cocó, conta com duas unidades de solo, que são: Solonchack 
Solonétzico e os solos indiscriminados de mangue. 
 
Planície Fluvial: áreas mais ou menos planas, situadas ao  longo ou 
às margens do curso médio do rio, sujeitas a  inundações  periódicas, 
devido ao aumento  do  volume  do  rio.  Recobrindo a Planície 
Fluvial do rio Cocó identifica-se uma Mata Ciliar, desenvolvida sobre 
solos do tipo Solonchak Solonetz, Planossolo e Solos Aluviais. 
 

 
Corredores Fluviais: terminologia nova, nesta, [...] “A paisagens 
(landscapes) e os corredores fluviais (stream corridor) são 
ecossistemas que podem ocorrer em diferentes escalas espaciais. Para 
entender o seu funcionamento é preciso levar em conta que ele envolve 
o movimento de material e várias fontes de energia, como o 
aquecimento ou o resfriamento das águas, atividade de organismos 
vivos, seja em ambientes internos, ou externos”. (Leal, 2009, p. 90). 
 
Planícies Flúvio-Marinhas: áreas planas de influência marinha do rio 
que se situam entre o nível médio de maré baixa e médio de maré alta. 
Abriga o mais importante ecossistema dos manguezais e são 
considerada Áreas de Preservação Permanente (APP), pelo Artigo 3o 
da Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002. 
 
Planícies Fluviais: planície de inundação de um rio, que não sofre 
influência marinha. Situa-se, portanto, acima do nível superior do 
médio-litoral superior. Nela se formam os depósitos fluviais, devido ao 
transbordamento do canal pelas águas do rio, nos períodos de cheia. 
Em termos de áreas inundáveis, ela pode  ser   subdividida    em    
planície   hidrológica e topográfica. 
 

 
Corredores Fluviais com Planícies Flúvio-marinhas e Fluviais: ocorrem em 
trechos planos do rio diferenciados na localização, extensão, diversificação de 
sedimentos e materiais orgânicos depositados. Ambos são representam áreas de 
inundação do rio, ou por influência da maré alta, no caso das planícies flúvio-
marinhas e ou dos períodos de cheias ou chuvosos. 
 
Planícies Flúvio-marinhas: áreas planas mais rebaixadas do rio, situadas na 
foz do rio que se e estendem até onde termina a influência das marés na 
planície fluvial, havendo, na mistura das águas salgadas com as águas doces do 
rio, uma combinação de componentes químicos, sedimentos minerais e 
materiais orgânicos, originários da dinâmica dos sistemas marítimo e fluvial, 
resultando na formação do ecossistema dos manguezais, berçários de uma 
biodiversidade animal e vegetal essencial à sustentabilidade da vida planetária, 
considerando a intensa, complexa e delicada troca de matéria e energia 
existentes entre os dois referidos sistemas naturais. 
 
Planícies Fluviais: áreas planas de inundação do rio, limitadas até a não 
influência marinha, formadas por sedimentos de origem fluvial, depositados 
nas margens do canal do rio com a ocorrência dos períodos de cheia, gerando 
as condições de solo propício ao desenvolvimento de uma Mata de Várzea ou 
Ciliar 
 

 
Bacias Lacustres: constituem os lagos ou cacimbas naturais datadas 
entre o Holoceno e o Terciário e ocorrem sobre as diversas formações 
existentes das áreas drenadas por rios. No caso da Bacia do rio Cocó, 
esta se apresenta bastante rica em lagoas de pequeno, médio e grande 
porte e tem usos diversificados, embora, comprometidos pela 
descaracterização das condições naturais, causadas pelo seu uso e 
ocupação inadequados. 

 

 
- 

 
Bacias ou Ambientes Lacustres: constituem os lagos ou cacimbas naturais 
datadas entre o Holoceno e o Terciário e ocorrem sobre as diversas formações 
existentes das áreas drenadas por rios. No caso da Bacia do rio Cocó, esta se 
apresenta bastante rica em lagoas de pequeno, médio e grande porte e têm 
usos diversificados, embora, comprometidos pela descaracterização das suas 
condições naturais das mesmas, causadas pelo seu uso e ocupação 
inadequados. 
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Quadro 5 - Continuação das unidades geoecológicas ou de paisagem da Bacia do rio Cocó delineadas e caracterizadas, conjugando informações das unidades geoambientais definidas por Leal (2009) e das unidades geoecológicas, por Diógenes (1988). 
 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora.

 
UNIDADES GEOECOLÓGICAS (1): Diógenes e Diniz (1988) 

 
AMBIENTES E UNIDADES GEOAMBIENTAIS (2) Leal (2009) 

 
UNIDADES GEOECOLÓGICAS OU DE PAISAGEM (3) (Mesclando as 
informações dos autores das colunas (1) e (2). 

 

Tabuleiros Pré-litorâneos: situados em áreas próximas ao litoral 
em faixa contínua, constituídos por sedimentos terciários do Grupo 
Barreiras de natureza argilo-arenosa. Com um modelado plano ou 
suave-ondulado, trata-se de uma superfície de agradação 
ligeiramente inclinada em direção à costa, perdendo a espessura à 
medida que se interioriza, distanciando-se do mar. Constituindo-se 
uma unidade com dinâmica e estabilidade natural moderada, sendo 
visível na área de inserção da bacia do rio Cocó, uma significativa 
descaracterização do solo e da cobertura vegetal, devido ao 
acelerado e intenso processo de urbanização da RMF.    

 

 

Terras Altas: são áreas totalmente emersas, normalmente não 
inundáveis, mesmo nas grandes enchentes, que foram modeladas por 
cursos d’água pretéritos. Nesse ambiente foram individualizadas três 
unidades geoambientais: Tabuleiros Pré-litorâneos, Depressão 
Sertaneja e Maciços Residuais 
 

Tabuleiros Pré-litorâneos: de acordo com a Lei no 13.796, de 30 de 
junho de 2006, “são superfícies de erosão planas instaladas sobre os 
sedimentos da Formação Barreiras, que ocorrem distribuídos em uma 
faixa paralela à linha de costa que penetra para o interior por dezenas 
de quilômetros”. São constituídos por solos de um pouco mais de um 
metro, normalmente podzólicos vermelhos e amarelos (Brandão, 
1995).  
 

Maciços Residuais: na RMF se destacam as serras de Maranguape e 
da Aratanha/Pacatuba, desta última nasce o rio Cocó, constituído por 
um núcleo granítico circundado por migmatitos homogêneos e 
gnaisses do Complexo Granítico-Migmatítico, de idade arqueana, 
situado no extremo sudoeste da bacia, com cota máxima de 775 
metros. 
 

Depressão Sertaneja: de maior expressão, estende-se do sopé da 
serra da Aratanha até ser recoberta pelos sedimentos da Formação 
Barreiras. Apresenta uma superfície bem mais ondulada que os 
tabuleiros pré-litorâneos, por ser esculpida nos terrenos cristalinos. A 
transição entre a Serra da Aratanha e a depressão Sertaneja, se dá em 
forma abrupta, ou de depósitos de tálus, no sopé da serra, 
normalmente  descontínuos. 

 

 

Terras Altas: áreas elevadas livres de inundação, modeladas por cursos d’água 
pretéritos e expressam a paisagem formada nos Tabuleiros Pré-litorâneos, Depressão 
Sertaneja e Maciços Residuais. 
 

Tabuleiros Pré-litorâneos: unidades que ocorrem paralelamente a faixa litoral, 
constituídos por sedimentos recentes do Grupo ou Formação Barreiras (argilo-
arenosos). Apresenta uma superfície erodida, plana ou suave-ondulado, ligeiramente 
inclinada em direção à costa, perdendo a espessura à medida que se interioriza ou 
distancia-se do mar. Possui dinâmica e estabilidade natural moderada, sendo visível na 
área de inserção da bacia do rio Cocó. Apresenta uma significativa descaracterização 
do solo e da cobertura vegetal, devido ao acelerado e intenso processo de urbanização 
da RMF.    
 

Maciços Residuais Aratanha/Pacatuba: representados pelo maciço serrano do 
conjunto Pacatuba-Aratanha, localizado a oeste da cidade de Pacatuba com orientação 
SO-NE, constituído por um núcleo granítico circundado por migmatitos homogêneos e 
gnaisses do Complexo Granítico-Migmatítico, de idade arqueana, situado no extremo 
sudoeste da Bacia do rio Cocó, com cota máxima de 775 metros. Tratando-se do 
centro dispersor de água e de onde parte seu tributário principal, faz contato com as 
superfícies rebaixadas da Depressão Sertaneja de modo abrupto quer em direção aos 
tabuleiros do Grupo Barreiras como à superfície de pediplanação. Constitui-se como 
um ambiente de dinâmica acelerada ou de estabilidade natural resguardada pela 
cobertura vegetal.  
 

Depressão Sertaneja: de maior expressão, estende-se do sopé da serra da Aratanha 
até ser recoberta pelos sedimentos da Formação Barreiras. Apresenta uma superfície 
bem mais ondulada que os tabuleiros pré-litorâneos, por ser esculpida nos terrenos 
cristalinos. A transição entre a Serra da Aratanha e a depressão Sertaneja, se dá em 
forma abrupta, ou de depósitos de tálus, no sopé da serra, normalmente  descontínuos. 

 

 

Maciço Residual de Aratanha: representada pelo maciço serrano 
do conjunto Pacatuba-Aratanha, constituído por rochas cristalinas 
(gnaisses, migmatitos e xistos anfibólicos), faz contato com as 
superfícies rebaixadas de modo abrupto quer em direção aos 
tabuleiros do Grupo Barreiras como à superfície de pediplanação. 
Constitui-se como um ambiente de dinâmica acelerada ou de 
estabilidade natural resguardada pela cobertura vegetal. Em relação 
à própria bacia do rio Cocó, tratar-se do centro dispersor de água e 
de onde parte o seu tributário principal. O Maciço da Aratanha 
localiza-se a oeste da cidade de Pacatuba com orientação SO-NE e 
altitude máxima em torno de 800 m. 

 

- 
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O detalhamento das unidades geoecológicas conta com as informações e definições 

realizadas por Diógenes e Diniz (1988) e Leal (2009), que buscam uma concordância ou 

encontro de dados nos respectivos trabalhos científicos, percebendo a através de uma analogia, 

possíveis semelhanças e diferenças entre os conteúdos apresentados pelos dois autores. Essa 

pesquisa seleciona e fortalece alguns desses conteúdos, e evitando o aprofundamento de outros, 

por questões didáticas das proposições teórico-metodológicas relacionadas ao propósito de 

ensino-aprendizagem da EAI em construção. Ressalta-se, porém, que em se tratando de 

projetos socioambientais estruturais que envolvem mudanças delicadas no sistema natural de 

uma unidade geoecológica, como na dinâmica natural da Bacia do rio Cocó, é fundamental um 

estudo pormenorizado em termos técnico-científicos de todos os elementos formados de suas 

unidades geoecológicas, suas relações internas e com as demais unidades da referida bacia. 

          

5.2.1 Faixa ou planície litorânea 

 

Conforme Diógenes e Diniz (1988) a unidade geoecológica classificada como 

Planície Litorânea que compreende a faixa situada entre a linha de praia e o cordão de dunas, é 

formada por sedimentos recentes datados da época do Holoceno (Período do Quaternário/ Era 

Cenozóica), resultante da acumulação de depósitos arenosos influenciados pelos agentes de 

transportes eólicos, marinhos e fluviais. É praticamente contínua na orla marítima, 

apresentando relevo plano a suave ondulado, predominando o relevo ondulado ou suave 

ondulado, constituindo-se num ambiente dinâmico e de grande instabilidade. A referida 

unidade caracteriza-se por apresentar três unidades morfológicas: as praias, dunas e recifes. 

As praias estão situadas entre a linha de baixa mar e a linha de preamar, 

apresentando maior ou menor largura em função da maré. O material de constituição é 

basicamente sedimentos não consolidados de quartzo, formando depósitos de areias, 

acumulados pelos agentes de transporte, o que as caracterizam. O transporte desses sedimentos 

pelo vento propicia o desenvolvimento de dunas que são constituídas por sedimentos arenosos 

de granulometria fina e homogênea, acompanhando a linha de praia sendo orientada pela 

direção dos ventos. 

Leal (2009, p. 69) esclarece que as praias constituem:  
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[...] bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco 
acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos 
considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por 
legislação específica. De acordo com o (Art. 10o da Lei no 7.661, de 16 de maio de 
1968) e a definição de praia é apontada no parágrafo 3º do referido artigo como: a área 
coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de 
material detrítico, tais como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde 
se inicie a vegetação natural, ou em sua ausência, onde comece um outro ecossistema.  
 

Ainda de acordo com o citado autor “As praias são conhecidas como estirâncio e 

zona de intermarés, porque seus limites, na vertical são os níveis de marés, alta e baixa. Seu 

limite superior é marcado pelo início da vegetação pioneira, as bermas, ou falésias vivas.” 

(LEAL, 2009, p. 69). 

Para tanto reforça LABOMAR-SEMACE (2006), que: 

 
As praias são áreas cobertas e descobertas pelas águas do mar, acrescidas das faixas 
subseqüentes de material detrítico, tal como areias, cascalhos seixos e pedregulhos, até 
onde se inicie a vegetação ou, em sua ausência, onde comece outro ecossistema. Elas 
constituem aquela faixa contínua coberta pelas águas do mar, como no caso do litoral 
do Ceará, pelo menos duas vezes por dia, nas preamares. Elas são interrompidas 
apenas pelos estuários dos rios que deságuam no mar. 
 

Leal (2009, p. 69) complementa afirmando que as praias:  

 
[...] configuram a transição entre o mar e o continente, e que sua morfologia é 
modelada pelos agentes que atuam sob condições locais, tais como dissipação da 
energia das ondas, momento de transferência, permeabilidade dos sedimentos e 
redução da velocidade. Os processos e a morfologia devem estar em equilíbrio, 
através da interação da praia, ondas e correntes. O balanço dinâmico depende das 
variações da altura, período e direção das ondas e do suprimento de material, que 
ocasionam as mudanças nas praias.  
 

Leal (2009), ao usar a classificação à ambiente de Frente Marinha, confirma a 

presença de falésias e bermas na mesma, porém, esclarece que elas não constituem uma 

unidade geoambiental, e sim dois acidentes geográficos, que, de acordo com Guilcher (apud 

DERRUAU, 1966) também limitam as praias, no seu nível superior, e ainda reforça que “As 

bermas foram definidas pelo Corpo de Engenheiros de Costa do Exército Americano (USACE), 

como: “[...] uma parte da praia, ou pós-praia, aproximadamente horizontal, formada pelo 

depósito de materiais sob ação das ondas.” (USACE, 1992).  Leal (2009, p. 73) confirma ainda 

que “[...] no Ceará, as bermas têm a função de dissipadores de energia das ondas, avançam e 

recuam de acordo a estação e, em raríssimos casos, as águas de espraiamento ultrapassam sua 

crista.”  

Quanto a definição de falésia, esta, segundo Maia et al. (2005)  
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“[...] são feições típicas do litoral, formadas pela ação erosiva das ondas sobre 
formações geológicas, com níveis topográficos mais elevados que as praias atuais, e 
que recuam formando escarpas. As falésias podem ser consideradas vivas ou mortas, 
conforme a erosão marinha esteja atuando ou não.”  
 

Conforme Leal (2009, p. 74-75) é possível perceber a presença de falésias mortas, 

hoje recobertas por dunas vegetadas, tanto na Praia do Futuro como na margem esquerda do rio 

Cocó, perto de sua foz. 

                   De acordo com Diógenes e Diniz (1988) na área de planície litorânea da Bacia do 

rio Cocó são identificadas dunas móveis e fixas. As primeiras, constituindo formações recentes, 

desprovidas de cobertura vegetal ou cobertas por vegetação rasteira (representada por espécies 

psamórfitas) estão em contínuo processo de deslocamento, por isso são denominadas dunas 

móveis, e aparecem somente próximo à desembocadura ou foz do rio Cocó. Enquanto as dunas 

fixas, tal como as anteriores, somente são percebidas na foz do citado rio e, também como as 

primeiras, apresentam-se bastante descaracterizadas, embora, com uma cobertura vegetal de 

porte arbustivo ou arbóreo, apresentando um horizonte A pouco desenvolvido sobre o horizonte 

C, inconsolidado, sem utilização agrícola e se comportam com grande susceptibilidade à erosão 

eólica. 

Ainda, segundo Diógenes e Diniz (1988), os recifes são rochas de praias, que 

aparecem próximos à costa. São classificados segundo a sua origem em recifes de arenitos e de 

corais. No, caso do rio Cocó, os recifes observados são arenitos e “representam antigas praias 

litificadas provavelmente pela precipitação do carbonato de cálcio a partir da água do mar” 

(CEARÁ, 1976), aparecem bem próximo à desembocadura e, além de desempenhar um papel 

predominante de retenção de sedimentos de transporte do rio e do mar, contribuem ainda para o 

assoreamento do rio.  Apresentam-se em forma alongada e paralela à costa, pouco salientes, 

ficando durante a preamar, praticamente encobertos pelas águas. 

                   De acordo com Leal (2009, p. 64): 

 
[...] os recifes de arenito são afloramentos de arenito, que sobressaem não somente na 
superfície das praias, mas também no mar, devido à maior resistência à erosão 
marinha. No caso da cidade de Fortaleza, este arenito é uma fácies da Formação 
Barreira, denominada Fácies Camocim, cujo teor elevado em limonita o transforma 
numa rocha resistente à erosão e abrasão marinhas. 
 

                   Ressaltando que a proposta da EAI propõe uma alfabetização ecológica básica 

acerca de conceitos, princípios e funcionamento dos sistemas vivos naturais e sociais, no 

sentido de contribuir para uma percepção integrada das relações Sociedade-Natureza e, com 

isso esclarecer o grau de responsabilidade individual e coletiva do ser humano em conservação 
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e preservação dos mesmos, considerou-se importante oferecer uma visão geral da diversidade e 

detalhamento dos componentes formadores da Frente Marítima, que segundo Leal (2009), 

proporcionando uma compreensão de suas respectivas definições e possíveis identificações 

destes na Bacia do rio Cocó, recorrendo, inclusive a apresentação de fotos referentes a cada 

elemento, conforme fonte do mesmo autor. Para tanto, é interessante apreciar os Anexos A e B. 

Dando continuidade ao detalhamento das demais unidades geoecológicas, procura-

se um encontro entre as informações feitas por Diógenes e Diniz (1988) e Leal (2009), 

somando o saber científico dos estudos de ambos os autores, e não um delineado fechado das 

unidades geoecológicas da Bacia do rio Cocó, deixando um espaço livre e flexível para o leitor 

e possíveis educadores que queiram abraçar a proposta de EAI, aqui dissertada, dando-lhes a 

possibilidade de escolher a melhor definição ou parâmetro que mais convir com o tipo de 

projeto educacional a ser desenvolvido, o qual depende do público participante do processo de 

EA, da área socioambiental selecionada, dos recursos técnico-científicos e financeiros 

necessários e disponíveis e outros.  

Para tanto, optou-se fazer um detalhamento acerca das unidades geoecológicas, 

buscando seguir a proposta de unidades geoecológicas ou de paisagem, definidas na terceira 

coluna, quando construído os Quadros 4 e 5, anteriormente apresentados, com o propósito de 

contemplar as preciosas informações e dados, oferecidos pelos autores mencionados. Revendo 

os referidos quadros chegou-se ao seguinte detalhamento: Faixa ou Planície Litorânea, já 

discutida anteriormente. E, dando continuidade, os Corredores Fluviais ou Planícies Flúvio-

marinhas e Fluviais, as Bacias ou Ambientes Lacustres e o conjunto das Terras Altas, formadas 

pelos Tabuleiros Pré-litorâneos, Maciços Residuais Aratanha/Pacatuba e a Depressão Sertaneja. 

 

5.2.2 Corredores fluviais com planícies flúvios-marinhos e fluviais  

 

Leal (2009, p. 90) destaca que o termo Recuperação dos Corredores Fluviais é um 

conceito novo que tem tomado impulso nos últimos tempos e para isso reforça que o mesmo 

está muito bem sintetizado no National Engineering Handbook, do USDA - Natural Resources 

Conservation Service, publicado em 1998 e revisado em 2000, na parte 653, referente à Stream 

Corridor Restoration, de responsabilidade do Federal Interagency Stream Restoration Working 

Group (FISRWG). A partir dessa nova conceituação e redefinição de termos, o referido autor 

baseia sua abordagem sobre os temas relacionados nos rios e riachos e, para tanto ressalta Leal 

(2009, p. 90) quando diz que:  
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As paisagens (landscapes) e os corredores fluviais (stream corridor) são ecossistemas 
que podem ocorrer em diferentes escalas espaciais. Para entender o seu funcionamento 
é preciso levar em conta que ele envolve o movimento de material e várias fontes de 
energia, como aquecimento e resfriamento das águas, atividade de organismos vivos, 
seja em ambientes internos, ou externos.  
 

Conforme Leal (2009, p. 92) “Corredores Fluviais são formados pelo estuário e a 

planície fluvial, com seus meandros abandonados e lagoas. Nos estuários estão os canais dos 

rios e gamboas, a planície flúvio-marinha, suas vegetações e depósitos de canal, marginais e da 

planície de inundação.” O referido autor dialoga com Prichard (1967) que define estuário 

como, “um corpo d’água costeiro, semi-fechado, com livre comunicação com o mar no qual a 

água salgada é mensuravelmente diluída com a água doce oriunda da drenagem continental” e 

com Dalrymple et al. (1992) que simplifica a conceituação de “vale de rios afogados”.  

                   Nessa discussão Leal (2009, p. 92) acrescenta que: 

 
[...] A Environmental Protection Agency dos Estados Unidos - USEPA define águas 
costeiras no manual “Nutrient criteria -Tecnical guidance manual – Estuarine and 
coastal marine waters”(2001), “como sendo aqueles sistemas marinhos que se 
distribuem entre o limite da maré alta média (mean highwater), da linha de base da 
costa, e a zona de quebra do gradiente topográfico da plataforma, ou 
aproximadamente 20 milhas náuticas, mar adentro, quando a plataforma continental é 
extensa” e conclui que “nos estuários encontram-se as planícies flúvio-marinhas, com 
seus manguezais, salgados e apicuns. 

 

5.2.2.1 Planícies Flúvio-marinhas 

 

Leal (2009, p. 92) define Planícies Flúvio-marinhas como “[...] áreas planas de 

influência marinha do rio e se situam, como as praias, entre o nível médio de maré baixa e o 

nível médio de maré alta equinocial.” Esclarece também que:  

 
[...] o médio-litoral médio corresponde à área da planície flúvio-marinha, situada entre 
os níveis médios das baixas-marés e preamares de quadratura, segundo a Resolução 
COEMA nº 02, de 27 de março de 2002 (DOE de 10/04/02) e sua importância decorre 
do fato de abrigar o mais importante ecossistema da planície flúvio-marinha: os 
manguezais. (LEAL, 2009, p. 92). 

 

Os manguezais são considerados Áreas de Preservação Permanente (APP), pelo 

Artigo 3º da Resolução CONAMA nº 303, de 20.03.02, que os define como:  
 

 

[...] ecossistema litorâneo com influência flúvio-marinha, que ocorre em terrenos 
sujeitos à ação das marés, formados por vasas lodosas ou arenosas recentes, às quais 
se associa, predominantemente, a vegetação natural, conhecida como mangue, com 
influência flúvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com 
dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa 
Catarina. (LEAL, 2009, p. 92). 
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Diógenes e Diniz (1988) apontam a Planície Flúvio-marinha como uma unidade 

geoecológica de dinâmica intensa e acentuada instabilidade ambiental, tendo em vista a sua 

formação recente, referida do Quaternário. Compreendem faixas de terrenos baixos, mais ou 

menos planos, adjacentes ao canal do rio, que podem ser alargados nos setores mais rebaixados 

deste, próximo à foz. Geralmente, são áreas sujeitas a inundações periódicas, provocadas por 

variações de maré ou aumento da vazão do rio. Ambos os casos são possíveis de ocorrerem na 

Planície Flúvio-marinha, mas, o segundo segmento refere-se à Planície Fluvial. A planície de 

inundação, característica comum aos referidos ambientes, é composta por sedimentos de 

natureza e granulometria variada (argilo-siltosos, arenosos e orgânicos) que podem ser de 

origem fluvial, quando transportados e acumulados pelo rio, ou, de origem flúvio-marinha, 

quando a deposição desses sedimentos e resultante da combinação de processos de acumulação 

tanto fluvial como marinha. 

                    Diógenes e Diniz (1988) explica que a sedimentação dos materiais ocorre 

sequenciada de montante para jusante, conforme o tamanho das partículas juntamente com a 

ação do clima, dos organismos vivos e combinados a outros fatores, implicaram na formação de 

diversas unidades de solos ao longo do curso de um rio. No caso, o rio Cocó conta na Planície 

Flúvio-marinha, com duas unidades de solo, que são: Solonchack Solonétzico e os solos 

indiscriminados de mangue, os quais apresentam alta salinidade e baixo nível de oxigênio, 

devido a uma drenagem imperfeita e, consequentemente a hidromorfia. Tais características são 

atribuídas a constante influência das águas oceânicas que sob essas condições desenvolve uma 

vegetação arbóreo-mangue, com adaptação própria, raízes escoras, respiratórias e aéreas, 

tolerância à alta concentração de sais, grande poder de regeneração e outras. No Quadro 6 

consta a lista de espécies vegetais comumente encontradas no “manguezal do Cocó”, com seus 

respectivos nomes populares e científicos, e a família pertencente.  

 
Quadro 6 - Espécies Florísticas do Mangue do rio Cocó 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

Rhizophoraceae Rizophora mangle Manguel vermelho 

Combretáceas Lagunculária racenosa Mangue manso 

Verbenáceas Avicennia mítida Mangue canvé 
 

Fonte: Braga (1960). 
 

As Figuras 23, 24 e 25 possibilitam uma amostragem da vegetação de mangue e 

uma percepção das modificações ocorridas em especial na foz do rio Cocó, na Praia do Caça e 
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Pesca e Sabiaguaba, considerando o intervalo espaço-temporal de 1988 a 2011, totalizando um 

período de 23 anos. 

 
Figura 23 - Detalhe da vegetação de mangue do rio Cocó, no interior do Parque Adhail Barreto  

e na Praia do Caça e Pesca no ano de 1988.            

Fonte: Diógenes e Diniz (1988). 
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Figura 24 - Detalhe da vegetação de mangue do rio Cocó, na Praia do Caça e Pesca no ano de 1988. 

 
Fonte: Diógenes e Diniz (1988). 

 

      Figura 25 - Percepção do avanço das ocupações das margens de mangue do rio Cocó na Praia do Caça 
e Pesca e da Sabiaguaba no ano de 2011, em relação aos registros das fotos de 1988 (Figuras 20 e 21) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo com Leal (2009, p. 92) “Os manguezais são mais típicos de regiões 

equatoriais e não sobrevivem em climas frios rigorosos, por isso se distribuem 

preferencialmente nos trópicos entre os paralelos 23º27’N e 23º27’S.” Porém, a temperatura 

não é único condicionante para formação de grandes manguezais. Walsh (1974) sugere a 

necessidade de algumas condições ambientais, para que isso aconteça, tais como: substratos 

aluviais, onde predominam lodos ricos em matéria orgânica, costas desprovidas de fortes 

ondas, que impossibilitem a fixação dos propágulos (sementes); salinidade da água entre 0,5 e 

3,0%; e, finalmente, marés de grande amplitude e costas com pequena declividade. No estuário 

do rio Cocó, o manguezal estendia-se desde a foz até as proximidades da BR 116. 

Confirmando com Diógenes e Diniz (1988), o avanço da ocupação urbana e os 

processos de degradação ambiental vêm ocorrendo de forma acelerada nas áreas próximas ao 

baixo curso do rio Cocó, dificultando precisar o limite da Planície Flúvio-marinha do rio citado.  

Todavia, com base nas observações in loco da vegetação e dos tipos de solos existentes na 

mesma, pode-se concluir que, esta, inicia-se na praia do Caça e Pesca, tendo como principal via 

de acesso a Avenida Zezé Diogo, próximo onde o rio deságua, estendendo-se até a BR-116, 

chegando ao conjunto Tancredo Neves, onde possivelmente se dá o seu entroncamento, após 

um percurso de aproximadamente 13 quilômetros de influência das marés, segundo delimitação 

feita pelo Plano Diretor de Drenagem (AUMEF/77).  

Através da Figura 26, apresentada na página posterior, com uso de fotos de 

Diógenes (1988) e imagens de 2010 da DigitalGlobe é possível uma percepção geral do 

processo acelerado e indiscriminado de desmatamento e ocupação das áreas de mangues e 

dunas, na desembocadura do rio Cocó, abrangendo as áreas de praias do Caça e Pesca e 

Sabiaguaba. E, para reforçar a situação de descaso em relação à crescente degradação 

ambiental (visível a olho nu) de bens naturais, como os mangues do rio Cocó, dunas e praias 

relacionadas ao referido recurso hídrico, fato causado predominantemente pela especulação 

imobiliária capitalista, para fins residenciais, comerciais e para outras atividades ligadas ao 

turismo. Por isso considerou-se interessante mostrar um quadro síntese de imagens e fotos, 

aéreas, segundo Leal (2009) de todo o estuário do rio Cocó (Anexo C). 
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Figura 26 - Percepção do avanço da destruição da paisagem natural dos mangues do rio Cocó.dunas e praias do Caça e Pesca e Sabiaguaba, nas quais o referido rio deságua suas em águas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação das Imagens 2010DigialGlobe e Fotos de Diógenes e Diniz (1988).

Situação parcial das dunas, pouco ocupadas e hoje totalmente devastadas. 

Vista superior do mangue  com relativa exuberância e hoje totalmente 

descaracterizado. 
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5.2.2.2 Planície Fluvial 

 

De acordo com Diógenes e Diniz (1988), a partir do cruzamento onde a BR-116 

corta o rio Cocó, tem início a Planície Fluvial do mesmo, constatada através da mudança de 

vegetação, com o aparecimento de carnaúbas e o fim da influência das águas marinhas. Essa 

unidade geoecológica constitui um dos mais expressivos ambientes da bacia em estudo, em 

termos de área, atingindo uma extensão de aproximadamente 16 km, partindo-se do ponto 

terminal da Planície Flúvio-marinha e início desta, no baixo curso do rio Cocó, estendendo-se 

sobre os tabuleiros subterrâneos, médio curso do mesmo, atravessando parte dos municípios 

de Fortaleza, Maranguape e Pacatuba, onde ocorre seu entroncamento com o maciço residual 

de Aratanha. 

Leal (2009, p. 99) complementa que:  

 
A planície de inundação de um rio, que não sofre influência marinha é a planície 

fluvial. Situa-se, portanto, em cada estuário, acima do nível superior do médio-

litoral superior. É nela que se formam os depósitos fluviais, devido ao 

transbordamento do canal pelas águas do rio, nos períodos de cheia. O sedimento é 

dominantemente fino, salvo quando é coberta pelas areias de dunas. Em termos de 

áreas inundáveis, ela pode ser subdividida em planície hidrológica e topográfica. A 

planície hidrológica corresponde aos terrenos adjacentes a até as margens dos rios e 

é frequentemente inundada (a cada dois ou três anos). Ela serve de espaço 

temporário para as águas expandirem, nos períodos de cheia, que inundam os 

terrenos, criando um retardo nesta inundação (lag time of flood), que ocorre entre o 

período médio das chuvas, e o máximo do escoamento superficial, quanto o solo 

atinge a capacidade de campo (FISWG, 2000). 

 
 

                   Leal (2009, p. 99) ressalta ainda que as referidas cheias: 

 

[...] embora se transformem em alagamento, elas são necessárias para remover os 

sedimentos do canal, pois à medida que a capacidade de carga das águas dos rios vai 

diminuindo, o sedimento produzido pela bacia hidrográfica, que vem sendo 

transportado, é depositado, entulhando a calha e causando inundações, antes do 

período de pico. A água do mar também é impedida de penetrar mais para o interior.  

 
 

                  Conforme Diógenes e Diniz (1988), recobrindo a Planície Fluvial do rio Cocó 

identifica-se uma Mata Ciliar, desenvolvida sobre solos do tipo Solonchak Solonetz, 

Planossolo e Solos Aluviais que solos apresentam como característica comum, drenagem 

imperfeita, resultando em um elevado grau de hidromorfismo, causado, principalmente, pela 

capacidade de retenção de água que os mesmos possuem, contribuída pelas inundações 

periódicas que o rio sofre, quando no seu período de vazante.  Como elemento de mais 

significação da cobertura vegetal ou vegetação de várzea do rio, destaca-se a carnaúba 

(Copernicea cerífera) que tem grande importância para o não dessecamento do rio, pois, 

Baixamar 

de sizígia 
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quanto maior for o volume de sua biomassa, maior será o grau de retenção de água no solo, 

dificultando o escoamento superficial, existindo, portanto, maior probabi1idade de 

alimentação de aquíferos pelos excedentes hídricos. 

As Figuras 27 e 28 apresentam, através de fotografias datadas de 2001 e 2011, 

uma amostragem da vegetação da Planície Fluvial do rio Coaçú, principal afluente do rio 

Cocó, obtidas da ponte da CE-040 na altura da Loja Casas Freitas. Nelas, percebe-se o grau de 

alteração na paisagem entre o intervalo de anos citados. As referidas fotografias possibilitam 

também apreciar o potencial ecológico e função natural da Mata ciliar, considerada como 

vegetação de proteção das margens de rio, capaz de evitar o assoreamento das mesmas, 

manter as reservas de águas dos cursos d’águas, a reprodução da vida aquática nos mesmos, 

constituir fontes econômicas, como a pesca, e promover lazer às populações ribeiras. 

 

Figura 27 - Mata Ciliar com aspecto conservado, destacando a espécie Carnaúba (Copernicea Cerífera) 

identifica da na Planície do rio Coaçú, principal afluente do rio Cocó. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte de Pesca Lazer
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  Figura 28 - Mata Ciliar na Planície do rio Coaçú  com aspecto conservado, considerando o intervalo de 2001 a 

2011 (10 anos), embora observe-se substituição em algumas partes por edificações 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Parte da Planície Fluvial, inserida dentro do município de Fortaleza, está 

ameaçada à sua extinção total, pois se apresenta quase ou totalmente ocupada por edificações 

de caráter tanto residencial, como comercial e industrial, construídas a partir do aterramento 

da referida planície. Após atravessar o território de Fortaleza, a Planície Fluvial do rio Cocó 

passa a penetrar uma grande área, onde o grau de urbanização não é tão intenso como nas 

áreas que a antecedem. Todavia, apresenta alguns espaços vazios, muitas vezes cobertos por 

uma floresta galeria - pouco alterada, predominando, como principal espécie florística, a 

carnaúba (Copernicea cerifera) e outras vezes - o vazio se deve a retirada quase ou total dessa 

vegetação. Esses espaços vazios, evidentemente, representam áreas para uma futura ocupação 

humana, tendo em vista o acelerado processo de expansão urbana. Em alguns pontos, 

percebe-se a ocupação das margens do rio por pequenas plantações de cultura de subsistência. 

                  Nas imediações da encosta do Maciço Residual de Aratanha, em Pacatuba, onde 

ocorre uma mudança brusca do relevo, apresentando entroncamento da Planície Fluvial com o 

maciço referido, a ocupação humana é rarefeita. Essa área apresenta características nativas, 

resguardada por uma vegetação densa de carnaúba notoriamente, além da presença de 

algumas árvores frutíferas, como mangueira, bananeira, laranjeira, cajueiro e outras, 

introduzidas pelos moradores da mesma. 
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Segundo Leal (2009, p. 101) “[...] a planície fluvial se alarga quando desde a serra 

da Aratanha/Pacatuba e, em determinados locais, grosso modo, se confunde com a depressão 

Sertaneja, porém sua cota é inferior a esta última e pouco acima do talvegue [....].” Ressalta o 

autor porque, nesse trecho ocorre uma ampliação da planície fluvial, quando cortada pela CE-

060, expressando uma vegetação densa, e não se percebe o limite entre a planície fluvial e 

depressão Sertaneja.  

                 Ainda, conforme o referido autor, quando em terras do município de Fortaleza, os 

sedimentos da Formação Barreiras são identificados, a planície fluvial passa então, a oscilar 

devido aos meandros, alargando-se na altura do Castelão e atingia sua maior amplitude nas 

proximidades da BR-116. Cruzando essa rodovia, o canal do rio sofre influência das marés 

afogando seu vale. Com isso, a planície fluvial é percebida apenas em cotas mais elevadas em 

relação às cotas da planície flúvio-marinha, e quanto mais o curso se aproxima de sua foz, a 

planície fluvial vai se estreitando até quase desaparecer, exceto à sudeste da Cidade do Fortal, 

onde a planície fluvial surge bordejando as escarpas do arenito Barreiras e se estende até o 

sopé das dunas sobre falésia, da praia do Futuro. (LEAL, 2009, p.103). 

Tendo em vista a importância das informações de Leal (2009) e o enriquecimento 

acerca da percepção ambiental para a proposta da EAI, considera-se interessante reunir na 

Figura 29 algumas fotos e imagens postadas pelo referido autor, focando detalhes 

relacionados a Planície Fluvial do rio Cocó.  

 

Figura 29 – Imagens e fotos detalhando aspectos da planície do rio Cocó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Leal (2009). 
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5.2.3 Bacias ou Ambientes Lacustres 

 

Diógenes e Diniz (1988) apontam que as Bacias ou Ambientes Lacustres 

constituem os lagos ou cacimbas naturais datadas entre o Holoceno e o Terciário e ocorrem 

sobre as diversas formações existentes das áreas drenadas por rios. No caso da Bacia do rio 

Cocó, esta se apresenta bastante rica em lagoas de pequeno, médio e grande porte e têm usos 

diversificados, como fonte de alimentos através do pescado, fonte de abastecimento d’água 

para uso doméstico, industrial, agrícola e é área de lazer. Entretanto são unidades 

geoecológicas comprometidas pela descaracterização das condições naturais causadas pelo 

seu uso e ocupação inadequados, que geram problemas de poluição ou aterramento. Fatos que 

tendem a se agravar com o crescimento da cidade de Fortaleza e a ação avassaladora da 

especulação imobiliária que atuam indiferentes à necessidade de preservação ou conservação 

das Bacias Lacustres do referido rio, ora ocupando as suas margens, ora soterrando-as, 

ignorando a sua função socioambiental desses ambientes na alimentação geral dos cursos 

d’águas, como é o caso da bacia hidrográfica rio Cocó. 

Poucos são os estudos específicos sobre ambientes lacustres, talvez decorrentes ou 

associados ao próprio desinteresse socioeconômico de suas áreas de inserção, nas muitas 

vezes consideradas insignificantes em temos de ocupação de áreas naturais e, 

consequentemente, vistas sem valor ou potencial socioambiental e monetário, o que dificulta a 

realização de uma melhor caracterização desses ambientes e sua percepção integrada ao fluxo 

de rios, que, quando, considerado em seu conjunto, constituem partes da bacia hidrográfica 

com uma significação funcional socioambiental essencial na complexa e sistêmica formação e 

manutenção dos reservatórios d’águas das bacias hidrográficas, em termos gerais.  

As lagoas, em sua maioria, fazem parte da rede hidrológica de rios, independentes 

de sua posição geográfica, dimensão, poder energético, capacidade de suporte e potencial de 

abrigar pouca ou grande biodiversidade animal e/ou vegetal, seja qual for o seu grau de 

importância socioambiental e/ou econômico. O fato é que as lagoas possuem uma relação de 

dependência e interdependência com os cursos d’águas de qualquer bacia hidrográfica, logo, 

são preciosas e indispensáveis ao equilíbrio dinâmico, à capacidade de suporte e à 

sustentabilidade da vida hídrica que lá se desenvolve. 

Recorrendo as informações de pesquisas anteriores para a realização da Revisão 

do Plano de Gerenciamento das Águas das Bacias Metropolitanas e Elaboração dos Planos de 

Gerenciamento das Águas das Bacias do Litoral, Acaraú e Coreaú (SDP-SBQC Nº 01/CEL04/ 

PROÁGUA NACIONAL/ COGERH/CE), que resultou no contrato 029/2009/COGERH, no 
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âmbito do Acordo de Empréstimo 7420-BR é possível confirmar a importância das lagoas 

metropolitanas de Fortaleza para manutenção de seu microclima e que o processo de 

impermeabilização do solo urbano, altera o balanço hídrico, percebido através do 

envelhecimento das lagoas, implicando na evaporação de seus espelhos d’águas, 

comprometendo o potencial hídrico da região e transformando a cidade de Fortaleza e áreas 

adjacentes em "ilhas de calor".  

As referidas pesquisas confirmam que a ausência de um programa de proteção e 

preservação das lagoas metropolitanas, facilitam seu processo de extinção por aterramento 

(em especial as de menor expressão territorial), que está associado a ação da especulação 

imobiliária, que avança para além das lagoas, atingindo várzeas, baixios, córregos e riachos 

que sofrem intensa degradação urbanas, apesar dos estudos das citadas pesquisas revelarem 

que as lagoas detêm várias funções ecológicas e socioeconômicas. As funções ecológicas 

estão relacionadas à diminuição do superaquecimento do ar atmosférico e a captação de águas 

pluviais devido a seus baixos níveis de base diminuírem os transtornos provocados pelas 

inundações nas áreas urbanizadas. As lagoas ainda compõem a paisagem natural, além de 

serem "habitat" de inúmeras espécies da fauna e da flora. Quanto às funções socioeconômicas, 

destacam-se as atividades ligadas a pesca, irrigação, lavagem de roupas, navegação esportiva, 

lazer e recreação. 

Ainda, segundo os estudos do contrato 029/2009/COGERH as lagoas de Fortaleza 

situam-se em geral na planície litorânea e nos tabuleiros pré-litorâneos, que correspondem às 

áreas mais rebaixadas. Por isso tem provocado acúmulo de sedimentos sobre a Formação 

Barreiras, que possuem solos de dois tipos: os hidromórficos e os aluviais. Os solos 

hidromórficos se formam em ambientes saturados de água, e os aluviais ocorrem nas planícies 

aluviais, associados aos primeiros, tendo em comum a saturação hídrica do material devido ao 

elevado lençol freático. São solos pouco desenvolvidos e derivados de sedimentos não 

consolidados depositados nas várzeas.  

                  Portanto, os citados estudos reforçam que o aterramento de qualquer lagoa para 

construção ou extensão de residências, constitui um erro técnico, considerando que o lençol 

freático alto nas áreas de lagoas, compromete a drenagem de águas pluviais e da rede de 

esgotos, sem contar com o prejuízo irreversível da fauna e flora com a perda de seus 

"habitats" naturais. Outras consequências apontadas são as geradas pelas constantes 

inundações por chuvas mais fortes, alagando ruas e residências, devido a ausência de lagoas, 

que naturalmente representam um imenso receptor de águas pluviais. Confirmando com os 

estudos em questão, essas ocorrências refletem em gastos estaduais, municipais e anuais, com 
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obras de alargamento e prolongamento de galerias pluviais que possibilitam a vazão das águas 

das chuvas, intensificadas no período de inverno. 

O contrato 029/2009/COGERH afirma que há estudos batimétricos, laudos físico-

químicos e bacteriológicos das lagoas de Fortaleza, realizados no ano de 2007, em parceria 

com a Prefeitura de Fortaleza - Labomar - Liamar, o que gerou um mapeamento batimétrico e 

a emissão de boletins periódicos sobre a balneabilidade de suas lagoas. Dada essa importância 

histórica direcionando a uma reordenação das lagoas de Fortaleza, considerou-se interessante 

na breve descrição das principais lagoas da Bacia do rio Cocó, inseridas na capital, incluir os 

seus respectivos mapas batimétricos, realizados pelas citadas instituições. 

Destacando a Bacia do rio Cocó, é possível enumerar e caracterizar algumas de 

suas lagoas, vistas com maior expressividade e função socioambiental. Para tanto, vale 

ressaltar que Leal (2009, p. 132) ao estudar o paleovale do rio Cocó, recorre ao Mapa 

Geológico do Estado do Ceará, elaborado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(CPRM) de 2003, a qual cataloga poços d’água. Através desse mapa é possível identificar 

algumas das planícies lacustres, compondo a unidade geoambiental denominada de 

corredores fluviais. Dentre as lagoas que fazem parte da bacia hidrográfica do rio Cocó, 

ressaltam-se cinco: Lagoa do Opaia, Messejana, Maraponga, Sapiranga e Precabura, descritas 

a seguir. 

A Lagoa do Opaia está situada numa área onde apresenta maior grau de 

urbanização e quantidade de problemas relativos a escoamento superficial, ocasionados pela 

inexistência de um sistema de galerias pluviais, ou devido o sistema ser forma inadequado. 

Caracteriza-se pela presença de grandes áreas ainda desocupadas no seu interior, onde, 

atualmente, pequena parte é aproveitada para o lazer. 

                  Considerando o seu raio (grosso modo), de acordo com a imagem da Figura 30, 

que identifica a sua localização, inserida no Bairro de Vila União, mas precisamente, 

limitando-se ao leste com a Base Aérea de Fortaleza - BAFZ e ao sul com o Aeroporto 

Internacional de Fortaleza - Pinto Martins, fica evidente a extensão das áreas de margens da 

referida lagoa, perdidas para a especulação imobiliária privada e pública, expressando a 

indiferença e ou desconhecimento científico, quanto ao importante cuidado com a 

conservação e preservação dos espaços naturais necessários à expansão de corpos hídricos, 

nos períodos de cheia, associado concomitantemente, com a manutenção de Matas de Várzea, 

que garantem a ecodinâmica e a sustentabilidade, não somente do ambiente ou da unidade 

lacustre, em si, no caso da Lagoa do Opaia, como, em rede, da vida sistêmica da Bacia do rio 

Cocó, da qual é parte integrante e não um sistema isolado. 

Rio Cocó Lagoa      
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Figura 30 - Lagoa do Opaia e percepção do grau de urbanização em seu entorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de http://wikimapia.org/7982897/pt/Lagoa-do-Opaia. 

  

Conforme o contrato 029/2009/COGERH a lagoa do Opaia tem um espelho 

d’água de 109.000 m², sendo considerada de grande porte. Suas margens estão parcialmente 

preservadas devido a implantação do Parque do Opaia, embora, por falta de manutenção 

encontra-se em processo de destruição. A referida lagoa juntamente com o seu riacho 

sangradouro, drena as águas superficiais da microbacia B-1.5 para o Riacho do Tauape. A 

área oposta ao Parque do Opaia, faixa de preservação, tem sua paisagem natural substituída 

por edificações residenciais de alvenaria, e o resto da margem por uma favela.  

Segundo o referido contrato, devido a esse processo de ocupação a lagoa 

apresenta uma vegetação pobre em quantidade e qualidade. Ressalta-se que apesar da sua 

descaracterização, não se observa sinais de eutrofização, entretanto, foi considerada imprópria 

por que além ser alimentada pelas águas das chuvas e por pequenos riachos, recebe também 

esgotos domésticos. A Figura 31 mostra a batimetria da lagoa, na qual se podem identificar os 

níveis de profundidade, ou seja, quanto mais escura a cor azul, maior a profundidade. De 

acordo com os estudos do contrato 029/2009/COGERH, para um perímetro de 1.455m de 

espelho d’água e que a lagoa possui uma variação de profundidade de 0,37 (mín.), 3,101 

(méd.) e 1,90 (máx.). 
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Figura 31 – Mapa batimétrico da lagoa do Opaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COGHER, 2010. 
 

                  Quanto ao uso da Lagoa do Opaia, destacam-se a pesca, servindo de alimento para 

a população de baixa renda, a lavagem de roupa e animais, o banho, a recreação no Parque do 

Opaia e a retirada de água pela Prefeitura de Fortaleza para aguar as plantas dos canteiros de 

praças e vias públicas da cidade. Vale ressaltar que o comércio local, nas margens 

pavimentadas da lagoa se caracteriza pelo exagerado número de pequenas mercearias e bares 

e que as atividades industriais são representadas por uma lavanderia, uma metalúrgica e 

algumas fábricas de redes. 

                  Por fim, tendo como base o contrato 029/2009/COGERH, a da área da Lagoa do 

Opaia sofre com a falta de saneamento básico, que é o seu maior problema, contribuindo para 

a construção de fossas sépticas, presença de esgotos a céu aberto, lançamento direto de 

dejetos nas ruas, que terminam por escoar para a lagoa, poluindo suas águas e, por isso, 

tornando-as impróprias.  

A Lagoa de Messejana se localiza no bairro de mesmo nome, inserida em uma 

área totalmente urbanizada, cercada por avenidas, destacando a Av. Frei Cirilo e a BR 116, 

além de residências e sítios que foram transformados em residências permanentes, 

restaurantes, bares, mercearias, postos de gasolinas, e uma grande área onde foi instalado o 

Clube Recreativo da Caixa Econômica, ligado ao órgão federal do mesmo nome. (Figura 32). 
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Figura 32 - Lagoa de Messejana e uma percepção do grau de urbanização em seu entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de http://maps.google.com/maps.  

 

A Lagoa de Messejana, segundo o Plano Diretor de Drenagem/77, editado pela 

AUMEF (Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza) na sua superfície líquida possui 

uma cota de 16 m, apresenta uma extensão de 33,50 ha, que atualmente é aproveitada, embora 

de modo precário, como zona de lazer, devendo ser mais estimulado mediante um 

planejamento urbanístico apropriado. 

                    De acordo com o contrato 029/2009/COGERH, a referida lagoa é considerada de 

grande porte. Alimentada principalmente por águas pluviais, recebendo também água de outra 

lagoa de menor porte, inserida em propriedade particular denominada de Sítio Danilo Pinto e, 

no seu todo, forma uma das maiores sub-bacias de Fortaleza. Conforme os estudos do 

contrato 029/2009/COGERH, através da batimetria de uma lagoa é possível realizar uma 

melhor caracterização e indicação de seu uso. No caso dos dados batimétricos da Lagoa de 

Messejana, podem ser apreciados na Figura 33, a profundidade desse recurso hídrico, em que 

o tom de azul mais escuro representa a maior profundidade da lagoa, que, considerando um 

perímetro de espelho d’água de 2.607 m, apresenta uma variação de 0,62 (mín.), 0,62 (média) 

e 4,88 (max.).  
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Figura 33 – Mapa batimétrico da lagoa de Messejana. 
 

 

Fonte: COGHER, 2010. 
 

A Lagoa de Messejana tem uso diverso e representa um imensurável patrimônio 

natural para o bairro no qual está inserida, mas principalmente para Fortaleza, considerando 

seu valor socioambiental e as atividades desenvolvidas como a pesca, regular e intensa, 

realizada nas margens ou em áreas mais profundas, chegando a ter 20 pescadores (locais e 

doutros bairros) por dia, conseguindo produtos como camarões, siris, cará, tilápia e tucunaré. 

Em sítios localizados em suas margens ainda há o cultivo de produtos, entre eles: macaxeira, 

milho, feijão, tomate, banana, coco e capim. 

Ressalta-se que apesar da lagoa, para muitos pescadores, representar a única fonte 

de alimento e renda familiar e propiciar boas condições agrícolas, tem apresentado 

diariamente um aumento nos índices de poluição, refletindo em médio ou longo prazo, na 

inviabilização ou mesmo abandono dessas das atividades destacadas. Nessa perspectiva é 

importante grifar a importância da conservação do potencial da natural da lagoa de Messejana 

e, visivelmente a sua função social e econômica, principalmente pelas atividades pesqueiras e 

agrícolas citadas possuírem um caráter de subsistência, embora não represente uma economia 

em escala para metrópole.  

                  A Lagoa de Messejana, além do valor ambiental imensurável, enquanto 

reservatório natural que alimenta a Bacia do rio Cocó, como muitas outras, tem valor 

socioeconômico capital através do seu potencial recreativo e de lazer para a população de suas  
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adjacências, em especial a de baixa e média renda, gerado a parir da presença de pequenos 

comércios. Destaca-se o potencial turístico do local, considerando sua beleza espetacular e 

histórico-literária, observando-se que na sua construção espaço-temporal agrega fatos da 

história da cidade de Fortaleza, chegando a inspirar obras de escritores cearenses, de grande 

destaque na Academia de Letras do Brasil, como é o caso de autor de José de Alencar, o autor 

de Iracema, que conta uma história de amor acontecida no período colonial, exatamente nas 

áreas de entorno da Lagoa de Messejana. 

                   O bairro de Messejana, antes distrito de Fortaleza, desenvolveu-se às margens da 

lagoa de mesmo nome, sem planejamento urbano, principalmente no tocante ao saneamento 

básico, ocasionando em muitas situações construção de fossas sépticas e esgotos a céu aberto 

em suas margens ou bem próximo, provocando o lançamento direto ou indireto de dejetos 

poluentes na mesma. Outro agravante é o lixo que, hoje, embora o bairro conte com um 

serviço de coleta urbana regular, é visível o seu acúmulo nas margens da lagoa e em seus 

arredores. 

                   Vários são os problemas socioambientais que afetam a conservação e a qualidade 

das águas e, consequentemente, a vida animal e vegetal da Lagoa de Messejana, interferindo 

nas condições socioambientais da população instaladas nas suas margens e no seu entorno.  

                   Para tanto, é urgente a criação de um programa integrado que propicie um 

tratamento e/ou desvios dos efluentes poluentes, originários de vias públicas através do 

escoamento de águas pluviais ou servidas de residências, comércios, indústrias, hospitais e 

outras. Vinculado a esse programa é fundamental um trabalho científico e popular de EAI, 

qualificando as pessoas para uma conscientização ecológica profunda da integração da 

Natureza e Sociedade e quantitativamente, envolvendo a população de Messejana como um 

todo, chamando-a à responsabilidade para o exercício de sua cidadania, transformando a 

realidade do meio socioambiental que é compartilhado por todos, promovendo a sua 

sustentabilidade natural e social, através de ações  e atitudes integradas, associadas e não 

fragmentadas.  

                   A Figura 34, página a seguir, proporciona uma percepção integrada da paisagem da 

lagoa de Messejana e representa uma tentativa de mostrar o potencial socioeconômico do 

referido recurso hídrico, a cada dia que passa sufocada pelo processo de urbanização do 

bairro, no qual está inserida. 
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Figura 34 - Percepção Integrada da Lagoa de Messejana  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Imagens @2011googleTerraMetris; Freitas [200-].    
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A área de inserção da Lagoa de Messejana possibilita atividades pesqueira e 

agrícola, além de apresentar um potencial imensurável de recursos naturais, visível pela 

beleza da vida animal e vegetal ainda presente, anteriormente destacada, através de sua 

vegetação de mata de várzea, típica de lagoa. Considera-se, também, o seu papel social e 

econômico junto à população de seu entorno e outras comunidades vizinhas que procuram a 

lagoa para pescar, comercializar e para atividades de lazer. 

                  A Lagoa de Messejana possui registros concretos na história de formação da 

cidade de Fortaleza, metrópole e capital do Ceará. Por isso tem suas belezas conhecidas e 

divulgadas no tempo e no espaço nordestino e brasileiro, através da obra literária de um 

escritor nato de Messejana que a batizou pelo mesmo nome, que soa doce, suave e faz lembrar 

o clima ameno, condicionado por ser uma área de grande arborização. 

                    A lagoa foi invadida de forma brusca e não planejada, diminuindo seu verde, 

aquecendo o ar atmosférico e poluindo suas águas (antes puras), condenadas a serem meras 

receptoras de efluentes venenosos, esgotos e lixos, que reduzem ou extinguem sua vida 

animal e vegetal. A lagoa, impotente e indefesa, vai pouco a pouco deixando de existir, e seu 

declínio vai, também, sufocando o homem, que, depois de se apropriar e esgotar as riquezas 

da lagoa, a abandona, descartando seu espaço vazio de vida natural ou aterrado vivo. 

                  Assim, o homem capitalista torna-se posseiro da vida da lagoa. Transforma suas 

águas, antes puras, em impróprias; suas margens, antes verdes, aterradas na mínima chance de 

mercado imobiliário. E, como nômade, vai buscar outra lagoa, ou outro rio, outros mares, 

ignorando o saber científico e popular e, desrespeitando os princípios de valor a vida, ou no 

ato de covardia capitalista, vai desintegrando a paisagem, que dela é parte, fugindo de sua 

natureza única, ou seja, um ser humano terrestre e universal, complexo e conectado a tudo que 

existe no tempo e no espaço, independe onde viver. 

                  Com esse olhar a Lagoa de Messejana, bem como as demais lagoas da Bacia do rio 

Cocó, deve ser amada, por gerar e abrigar vida e fazer parte da construção do espaço 

geográfico da população que nela reside, comercializa ou exerce qualquer outra atividade. E, 

dado seu valor ambiental e histórico deve ser reconhecida como um patrimônio natural e 

cultural metropolitano, que necessita ser conservada e amparada por leis rígidas.  

                    As Lagoas Sapiranga e Precabura (Figura 35) representam o maior complexo 

hídrico lacustre da Bacia do rio Cocó e se localizam em uma zona formada por áreas dos 

municípios de Fortaleza e Euzébio. Conforme o contrato 029/2009/COGERH, a área expressa 

um grande espelho d'água da ordem de 3.600.000 m2, sendo considerado a maior faixa 

litorânea de Fortaleza. As lagoas estão inseridas em área pouco urbanizada, no bairro da 
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Lagoa Redonda, porém em acelerado processo de especulação imobiliária. Elas possuem uma 

rede de drenagem bem distribuída e não apresenta nenhum problema de escoamento 

superficial.  

 

Figura 35 – Visão geral do Complexo das Lagoas Sapiranga-Precabura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Google - Imagens @2011 DigitalGlobe Cnes/SpotImage DeoEye TerraMetrics. 
 

                  Segundo o Plano Diretor de Drenagem/77, editado pela AUMEF, a lagoa 

Sapiranga possui uma superfície líquida na cota de 2,0 m e tem uma área de 693.000 m2 e a 

Precabura, classificada como de grande porte, já possui uma área de preservação limitada pelo 

Decreto nº 4.635 de 30/01/76, e seu espelho líquido possui uma cota de 2,0 m correspondendo 

a uma área de 2.960.000 m2.  

                    O complexo lacustre Sapiranga-Precabura por ser um pouco mais afastado do 

centro urbano da metrópole e apresentar um grande potencial paisagístico oferece todas as 

condições favoráveis para fins ecológicos esportivos, lazer e turístico, guardando nas suas 

margens uma imensurável beleza paisagística. Segundo o contrato 029/2009/COGERH o 

referido complexo, juntamente com o trecho do rio Coaçú, a montante, constitui o sistema
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 macrodrenante da sub-bacia B-6, em que apenas metade de seu espelho d’água, com área de 

2.960.000 m² localiza-se no Município de Fortaleza, estando o restante no Eusébio. Sua 

profundidade média é 1 m para um perímetro de espelho d’água de 4.419 m. 

                  A Lagoa Sapiranga segundo dados do contrato 029/2009/COGERH apresentou 

alto índice de turbidez devido ao excesso de matéria orgânica (algas e similares) em 

suspensão. Na amostra feita na época foi identificado coliformes fecais em desacordo com os 

padrões estabelecidos pela resolução CONAMA N° 20/86 para águas Classe 2, o que 

classifica suas águas como imprópria. Já a Lagoa da Precabura e o Açude Coaçu apresentaram 

amostras em desacordos com os padrões estabelecidos pela referida resolução  

                  Quanto à paisagem, stricto sensu, a lagoa Precabura apresenta pouca alteração 

antrópica, possui parte de sua margem conservada, composta de grandes árvores frutíferas 

como cajueiros, mangueiras e coqueiros associadas a bosques naturais e oferece um 

significativo reservatório de acumulação de água.  

                  Segundo o contrato 029/2009/COGERH, a lagoa Sapiranga é alimentada pelo rio 

Sabiaguaba, por águas de chuvas e do mar durante os períodos de maré alta. Recebe poucos 

esgotos em suas águas, garantindo ainda um nível de poluição baixo e boa utilização.  Vale 

lembrar que em 1991, o Governo do Estado por decreto aumentou a área de proteção 

ambiental da referida lagoa, enquadrando-a como de 1ª categoria, objetivando um maior 

disciplinamento quanto ao parcelamento e ao uso do solo da região, possibilitando uma 

ocupação mais racional, sem a descaracterizar os seus bens naturais. 

                  É importante atentar que apesar da baixa densidade populacional na área de 

inserção das lagoas (Figura 36 e 37) há um processo de urbanização se intensificando a cada 

dia, justificado pelo grande potencial paisagístico que a região possui e por sua proximidade 

com as praias e a própria tendência de expansão da cidade de Fortaleza em direção a sua zona 

leste. 

                  Quanto ao uso da Lagoa Sapiranga destaca-se, além da atividade pesqueira, a 

lavagem de roupa, animais e veículos, assim como, o banho e prática de esportes náuticos. A 

ocupação das margens e de seu entorno, acontece na maior parte por pessoas de nível 

socioeconômico médio a baixo, residindo em casas próprias de alvenaria, embora, poucos 

tenham água encanada e eletricidade. Não existe saneamento básico, contribuindo para a 

construção de fossas sépticas para coleta de águas servidas, na maioria dos casos e, 

consequentemente, para ocorrência de esgotos a céu aberto e no lançamento direto de dejetos 

poluentes na lagoa.  
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Figura 36 - Percepção do grau de urbanização da paisagem da Lagoa Sapiranga. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Google - Imagens @2011 DigitalGlobe Cnes/SpotImage DeoEye TerraMetric. 
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Figura 37 – Percepção Integrada da Paisagem da Lagoa Precabura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Google - Imagens @2011 DigitalGlobe Cnes/SpotImage DeoEye TerraMetrics: 
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É importante destacar que por trás da Av. Washington Soares está localizada a 

Reserva Ecológica de Sapiranga, de propriedade particular, mantida pela Fundação Maria 

Nilva Alves. A reserva, embora seja registrada no Inventário de Fortaleza, é desconhecida pela 

maioria da população de Fortaleza, compreende 60 hectares e abriga um trecho do rio  

Coaçú e uma parte da Lagoa da Sapiranga. (Figura 38).  

 

Figura 38 - Visão geral da Reserva Ecológica da Sapiranga 
 

 
Fonte: Adaptado de Google - Imagens @2011 DigitalGlobe Cnes/SpotImage DeoEye TerraMetrics. 

 

A referida fundação, segundo informações do seu site (http://www.fmna.org.br/), 

foi fundada em 13 de janeiro de 1994, situa-se a Rua Olegário Memória, N° 3.300, Água Fria, 

e é reconhecida como Mantenedora da Reserva Ecológica Particular de Sapiranga por Decreto 

Lei nº24. 220 de 12/09/96/Portaria SEMACE, em 03/97. Considerada uma Entidade Privada, 

declarada de Utilidade Pública Municipal através da Lei n° 7882 de 24 de abril de 1994, e de 

Utilidade Pública Estadual pela Lei n° 12.616, de 26 de agosto de 1996, está Inscrita no 

Conselho Municipal de Assistência Social, conforme lei federal 8.742 de 07 de dezembro de 

1993 art 9º sob o N° 0701/10, tendo como Presidente Maria Nilva Alves Soares que é 

registrada no Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob o 

Nº 718 / 08. 

                  A  Fundação  Maria  Nilva  Alves, desde o ano de 1974, desenvolve projetos junto à 

comunidade   no   entorno   da   reserva,   orientando   quanto a importância de sua preservação, 
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ecossistema e demais mananciais da cidade. Para tanto, realiza atividades sócio-culturais, 

pedagógicas e de educação ambiental, incluindo possibilidades de geração de empregos e 

renda com oficinas de artesanato e arte, tendo em vista a reserva localizar-se em uma área de 

população com baixa renda familiar.  

A fundação, na busca de um melhor monitoramento dos recursos naturais da 

Reserva Ecológica Particular de Sapiranga, ressalta a necessidade do apoio da comunidade 

técnico-científico para um possível levantamento da fauna e flora da reserva, no sentido de 

maximizar os benefícios dessa floresta silvestre. Devido atuar em projetos nas áreas de 

educação, saúde, cultura, esporte, profissionalização e lazer, atendendo crianças e 

adolescentes de 07 a 13 anos (Projeto “Mar e Terra”) e de 14 a 17, inclusive, (Projetos “O 

Futuro é Hoje” e “Música Transformando o Mundo”) e por terem sidos apresentados e 

certificados pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Fortaleza (COMDICA), da Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE, está autorizada a receber 

doações dedutíveis do imposto de renda, na forma da legislação.   

 
5.2.4 Terras altas  

 
A quarta categoria morfoestrutural da Bacia do rio Cocó, segundo a classificação 

conjugada com as informações de Leal (2009) e Diógenes e Diniz (1988) está representada 

pelas áreas elevadas, livres de inundações, modeladas por antigos cursos d’águas como 

expressam a paisagem formada nos Tabuleiros Pré-litorâneos, Depressão  na Sertaneja e nos 

Maciços Residuais. 

 
5.2.4.1 Tabuleiros Pré-litorâneos   

 

Os tabuleiros Pré-litorâneos são identificados acompanhando paralela e continuamente a faixa 

litorânea, constituídos por sedimentos recentes do Grupo ou Formação Barreiras de natureza 

argiloarenosos. Assentados diretamente sobre o embasamento cristalino, percebe-se como 

uma superfície erodida ou de agradação, moderadamente plana ou suave-ondulada, 

ligeiramente inclinada em direção à costa, perdendo a espessura à medida que se interioriza 

ou se distancia do mar. Caracterizam-se por uma unidade geoecológica ou de paisagem 

dinâmica e estabilidade natural moderada, sendo visível na área de inserção da  bacia do rio 

Cocó, significante descaracterização do solo e de sua cobertura vegetal da mesma, devido ao 

acelerado e intenso processo de urbanização da RMF.  
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                 Segundo Diógenes e Diniz (1988) a formação ou origem da unidade de tabuleiros 

pré-litorâneos está associada a processos de erosão de rochas do complexo cristalino e, por 

conseguinte, da acumulação desse material erodido direcionado ao mar. Os solos dessa 

unidade são profundos, de textura arenosa ou arenoargilosa, apresentando horizonte com 

sequência AC, ou ABC, representado respectivamente pelas areias Quartzonas Distróficas e 

Podzólico Vermelho Amarelo Distrófico. Possui cobertura vegetal representada pela 

transição floresta/caatinga ou caatinga densa e algumas espécies de cerrados dispersos em 

meio àquelas formações.  

                  Confirmando com Leal (2009, p. 104-105) os tabuleiros pré-litorâneos, de acordo 

com a Lei no 13.796, de 30 de junho de 2006, “[...] são superfícies de erosão planas 

instaladas sobre os sedimentos da Formação Barreiras, que ocorrem distribuídos em uma 

faixa paralela à linha de costa que penetra para o interior por dezenas de quilômetros.”.  

Possuem relevo plano, recortados por rios que deságuam no mar e aponta segundo Souza 

(1988), que a altitude média dos referidos tabuleiros varia entre 30 e 50 metros, raramente 

ultrapassando 80 metros e declividade entre 2 e 5 graus. Já Bezerra (2009) verificou que na 

região de Fortaleza a declividade é de 0,12 graus 

                 Leal (2009) também grifa que na RMF poucos são os afloramentos da Formação 

Barreiras e, na maioria das vezes estão encobertos pelas planícies fluviais dos rios, 

principalmente os rios Cocó e Ceará, devido seus sedimentos serem de pouca espessura e 

expressão, ou por estarem recobertos por campos de dunas costeiras. Desses afloramentos, o 

autor destaca o que está situado à Av. Sebastião Abreu no sul da Av. Padre Antônio Tomaz, 

desenvolvido com espessura de 13m, repousando sobre o granito/migmatito e outro, muito 

significativo, na margem esquerda do rio Cocó, correspondendo à chamada Cidade do 

Fortal, percebendo no lado sul desta e próximo a margem esquerda do citado rio, a formação 

de escarpas e o capeamento por paleodunas, dunas fixas e dunas móveis. (Figura 39) 
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Figura 39 - Afloramentos significativos da Formação Barreiras na RMF. 

 
Fonte: Adaptado de Leal, 2009, p. 105-106. 

 

Por não apresentar grandes restrições em virtude de suas características físicas, 

esta área sofreu uma expansão urbana intensificada, resultando numa grande concentração 

populacional. Em áreas não ocupadas pela expansão urbana, se faz constante a retirada do 

recobrimento vegetal nativo, para atividades agrárias, contribuindo para uma total substituição 

da vegetação natural por uma secundária. Outro fato notório é a existência de atividades 

industriais consideradas potencialmente poluidoras, destacando-se além do núcleo industrial, 

unidades industriais espalhadas.  

 

5.2.4.2 Maciços Residuais Aratanha/Pacatuba 

 

                  Os maciços residuais Aratanha/Pacatuba constituem uma unidade geoecológica 

cujas características, em muito se individualizam em relação às demais. Representado pelo 

complexo ou conjunto serrano Pacatuba-Aratanha, localizado a oeste da cidade de Pacatuba 

com orientação SO-NE.  

                  Geologicamente, segundo Brandão (1995), os referidos maciços residuais são 

formados por um núcleo granítico circundado por migmatitos homogêneos e gnaisses do 

Complexo Granítico-Migmatítico. Em relação à própria Bacia do rio Cocó, tem particular 

importância principalmente por tratar-se do centro dispersor de água e de onde parte o seu 

tributário principal, o rio Cocó. De idade de arqueana, os referidos maciços estão localizados 

no extremo sudoeste da bacia, com cota máxima de 775 metros, segundo a Carta da Sudene-

Serviço Geográfico do Exército (1970).   
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A altitude, atingindo quase os 800 m, aliada ao posicionamento das correntes 

aéreas, sopradas pelo litoral favorecem o surgimento de “brejos” de altitude. Do outro lado 

do sotavento da barreira orográfica ficam as chamadas zonas de semi-aridez (DIÓGENES; 

DINIZ, 1988).  

                  Leal (2009, p. 106-107) destaca os maciços residuais “Serrote do Jatobá” e o 

“Maciço de Itaitinga”, ambos de mesma litologia, e divisores da bacia do rio Cocó. O 

primeiro está localizado no limite sul da bacia, partindo das nascentes do riacho Alegrete e 

representa um granito da Seqüência Magmática Pré-Cambriana do Neoproterozóico, com 

cota máxima da ordem de 275 metros e média de 140 metros. O segundo divisor de águas 

está entre as bacias dos rios Cocó e Pacoti e situa-se também  na parte sul da bacia, um pouco 

mais a leste do anterior, com cota do topo de 225 metros e altitude média em média de 130 

metros. Do maciço da Itaitinga, parte as nascentes da sub-bacia do rio Coaçú, sendo bastante 

conhecido pela exploração como pedreira.  

                  O referido autor ressalta também, a existência de dois morros testemunhos do 

vulcanismo Mecejana, que cortou os sedimentos da Formação Barreiras, os morros Ancuri 

(Figura 40) e Gararu, incluídos na classificação de maciços residuais. Eles são necks e diques 

de fonolito, de traquito cinza esverdeados, com pórfiros de feldspatóides, originários do 

vulcanismo Mecejana, que é correlacionado com o magmatismo de Fernando de Noronha. 

Porém, o Ancuri é um dique e tem topo plano, com cota máxima de 110 metros, e média 

entre 90-100 metros, e o Gararu, por ser um neck, tem a extremidade superior aguçada, com o 

topo situado na cota de 59 metros. 

 
Figura 40 - Morro testemunho do Ancuri, conhecido como Serrote do Ancuri 

 
Fonte: Adaptado de Imagem@2011 DigitalGlobe; Leal, 2009; Diógenes, 2010. 
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Segundo Diógenes e Diniz (1988), os referidos maciços são estruturados no 

embasamento cristalino de natureza diversa com predomínio de gnaisses, migmatitos e xistos 

anfibólicos, fazem contato com as superfícies rebaixadas da Depressão Sertaneja, de modo 

abrupto quer em direção aos tabuleiros do Grupo Barreiras ou à superfície de pediplanação, 

modeladas em rochas cristalinas. Possuem um ambiente de dinâmica acelerada ou de 

estabilidade natural resguardado pela cobertura vegetal.  

                  Diógenes e Diniz (1988) reforçam que devido aos fatores acima citados, a exemplo 

da disposição do relevo face aos deslocamentos dos ventos úmidos, ocorre a formação de 

chuvas orográficas e amenas. O maior grau de umidade aí existente propicia a realização de 

processos de natureza química favorecendo ao desenvolvimento de solos do tipo Podzólicos 

recobertos por uma vegetação densa comportando-se diferentemente em cada nível de acordo 

com a altitude. 

Em níveis elevados do Maciço em questão, acima de 600 m aproximadamente, 

encontra-se a Floresta Tropical Perenifólia. A presença dessa cobertura vegetal retém 

significativa parcela de água precipitada o que favorece um balanço hídrico favorável ao solo. 

Em níveis mais baixos de 400 a 600 m aproximadamente, situa-se a Floresta Tropical 

Subperenifólia. Nesse nível a ocupação é feita para fins de veraneio. Em níveis inferiores, é 

encontrada a Floresta Tropical Subcaducifólia variando para a Floresta de Caatinga. Aqui as 

chuvas são menos abundantes e a ocupação é usada para fins turísticos. 

Na vertente a sotavento da barreira orográfica, as chuvas são mais escassas, a 

temperatura é bastante elevada, os solos são mais rasos e menos férteis e se associam aos 

litólicos e afloramentos rochosos, recobertos por uma vegetação rala (Caatinga). 

Na vertente barlavento existe a principal nascente do rio Cocó, possuindo 

drenagem perene e de padrão dendrítico. Essa área é bastante utilizada com o cultivo de 

culturas de subsistência e fruticulturas, que através do uso de técnicas inadequadas, a exemplo 

das queimadas e do plantio na linha do declive, intensifica o desenvolvimento de processos 

erosivos. 

Observa-se ainda, além de várias casas construídas para fins de veraneio, a 

utilização da área para outros fins, como a construção de balneários preparados para receber 

turistas, cuja forma de uso traz também problemas notórios de conservação da área. Porém, 

apesar do uso indiscriminado, existem na serra da Aratanha, setores preservados não 

evidenciados ainda pela interferência antrópica. Destacam-se a seguir, no Quadro 7 as 

principais espécies da composição florística desse “brejo de altitude”, segundo Braga (1960). 
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Quadro 7 – Algumas espécies florísticas do “brejo de altitude”. 

Família Nome científico Nome popular 
Anacardiáceas Spondices brasiliensis Cajá 
Bigononiáceas Tabeluia ssp Pau-d’arc 
Borragináceas Cordia tetrando Jangada 
Combretáceas Buchevania capitada Amarelão 
Leguminosa ceasalpinac Copaíba langsdosfil Podói 
Leguminosa mimosoideas Ingá bahiensis Ingá 

 

Fonte: Braga (1960). 
 

5.2.4.3 Depressão Sertaneja 

 

Leal (2009) destaca que a Depressão Sertaneja constitui-se na mais extensa 

superfície do Estado do Ceará que é atingida por processos de erosão, abrangendo quase toda 

a área predominante do clima semi-árido. Ela é formada a partir da deposição de sedimentos 

desintegrados de rochas do embasamento cristalino, resultando em uma vasta planície, 

interrompidas apenas pelos maciços residuais e os vales dos rios. A referida planície sofre a 

inclinação geralmente em direção ao litoral, mas, in loco tem um caimento para o fundo dos 

vales dos grandes rios. O autor confirma através de Brandão (1995) que a dissecação pode 

formar, localmente, relevos colinosos, e com Souza (1988) que as altitudes ficam entre 130 e 

150 metros.  

A Bacia do rio Cocó tem na Depressão Sertaneja sua unidade geoecológica de 

maior expressão territorial, percebida desde o sopé da serra da Aratanha até ser revestida 

pelos sedimentos da Formação Barreiras, na fronteira Fortaleza. Porém, verificando-se uma 

superfície bem mais ondulada (Figura 38) que os tabuleiros pré-litorâneos, devido a sua 

formação ter ocorrido sobre terrenos cristalinos, que apresentam mais resistência a erosão 

intempérica física e química através da ação dos agentes externos, como o vento, sol e águas, 

possibilitando irregularidades no terreno base, à deposição dos materiais intemperisados ou 

erodidos. A transição entre a Serra da Aratanha e a depressão Sertaneja acontece 

abruptamente, como se observa nas Figuras 41 e 42, a seguir. 
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Figura 41 - Percepção da Depressão Sertaneja, com a interrupção de Maciços residuais 
 

 
Fonte: Adaptado de Leal (2009, p. 109).  

 

 

 

 

Figura 42 - Percepção da transição abrupta da Serra da Aratanha/Pacatuba e a Depressão Sertaneja. 
 

         
Fonte: Adaptado de Leal (2009, p. 107).  
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5.3 Percepção integrada da paisagem da Bacia rio Cocó 

 

Andrews et al. (1996 apud LEAL, 2009, p. 115) coloca que “[...] Dos 10 bilhões 

de anos de existência da Terra, o rio Cocó participou dela numa fração muito pequena, mesmo 

ao comparar-se com a origem da água (>3,8 Ga) ou com a idade (3,5 Ga) das primeiras 

bactérias.” A citação permite ampliar para a percepção de que todos os sistemas 

geoecológicos ou de paisagem do planeta estão conectados desde o início da formação da vida 

terrestre até hoje, o que significa que qualquer movimento interno no sistema global 

(tectônico e ou vulcânico), associado aos agentes externos (vento, calor solar, águas) e ação 

antrópica pode interferir direta ou indiretamente no desenvolvimento de qualquer sistema, 

independente de sua escala. 

                  A partir dessa percepção, reforçada por Leal (2009, p. 115) quando cita as palavras 

de Carl Sagan (1934-1996), astrônomo americano, o qual, dentro de uma visão ecológica 

profunda diz que: “[...] a imaginação muitas vezes nos leva a mundos inexistentes. Mas sem 

ela não iríamos a lugar algum.”, portanto, todas as unidades geoecológicas expressas na 

paisagem do mundo, hoje globalizado, tiveram sua participação ativa no processo de 

formação terrestre, continuando agindo, mesmo quando atualmente são inexistentes por ações 

destrutivas do homem, ou seja, considerando a autorregulação natural do macro sistema Terra.      

                   Leal (2009, p. 118) ao tecer comentários sobre a origem e evolução das feições 

geoambientais da Bacia do rio Cocó afirma que  

 
[...] embora a erosão da região tenha se iniciado no Cretáceo Superior, não há 
nenhuma evidência de que o rio Cocó tenha chegado ao litoral antes do Neógeno 
(23.03 M.a.), quando os sedimentos da Formação Barreiras já tinham sido 
depositados, depois recortados pelos diques e necks do Vulcanismo Mecejana e 
iniciado seu modelamento pelos rios que corriam para a costa. 
 

Recapitulando com Leal (2009) o rio Cocó nasce no alto do vale do maciço 

residual da Aratanha/Pacatuba, o qual tem sentido predominante N-S e se expressa 

paralelamente ao limite leste (barlavento) do referido maciço.   

                   Logo ao descer a serra da Aratanha rio Cocó forma a “Bica das Andréias” na 

metade da encosta leste da serra, situada na periferia do município de Pacatuba. Ao cortar o 

sul do referido município, penetra na depressão Sertaneja, cruza a CE - 060 e segue seu curso 

paralelamente a ela, desaguando no riacho Gavião ainda em na cidade de Pacatuba. 

Permanece em sua trajetória retilínea até o Shopping Center Iguatemi, já em terrenos dos 

tabuleiros pré-litorâneos ou Formação Barreiras, direcionando-se para direita, contrariando o 
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sentido de quase todos os rios que chegam ao litoral cearense, assumindo o rumo NO-SE e 

depois captura as águas do rio Coaçú, na margem direita, mudando seu curso para N, 

recortando então, as dunas móveis e os mangues, e, por fim desembocando no mar, entre a 

Praia do Futuro e Sabiaguaba. (LEAL, 2009). 

                   As investigações de Leal (2009) acerca da possibilidade do rio Cocó ter mudado 

de curso ao longo de sua evolução, evidenciam que em algum período do passado, o referido 

rio desaguava na enseada do Mucuripe, hoje a foz do riacho Maceió. Nas pesquisas do autor, 

a hipótese mais provável é que o paleocurso do rio Cocó, passava a sul da Cidade 2.000 e 

tendo seu leito interrompido por sedimentos eólicos (atuais paleodunas e dunas parabólicas). 

Com isso, o rio passa a captura um fluente da margem esquerda do rio Coaçú, desaguando 

entre Sabiaguaba e a Praia do Futuro. Para tanto faz o levantamento das seguintes evidências: 

 
[...] I - Os rios Cocó e Coaçu formam dois sistemas hidrográficos independentes, 
como se fossem duas bacias distintas, com mesma orientação (paralelas), porém, 
originalmente, sem ligação uma com a outra. 
[...] II - O alto estrutural do cruzamento da Avenida Sebastião de Abreu com a 
Avenida Padre Antônio Tomaz (cota de 30 metros) é separado da Cidade do Fortal 
(cota de 23 metros, no platô, e 35 metros no topo das dunas, que o circundam) por 
um largo vale, na altura onde hoje está a Cidade 2.000 (12 metros, a cota mais 
baixa). (LEAL, 2009, p. 130-131). 
 

                   Recorrendo as unidades geoambientais elaboradas por Leal (2009) é possível uma 

percepção integrada da paisagem da Bacia do rio Cocó, que embora tenha a atuação de 

elementos naturais, é visível e preocupante as alterações sofridas pelo acelerado processo de 

urbanização na RMF, que comprometem em elevado grau a sustentabilidade dos ecossistemas 

da citada bacia, considerando a capacidade limitada de suporte dos mesmos em resistir aos 

impactos que os degradam, através do desmatamento das margens do seus vales, aterramento 

de suas lagoas,lançamentos diretos ou indiretos de resíduos líquidos e sólidos poluentes nas 

águas de seus cursos. (Figura 43). 

                   Os sistemas naturais existem antes do surgimento da espécie humana e estão cada 

vez mais frágeis e “dependentes” da “racionalidade” humana em garantir o mínimo de sua 

biodiversidade, singular às unidades sistêmicas planetária, que são, por sua vez, dependentes 

entre si e da totalidade dos sistemas vivos da Terra. Esses se expressam em um grande tecido 

vital terrestre, ligado ao um sistema universal, ainda muito desconhecido pelo homem. Para 

tanto é fundamental uma integração qualitativa entre os sistemas naturais e sociais e assim, 

evitar que um absorva o outro.  
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Figura 43 - Percepção integrada da paisagem da Bacia do rio Cocó, Interpretada a partir da evolução das unidades geoambientais elaboradas por Leal (2009). 

 
Fonte: Adaptado de Leal (2009, p. 111-114). 

Nota: Fotos da autora.
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5.3.1 Integração dos sistemas naturais e sociais 

 

A ação de integrar, entre outros sinônimos, significa tornar inteiro, completar, 

fazer entrar em um conjunto ou grupo. Integrar os sistemas naturais e sociais segue a mesma 

linha de raciocínio, para que haja uma integração qualitativa que possibilite uma harmonia 

entre os referidos sistemas.  

Os primeiros sistemas naturais antecedem os segundos, sociais. Assim, os 

sistemas sociais desenvolvem-se ao logo da construção da história ou da sociedade, que criou 

seus primeiros sistemas interagindo com os sistemas criados pela Natureza, no sentido restrito 

da palavra, modificando-a com o seu trabalho para que pudesse e sobreviver dela e com ela.  

A Natureza continua sendo explorada para além das satisfações básicas do 

homem, para manter seus sistemas de acumulação de riquezas capitais e para o fortalecimento 

do poder entre os de sua espécie. Com isso, o homem distancia-se do processo de integração 

qualitativa dos sistemas naturais, do qual também é parte, enquanto espécie vivente do mesmo 

sistema planetário, e de seus sistemas sociais “inteligentes”. 

                  Enquanto o homem, ser social, não conseguir, a tempo, repensar e agir sabiamente 

em suas relações de interação com o meio socioambiental e entre seus semelhantes, 

caminhará aceleradamente para uma total dissociação do sistema maior, a Terra, sistema 

aberto capaz de abrigar e integrar todos os sistemas vivos naturais e sociais.     

                   Com relação ao processo de integração dos sistemas naturais da Bacia do rio Cocó 

e aos sistemas sociais desenvolvidos na RMF, na qual está inserida, é visível a dissociação 

entre ambos. Considerando toda a reflexão teórico-científica contextualizada na percepção da 

paisagem da bacia, durante a elaboração desta dissertação é possível, ao rever a Figura 43, ter 

uma visão geral da evolução do processo de urbanização na referida bacia. 

A pesquisa revela, e bem claro na Figura 43, a construção do espaço-geográfico 

urbanizado da RMF, ao longo de seu processo histórico-espaço-temporal, avançando em 

direção as fronteiras naturais das unidades geoecológicas ou de paisagem da Bacia do rio 

Cocó, descaracterizada, com o desmatamento de matas ciliares e mangues, aterramento de 

lagoas, barramento de cursos d’águas e lançamentos diretos ou indiretamente de esgotos 

residenciais, comerciais, industriais e hospitalares, além do acúmulo de lixos dos mais 

variados tipos e quantidades, jogados, com total indiferença em suas margens. Integrar os 

sistemas da Bacia do rio Cocó aos sistemas sociais da RMF exige uma ação conjunta do poder 

público/privado e um reeducar baseado na ética socioambiental, vinculada a potente e função 

natural da bacia ao bem-estar do cidadão.  
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5.3.2 A Bacia do rio Cocó como unidade de interação para uma EAI 

    

O valor de uma pesquisa científica se concretiza com sua práxis social, pois a 

ciência deve ser direcionada à prestação de serviços de promoção do bem-estar 

socioambiental local, regional e global. Não deve ser reduzida a uma mera satisfação pessoal 

em criar algo novo, com fins vulgares de obtenção de títulos acadêmicos ou recompensas 

capitais.  

A pesquisa deve proporcionar um prazer saudável ao seu realizador, desde o 

início, durante e no final do processo da construção da investigação. Mas, o prazer maior, 

dentro de um pensar grande, vai além do término da pesquisa, quando vivencia o 

conhecimento adquirido com a pesquisa e esta é acessada para uma prática e aprendizagem 

coletiva da sociedade. A pesquisa perde seu valor quando tem a finalidade simplória e 

ingênua de tornar o pesquisador um bobo, iludido em se tornar um pouco ou mais “sabido” 

que antes ou em relação ao outro semelhante. Tudo é uma questão de oportunidade, pois o ser 

humano já nasce cientista nato, pois desde bebê investiga e aprende com o mundo. 

                  Esta pesquisa contribui com uma base teórico-metodológica qualificada para uma 

EAI, norteada nos princípios da percepção integrada da paisagem, da ecologia profunda e o 

princípio biocêntrico. Para desenvolver o estudo toma como referência socioambiental a 

Bacia do rio Cocó, embora os princípios e recursos metodológicos da proposta de EAI 

dissertada possa servir de parâmetro para qualquer outro ambiente socioambiental, desde que 

se façam as devidas adaptações relacionadas as especificidades do local de aplicação e dos 

envolvidos no processo educacional.  

                   Ao escolher a Bacia do rio Cocó como unidade de interação para uma EAI, já 

havia um conhecimento prévio da sua importância para a RMF, dos impactos ambientais nos 

sistemas naturais da bacia com a urbanização das cidades da referida região, da percepção in 

loco ou através de outros trabalhos científicos, da falta de articulação e planejamento na 

gestão socioambiental do poder público e privado. 

Outro fato observado é a rara ou inexistência de projetos de EAI com propostas 

transdisciplinares, reflexivas e críticas da realidade do modelo societário atual ou do 

capitalismo globalizado, que aprisiona as pessoas a paradigmas da modernidade descartável, 

que geram a desvalorização da vida planetária, escamoteando o interesse particular no 

acúmulo de riquezas e poder, negando os riscos para a sustentabilidade da biodiversidade 

animal e vegetal da Terra e da própria qualidade de vida humana. 
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                   A Bacia do rio Cocó constitui um potencial imensurável de exploração para uma 

EAI, considerando sua total inserção na RMF porque interage cotidianamente, direta ou 

indiretamente na vida da população, como um sistema vivo, com significativa importância 

socioambiental e econômica, destacando a sua influência nas condições climáticas da 

metrópole de Fortaleza, o potencial de áreas verdes, espelhos d’água, a pesca e a agricultura 

de subsistência, assim como o lazer e o turismo. 

                  Embora a Bacia do rio Cocó apresente várias áreas degradadas existem 

possibilidades de mitigação dos impactos ambientais ou a recuperação de muitos dos seus 

ambientes naturais, desde que haja um trabalho efetivo e continuo de EAI junto à população 

ribeirinha e na RMF, através das instituições educacionais (formais e não formais) e empresas 

particulares e públicas (comércios, indústrias e hospitalares) que ocupam as margens dos 

cursos d’água da bacia.  

Vale ressaltar que os referidos projetos de EAI devem ser associados, também, a 

projetos públicos governamentais de saneamento básico, coleta de lixo seletivo e outros que 

proporcionem as condições de prevenção de poluição das águas do rios, riachos e lagoas da 

referida bacia hidrográfica e evitem a descaracterização das matas ciliares das margens dos 

recursos hídricos, mangues e florestas das nascentes, geralmente provocadas pela desenfreada 

especulação imobiliária. 

 

 5.3.3 A rede sistêmica escolar como primeira direção de acesso para uma EAI 

 

A partir da escolha da Bacia do rio Cocó como unidade de interação para uma 

práxis da proposta de EAI então discutida e, considerando que o valor científico de qualquer 

pesquisa está na promoção do bem social. Esta, especificamente contribui de forma concreta, 

apresentando possibilidades diferenciadas de desenvolvimento qualitativo e quantitativo no 

cuidado com o meio ambiente natural e social, no qual está inserida Bacia do rio Cocó. Para 

tanto, é visualizado como principal via ou porta de acesso para a realização dessas 

possibilidades as escolas públicas da rede estadual e municipal localizadas nas proximidades 

da Bacia do rio Cocó.  

                  Selecionando algumas das referidas escolas, o processo da EAI tende a evoluir em 

redes sistêmicas integradas. Para tanto, é necessário que se criem as condições de 

comunicação, interação e articulação dentro e entre cada escola, as famílias e sua comunidade 

e entre as escolas e as comunidades. Isso possibilitará uma expansão e divulgação do trabalho 

inicial, sendo fundamental que o resultado seja satisfatório. Para isso é essencial uma 
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qualificação adequada (e maior esforço dos primeiros grupos envolvidos), reflexo de uma boa 

formação educacional segundo a teoria-metodológica das proposições discutidas nesta 

dissertação, norteada pelos seus princípios e recursos, além do desafio de conquistar parceiros 

de pessoas físicas e jurídicas com afinidades para realização das propostas definidas pela EAI. 

(Figura 44). 

 
Figura 44 - Simulação teórica de interações relacionais sistêmicas e em rede na EAI, tomando como base três 

instituições escolares aleatórias e situadas na área de entorno da Bacia do rio Cocó.  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
                  Recorrendo a Reigota (2004, p. 120) que afirma “[...] os problemas ambientais 

foram criados por homens e mulheres e deles virão as soluções que não serão obras de gênios, 

de políticos ou tecnocratas, mas sim de cidadãos e cidadãs.” Assim  também são os sonhos, 

quando são sonhados só, são apenas sonhos que se sonham só, mas quando são sonhos que se 

sonham juntos, são realidades, como cantou o brasileiro Raul Seixas em épocas difíceis da 

ditadura militar e, hoje buscamos fortalecer a democracia.    
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                   Assim da mesma forma que os problemas sociais são coletivos e as soluções os 

são também, uma comunidade ou uma população quando se propõe a pensar junto, pode 

realizar muito mais. 

                  Rolando Toro, criador do Sistema Biodança expressa que “[...] A força que nos 

conduz é a mesma que acende o sol, que anima os mares e faz florescer as cerejeiras.”, logo, a 

energia do homem é a mesma da Natureza, pois somos parte dela, mas também somos seres 

sociais, nos agregamos espontaneamente em pequenos, médios e grandes grupos. Portanto, a 

energia se soma em corpos e mentes, aumentando a força motriz humana ou social, que 

quando qualificada para lutar pela sobrevivência ou por melhores condições de vida, é capaz 

de imperar no meio dos referidos grupos, os quais podem se tornar suficientemente fortes para 

grandes transformações na sua realidade local e mundial. 

                  Educar as pessoas (crianças, adultos e idosos) quanto às questões socioambientais 

imediatamente locais, dentro de um contexto globalizado, é preciso, é urgente e emergente. 

Mas essencial mesmo é educar qualitativamente e quantitativamente, de maneira que as 

pessoas apreendam a lição de verdade de cuidar do seu, do outro e de todo o meio ambiente.  

Uma EAI não se restringir a decoração de frases. Deve acontecer com o mesmo 

prazer que uma criança apreende a andar de bicicleta e nunca mais se esquece; com o mesmo 

gosto do primeiro beijo de amor autêntico, com a mesma delicadeza e alegria de quando uma 

mãe chora de emoção ao receber seu bebê no peito, com o mesmo orgulho que um pai vai 

assistir com seu filho a sua primeira partida de futebol... O educando deve sentir um profundo 

bem estar em cuidar do meio ambiente, com a mesma sensação quando toma um bom banho e 

veste uma roupa limpa e cheirosa, sendo depois abraçado por alguém que se ama, fazendo-se 

sentir também amado por todos. Isso significa dizer que um educar para o meio ambiente, 

passa primeiro pelo contato humano consigo, com o outro e com o mundo. A pessoa precisa 

desenvolver seus vínculos de vida de forma saudável, para amá-la e então cuidá-la. 

                   A EAI é educar o cidadão a ser amante de si próprio, reconhecendo no outro e na 

totalidade planetária e cósmica, partes do seu próprio EU (corpo e mente). É apreender a 

respeitar a si próprio, o outro e tudo que há na Terra.  Refletir a EAI vai além de pensar que o 

homem respira ou precisa do oxigênio liberado do verde; de que bebe e precisa da água 

corrente nos rios, riachos, lagoas e mares; de que se alimenta e precisa do solo para brotar o 

fruto, a flor e a semente; de que sente calor e frio e precisa do sol para se aquecer e do vento 

para se refrescar. Incorporar a EAI é ter a visão ecológica profunda de que o ser humano é 

também: ar, a água, a terra e o calor. É sentir, pensar, saber e fazer individual e coletivamente, 

priorizado e compartilhando a vida, consigo, com o outro e com o mundo.  
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6    EAI - UMA PERSPECTIVA EVOLUÍDA DA INTERDISCIPLINARIDADE  

 

A abordagem da EAI contribui com recursos teórico-metodológicos com vistas a 

uma EA que possibilite a interação educador-educando, mudanças biopsicossociais, 

individuais e coletivas, direcionadas à qualidade de vida socioambiental, atentando ao cuidado 

com a integração saudável dos elementos e componentes dos sistemas vivos (natural e social). 

Para tanto, a EAI propõe um ensino-aprendizagem, baseado na perspectiva evoluída da 

interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade da EA, dentro de uma visão crítica à realidade 

professor-aluno, visando à transformação societária através da promoção de maior equidade 

ética/social e sustentabilidade planetária.  

A EAI é norteada, teórica e cientificamente, pela visão ecológica profunda da 

complexa rede sociedade/natureza, do princípio biocêntrico e é baseada na percepção 

ambiental da Bacia do rio Cocó, o que evidência um entrelaçar nas relações de interação e 

interdependência entre o meio natural e social. Partindo dessa compreensão, faz-se um 

direcionamento teórico-metodológico para uma EA, pensada e qualificada como uma ação 

transdisciplinar, intrincada nas relações interpessoais e grupais do cidadão e caracterizada 

pela dependência e interdependência da gestão pública e privada, com vistas a uma 

responsabilidade multilateral de cuidar o meio ambiente socioambiental, concebido como uma 

paisagem única, articulada, dinâmica internamente e conectada com o seu meio externo, seja 

local, regional ou internacional.  

A revisão bibliográfica sobre recursos teórico-metodológicos da EA proporciona 

uma reflexão sobre a importância da Didática no processo de ensino-aprendizagem no 

enfoque da EA e, mais especificamente nas proposições da EAI, quanto ao papel de 

relevância dos pressupostos da Didática, grifada na opção por uma abordagem teórico-

metodológica progressista da mesma. Na literatura da EA é visível uma diversidade em 

teorias e metodologias, com possibilidades diferenciadas de processos e resultados de ensino-

aprendizagem com relação à educação do meio ambiente. Portanto, é necessário na discussão 

da temática da EA, retomar indagações feitas na introdução da dissertação, como por 

exemplo: qual conhecimento teórico-prático, integrado e crítico direcionam a EA para uma 

responsabilidade e participação social na questão ambiental global? E podem-se acrescentar 

outras, como: Qual didática adequada ou necessária possibilita o alcance dos objetivos de um 

ensino-aprendizagem para uma EA, que responda as expectativas de uma prática pedagógica 

contribuinte para uma consciência ambiental, pautada na ética/social e valorização da vida 

planetária?  
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As proposições teórico-metodológicas da EAI culminam numa mudança de estilo 

de viver e pensar a vida socioambiental, através de um processo educacional transformador do 

ser humano como um todo, enfocando a importância do cuidado com as relações 

biopsicossociais, nos três níveis de vinculação do ser vivo (consigo, com o outro e com a 

totalidade), refletindo acerca das possibilidades de uma qualidade de vida socioambiental 

planetária, construindo; ou ressignificando, individual e coletivamente, os valores de consumo 

e produção de bens naturais e culturais, impostos pela sociedade globalizada, proporcionando 

na interação educador-educando a identificação das relações de dependência e 

interdependência entre Natureza e Sociedade e, simultaneamente, uma sensibilização quanto 

às limitações do uso e ocupação dos recursos naturais e, a incapacidade humana de reverter os 

comprometimentos socioambientais nos ecossistemas naturais e culturais, bem como, de sua 

impotência em controlar fenômenos ecológicos, acelerados ou resultantes das atividades 

econômicas que exploram indiscriminadamente, os bens vitais da Terra, que secam 

indiferentes aos olhos capitais. 

 Reforçando a necessidade de atenção quanto às limitações socioambientais dos 

bens planetários, Mahatma Gandhi (apud TRIGUEIRO, 2005, p. 20-21) alerta que “[...] a 

Terra pode oferecer o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não 

a ganância de todos os homens[...]”, e confirma a sua capacidade de satisfazer as necessidades 

quando diz que “[...] a avassaladora farra consumista desencadeada a partir da Revolução 

Industrial, potencializada com o avanço tecnológico dos meios de produção e universalidade 

pela mídia na era da globalização, está custando caro ao planeta.”  

A EAI compartilha com Guimarães (2000) a ideia de qualificar a EA para a 

formação de um cidadão comprometido com a qualidade ambiental, como devendo ser 

totalitária no processo de educar, fazer parte do projeto pedagógico, ser coletiva 

(escola/comunidade) e com participação política, podendo intervir no mundo, nas relações 

socioeconômicas e culturais, ser crítica ao modelo societário atual, de forma atuante e 

vinculada aos princípios da concepção de Educação Popular, o que significa desenvolver uma 

práxis pedagógica direcionada a hegemonia popular. 

Outro aspecto indispensável à efetivação, qualificação e diferenciação da proposta 

da EAI está relacionado ao desenvolvimento ou resgate de valores individuais e coletivos que 

refletem na construção ou reconstrução do humano, para uma vida saudável em sociedade, 

como aponta Ribeiro (2006, p. 63):  

 

 



165 

 

É econômico e eficaz investir na consciência ecológica e na educação para os valores 

humanos. Valores humanos elevados - como altruísmo; a solidariedade; a tolerância 

para a diversidade social e cultural, o sentido de justiça; a busca da paz pessoal, social e 

com a natureza; bem como o desejo de servir ou a busca da verdade - que tendem a 

gerar ações com menores impactos negativos.  

 

                     A EAI confirma através da experiência de Matos (2010) a possibilidade de uma 

realidade da Cultura de Paz, intrínseca na expressão dos valores humanos realçados por Ribeiro 

(2006). Matos (2010) conta que, junto a Universidade Federal do Ceará - UFC, escolas, ONGs e 

Secretarias da Educação Estadual do Ceará e Municipal de Fortaleza, são realizados estudos e 

projetos, com sucessos, numa perspectiva educacional movida pelos princípios de uma Cultura 

de Paz e, para confirmar essa realidade destaca algumas instituições que há mais de dez anos 

fazem um trabalho com essa temática: VIVE (Vivendo Valores em Educação), Sathya Sai Baba 

e Centro de Defesa da Vida Herbert.  

                     A concepção de uma paz positiva, ligada à justiça social e a democracia, colocada 

por Matos (2010), sintoniza com a proposta de práxis pedagógica da EAI, quando esta, 

compreende que uma autêntica consciência socioambiental, valorada na significação e cuidado 

com a vida (unidade integrada natural x produções sociais), inclui a responsabilidade individual e 

coletiva no processo educacional, podendo, dessa forma, interferir nas relações humanas 

positivamente e contribuir para mudanças comportamentais pessoais e criar ou fortalecer ações 

multidimensionadas (governamentais ou não) para a sustentabilidade da vida planetária. 

                     A discussão em busca de definições metodológicas coerentes com a EAI 

continua, pausando para reflexões e outros questionamentos, como: qual a EA que queremos? 

Ou qual a EA que podemos? A postura do educador ambiental deve ser de construção ou 

imposição do seu modelo de EA? A didática da EA deve reforçar a catástrofe ambiental ou a 

Cultura de Paz? Como reformar escolas e criar outros espaços para uma EA que integre o 

saber científico e o popular? Como a EA pode resgatar o afeto humano e descartar a 

violência?  Qual a perspectiva da inter ou transdisciplinaridade da EA?  

 

6.1 Perspectiva interdisciplinar da EA 

 

                   Em 1975, com a articulação Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura - UNESCO/ Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - 

PNUMA/ Programa Internacional de Educação Ambiental - PIEA e a realização do I 

Seminário Internacional de Educação Ambiental, em Belgrado, a EA passa a ser reconhecida, 

mundialmente, como um campo específico, embora atrelada a um discurso economicista 
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liberal, reforçando-se, a necessidade de uma nova ética e ecológica global, vinculada aos 

processos de erradicação da fome, miséria, analfabetismo, poluição, degradação dos bens 

naturais e exploração dos homens, através da criação de um novo modelo de desenvolvimento 

da compreensão do relacionamento estrutural desses problemas. Nesse contexto surge a EA 

como processo educativo amplo, formal e ou, abrangendo os vetores da sociedade (políticos, 

culturais e sociais) com vistas à inovação de valores, atitudes e habilidades que possibilitem a 

sustentabilidade planetária (LOUREIRO, 2004a). 

                   Em 1976, em Chosica-Peru, o evento Taller Subregional de Educación Ambiental 

para Educación Secundaria, pouco conhecida pelos brasileiros, constituiu uma das mais 

completas e complexas abordagens sobre EA, evidenciando a necessidade de transformação 

das sociedades atuais e estabelecendo elo entre o social e o natural strictu sensu, defendendo a 

necessidade de uma metodologia de EA participativa, permanente, interdisciplinar, construída 

a partir da realidade cotidiana, com implicações sobre o formato curricular no ensino 

fundamental (UNESCO,1976 apud LOUREIRO, 2004a). 

                   Em 1977, Tbilisi-Geógia ocorre a Conferência Intergovernamental, encontro de 

referência até hoje, pelo momento histórico e pela grande representatividade de países 

participantes, inclusive do Brasil. Nesse encontro a EA é vista como meio educativo de 

compreensão da articulação entre o ambiental e social, que pretende problematizar a realidade 

e suas raízes na crise civilizatória, não creditando nesta, a única responsabilidade para 

mudanças nas práticas e relações sociais, consideradas inadequadas pelo movimento 

ambientalista mundial (LOUREIRO, 2004). 

Os Estados-membros da ONU participantes dessa conferência, sugeriram a 

implementação de políticas públicas permanentes com revisões e definições de diretrizes 

internacionais para a EA, ressaltando os seguintes princípios: o ambiente na sua totalidade, o 

processo contínuo e permanente (formal ou não), a abordagem interdisciplinar, a 

contextualização histórica dos problemas (concretos e cotidianos), a cooperação local, 

nacional e internacional. a buscar dos sintomas e causas dos problemas, a complexidade dos 

problemas ambientais e desenvolvimento de habilidades para soluções, a diversificação dos 

ambientes educativos e os métodos para adquirir e comunicar conhecimentos acerca do meio 

ambiente com fins à transformação individual e coletiva (LOUREIRO, 2004a). 

                   Revendo a passagem do Loureiro (2003, p. 76), observa-se que o autor identifica 

duas linhas de categoria da interdisciplinaridade, uma adepta da teoria crítica, do conceito de 

totalidade e complexidade e a outra ao monismo epistemológico e do positivismo e, afirma 

ainda, que no pensar de Leff (2001 apud LOUREIRO, 2004, p. 76):  
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[...] o saber ambiental, completo e interdisciplinar está em processo de gestação, na 

busca de suas condições de legitimidade ideológica, de concretude teórica e de 

objetivação prática. Esse saber emerge de um processo de problematização e 

transformação dos paradigmas dominantes do conhecimento e do modo, como nos 

relacionamos em sociedade, conosco, com o outro e com o planeta. Transcende as 

teorias ecológicas no estudo dos processos sociais, abordando dialeticamente o 

humano em sua especificidade e o natural, numa compreensão que se estabelece pela 

práxis na totalidade da vida.  

 

Loureiro (2004) esclarece o sentido da interdisciplinaridade expresso por Leff 

(2001) e enquanto princípio da EA, podendo ser interpretado como um compartilhar de 

conhecimentos científicos ou não, relacionando aspectos da racionalidade e intuição, 

cognitivos e sensoriais, dentro de uma prática pedagógica direcionada à inovação de 

paradigmas do mundo (natural e histórico), à formação de um cidadão coerente e crítico da 

sua realidade. Para tanto, está caracterizada em uma perspectiva de construção coletiva, 

relacionando conteúdos disciplinares, a escola, em seu contexto social e político, além de 

agregar as ações não formais. Assim, o autor alerta ao educador ambiental para o cuidado com 

a apropriação de conceitos, como a interdisciplinaridade, devendo antes, significá-los 

criticamente com a realidade professor-aluno e não correr o risco de estar apenas perpetuando 

um sistema contraditório aos princípios da EA, como a promoção de uma consciência 

ambiental que visa uma transformação societária como um todo. 

A exposição sobre a perspectiva da interdisciplinaridade da EA possibilita os 

seguintes questionamentos: qual interdisciplinaridade deve ser adotada por um educador, seja 

no enfoque do saber ambiental ou na formação do cidadão com um todo? Qual o modelo 

interdisciplinar e suas variações? Qual a perspectiva evoluída da interdisciplinaridade? Para 

responder essas interrogações é importante um conhecimento breve sobre a história da 

interdisciplinaridade (etimologia, divulgadores, definições, diferenças entre suas variações, 

como a disciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade), seguida de uma 

reflexão crítica e contextualizada com a realidade contemporânea. As respostas refletirão um 

posicionamento sobre a interdisciplinaridade proposta pela EAI e a importância da didática na 

efetivação da mesma. 

 

6.2 Breve histórico da interdisciplinaridade 

 

                   Philippi et al. (2000b, p. 72) aponta Fazenda (1994, 1998) e Japiassu (1995), 

como duas referências e divulgadores da interdisciplinaridade no Brasil, ambos com formação 

acadêmicas e influências experienciais européia, notoriamente francesa. Eles possuem muitos 
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pontos comuns no pensar científico, principalmente em relação ao posicionamento de 

Georges Gusdorf, primeiro a organizar um trabalho interdisciplinar, direcionado para pesquisa 

interdisciplinar nas ciências humanas, o que resultou na apresentação de um projeto à 

UNESCO (1961) que embora não tenha sido efetivado, sua produção notabilizou-se com o 

surgimento efetivo da área. Em Nice (1970), a OCDE (Organização para a Cooperação do 

Desenvolvimento Econômico) dos países desenvolvidos, realizou um seminário internacional 

sobre o tema e formou um grupo de trabalho, apresentando, dois anos depois, o primeiro 

documento de sistematização do interdisciplinar. Neste mesmo momento, Piaget usa a palavra 

“transdisciplinar”, defendendo que os trabalhos interdisciplinares, deveriam suceder para uma 

etapa maior, cujas interações disciplinares ultrapassariam as fronteiras disciplinares ainda 

existentes, na etapa interdisciplinar. A partir dessa época surgem os trabalhos de Morin, 

Jantsch e de muitos outros. 

                   Ainda segundo Philippi et al. (2000b, p. 72), no Brasil, o lançamento do livro de 

Japiassu, com prefácio do próprio Gusdorf, em 1976, representou o início da disseminação da 

interdisciplinaridade e continua sendo a melhor e maior referência sobre o tema no país. 

Fazenda conhece Gusdorf através de Japiassu que instaura um dos mais eficazes programas de 

pesquisa sobre interdisciplinaridade na educação, e chega a publicar uma dezena de livros. 

Vale ressaltar também o trabalho desenvolvido por Weil (1993), no qual aborda o inter e o 

trans como indispensáveis aos métodos com visões holísticas de mundo e assim, mesmo 

tocado pela cultura francesa, o Brasil possui uma reflexão madura e extensa sobre a prática do 

interdisciplinar. 

 

6.3 O modelo interdisciplinar 

 

                   As categorias utilizadas por Japiassu (1976) e Fazenda (1994, 1998) para 

caracterizar o multi e o inter são as mesmas e possivelmente sugeridas como base a 

classificação de Jantsch (1995), realizada em 1972, conforme Philippi et al. (2000b  p. 73) 

que “[...] associa a palavra ‘justaposição’ ao multi e ‘integração’ ao inter. A justaposição no 

multi refere-se aos conteúdos das disciplinas, enquanto que a integração no inter refere-se às 

relações entre os pesquisadores.” Quanto ao trans, o termo é raro na obra desses autores. No 

de Japiassu (1976), é uma novidade e no de Fazenda (1994,1998), constitui uma utopia, 

negando a possibilidade do diálogo entre as disciplinas. Assim, essas categorias são 

sintetizadas em: coordenação solidária e relações de parcerias entre as disciplinas presentes no 
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processo, em que a interpretação da realidade permanece disciplinar, unidimensional e 

multirreferencial.  

Nessa perspectiva Philippi et al. (2000b, p. 73) esclarece que a tentativa de 

integração disciplinar acontece nas subjetividades objetivas dos sujeitos envolvidos e não 

sobre o objeto, obtendo como produto final a formação interdisciplinar do sujeito, a partir de 

trocas intersubjetivas e, mais que o compromisso desse modelo, contemplando a visão 

holística, embora por outros caminhos metodológicos é “[...] resgatar a unicidade do 

conhecimento, superando sua fragmentação e disjunção, tão bem caracterizadas por Morin em 

sua obra, e depois resgatada por Capra e tantos outros.” (PHILIPPI et al., 2000b, p. 73). 

Os esboços metodológicos de Japiassu (1976) apontam, de acordo com Philippi et 

al (2000b, p. 73), para as seguintes etapas:  

a) constituição do grupo de pesquisadores, preferencialmente de alguma forma 

institucional, para garantir sua estabilidade;  

b) estabelecimento de conceitos-chave para a pesquisa, chamado hoje domínio 

lingüístico mínimo;  

c) formulação do problema da pesquisa, a partir dos universos disciplinares 

presentes;  

d) organização e repartição das tarefas, ou seja, a distribuição das coordenações 

gerais e setoriais e a produção disciplinar de conhecimento;  

e) apresentação dos resultados disciplinares e discussão pela equipe. 

                   Revisando o modelo de Japiassu (1976) conforme Philippi et al (2000b, p. 73) é 

possível perceber que no modelo unidisciplinar o conhecimento único é produzido a partir da 

observação de um universo disciplinar e que no multidisciplinar os conhecimentos múltiplos 

são produzidos a partir de vários universos disciplinares, sem cooperação entre as disciplinas, 

embora haja uma coordenação. Já no interdisciplinar acontece em situação idêntica ao multi, 

porém com uma integração das disciplinas, proporcionada pela existência de uma temática 

comum a todas elas, produzindo um conhecimento que reflete parte das outras disciplinas, 

exigindo, entretanto cooperação e coordenação entre as disciplinas e no modelo 

transdisciplinar, por sua vez, o conhecimento é único, sem fronteiras disciplinares, focando a 

multidimensionalidade temática e, para tanto exige a cooperação e a coordenação entre as 

disciplinas, mas visando transcendê-las. 

                   Conforme Leff (2000 apud  PHILIPPI et al. 2000a, p. 31-32): 
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[...] a interdisciplinaridade é uma chamada para a complexidade, a restabelecer as 

interdependências e inter-relações entre processos de diferentes ordens de 

materialidade e racionalidade, e a internalizar as externalidades (condicionamentos, 

determinações) dos processos excluídos dos núcleos de racionalidade que organizam 

os objetos de conhecimento das ciências (de certos processos ônticos e objetivos).  

 

Leff (2000 apud PHILIPPI et al. 2000a, p. 32) reforça que nesse sentido, a 

interdisciplinaridade na busca da “retotalização” ou “completude” do conhecimento em 

projetos de cientificidade, fragmenta o saber, subordinando a natureza a uma dominação, nega 

a complexidade e outros saberes, vistos como “não científicos” ou “não enquadrados às 

normas acadêmicas”.  Leff continua seu texto expressando que essa dificuldade da 

interdisciplinaridade na tentativa da unicidade do saber fracionado, se reporta a 

transdisciplinaridade como sua solução conclusiva. Ou seja, trata-se de um conhecimento 

holístico e integrador, sem falhas nem vazios, e reunificador que transcende as pontes 

interdisciplinares entre saberes científicos isolados.  

                  No entanto, Leff (2000 apud PHILIPPI et al., 2000a, p 32-33) esclarece que a 

transdisciplinaridade não representa uma superdisciplina capaz de transbordar os limites das 

conexões entre disciplinas e estabelecer-se como paradigma onicompreensivo ou uma 

metadisciplina. A transdisciplinaridade deve constituir um processo de reconstrução do saber, 

transcendentes à disciplinaridade ou à compartimentação do conhecimento ou à 

transdisciplina. Segundo Leff (2000 apud PHILIPPI et al., 2000a, p. 33): 

 

[...] é o processo mobilizador de um conhecimento apressado, ao qual se fecharam 

as vias da complexidade; é o encontro do conhecimento isolado com sua 

externalidade, com sua “alteridade”, que abre as comportas do saber para irrigar 

novos territórios do ser; para que, em sua eterna recorrência, os conhecimentos se 

reencontrem com os saberes subjugados (naufragados) em novos horizontes de 

racionalidade.  

 

6.4 A interdisciplinaridade proposta pela EAI 

 

A complexidade do conhecimento socioambiental e sua práxis pedagógica 

requerem uma reflexão e prática teórico-metodológica para além do modelo interdisciplinar, 

pois este revela uma defasagem, restrição e insuficiência para abarcar as questões 

multidimensionadas e intrínsecas à problemática socioambiental mundial, as quais, em seu 

próprio contexto real expressam-se transdisciplinarmente no meio ambiente, considerando sua 

inserção na imensa rede relacional, envolvendo todos os sistemas vivos (naturais e sociais). 

Para tanto, o método da interdisciplinaridade, mesmo compreendido em uma visão holística e 

na integração entre disciplinas, resulta na produção de um conhecimento fragmentado, 
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embora com mais subsídios científicos. Porém, ainda dificulta a visão do todo unificado e a 

busca de soluções com qualidade e equidade societária mais plena.    

A interdisciplinaridade expressada na proposta da EAI deve transcender as 

fronteiras da disciplinaridade através de um olhar ampliado, reflexivo e crítico da realidade do 

todo socioambiental, proporcionando o encontro ou diálogo não somente entre a 

disciplinaridade acadêmica, mas abrangendo o contexto sociocultural e econômico, 

construindo um conhecimento único e integrado do saber ambiental, direcionado para 

soluções concretas com ética/social e sustentabilidade da vida terrestre atual e futura.  

 

6.5 A contribuição da didática na EAI 

 

Feliz o educando que na busca do saber, encontra nos educadores, doadores 

amorosos de conhecimentos, além de um portal imenso e aberto para receber outros saberes, 

tornando-os cada vez mais sábios e felizes. Este traz uma reflexão sobre a importância do 

exercício e aprendizagem (constante e permanente) que deve existir na relação professor-

aluno, compreendendo o educador que, na escolha de seu caminho didático ou de ensino-

aprendizagem, possui a intenção de propor uma práxis pedagógica de transformação 

societária, priorizando uma formação para um educar ético/social, sublinhando a 

responsabilidade e participação cidadã (individual e coletiva) na construção da qualidade 

socioambiental global, grifando a necessidade de uma equidade de oportunidades de vida para 

todos os seres viventes da Terra; respeitando o espaço, as limitações e as condições essenciais 

(naturais e sociais) de desenvolvimento de cada um, culminando para a sustentabilidade 

saudável e mais prolongada do macrosistema planetário. 

A contribuição da referida disciplina de didática está associada, direta e 

indiretamente, as proposições da EAI, representando a busca e o desafio de uma 

aprendizagem teórica e prática dos seus conteúdos, na perspectiva de uma possível vinculação 

dos conteúdos apreendidos com a referida disciplina e com o desenvolvimento das propostas 

teórico-metodológicas da EAI. Para tanto, é fundamental tecer um olhar crítico sobre a 

Didática elaborado a partir da aprendizagem do conjunto das atividades realizadas na 

disciplina como um todo e em outras pesquisas.  

Valiosas e diversas são as reflexões sobre a temática da Didática, entretanto, no 

sentido de tecer um olhar crítico sobre a Didática, selecionou-se alguns de seus estudiosos, 

sem desmerecer os demais autores reconhecidos e respeitados no assunto. 
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Conforme a literatura o termo Didática representa, desde a Grécia, uma ação de 

ensinar e, segundo Libâneo (1994, p. 58) “[...] a formação da teoria da didática para investigar 

as ligações entre ensino aprendizagem e suas leis ocorre no século XVII, quando João Amós 

Comênio (1592-1670), um pastor protestante, escreve a primeira obra clássica sobre didática, 

a Didática Magna.” Entre outras obras, de acordo com Castro (1991, p. 16), Comênio 

escreveu a Didática Magna instituindo a nova disciplina como ‘arte de ensinar tudo a todos’. 

Partindo dessa visão e por ideias ético-religiosas, juntamente com Ratíquio, acreditavam ter 

encontrado um método para cumprir aqueles desígnios de modo rápido e agradável.  

Libâneo (1991, p. 33) defende que “[...] a didática e as metodologias específicas 

das disciplinas, apoiando-se em conhecimentos pedagógicos e científico-técnicos são 

disciplinas que orientam a ação docente partindo das situações concretas em que se realiza o 

ensino”, e Freire (1996, p. 52-53) acrescenta que “[...] ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” 

Encontra-se na literatura da Didática autores que a defendem como a expressão de 

uma prática pedagógica resultante da relação do modo de produção capitalista com seu 

momento histórico, que se traduz em relações nas classes sociais e se materializam em 

técnicas, processos, tecnologias, incluindo os processos pedagógicos. Este pensar proporciona 

a reflexão de que a didática adapta-se de acordo com as relações sociais estabelecidas ao 

longo do processo de desenvolvimento da atual sociedade capitalista, o que remete ao 

educador uma percepção da sua escolha quanto a didática de ensino, ou seja, se é para 

formação de um cidadão crítico da sua realidade ou apenas moldá-lo para a reprodução do 

sistema de produção vigente.    

Veiga (1991, p. 78) diz que:  

 
A didática, no bojo da pedagogia crítica, auxilia no processo de politização do futuro 

professor contribuindo para ampliar a sua visão quanto às perspectivas didático-

pedagógicas mais coerentes com nossa realidade educacional. Sob esse enfoque, o 

ensino é concebido como um processo sistemático e intencional de difusão e 

elaboração de conhecimentos culturais e científicos de forma que os alunos deles se 

apropriem.  
 

A autora deixa clara a importância da didática, quanto ao seu papel facilitador nos 

processos de consciência social e política da realidade, tanto do professor, quanto do aluno, 

desde que haja a pretensão de uma educação crítica e não submissa ao sistema educacional 

predominante. 

Libâneo (1989, p. 5) já refletia sobre o pensamento de Veiga (1991, p. 78) quando 

cita que:  
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A atividade docente tem a ver diretamente com o “para que educar”, pois a educação 

se realiza numa sociedade formada por grupos sociais que têm uma visão distinta de 

finalidades educativas. Os grupos que detêm o poder político e econômico querem 

uma educação que forme pessoas submissas, que aceitem como natural a 

desigualdade social e o atual sistema econômico. Os grupos que se identificam com 

as necessidades e aspirações do povo querem uma educação que contribua para 

formar ciências dos jovens capazes de compreender criticamente as realidades 

sociais e de se colocarem como sujeitos ativos na tarefa de construção de uma 

sociedade mais humana e mais igualitária.  

 

Libâneo (1989, p. 5) explica que: 

 
A didática é uma disciplina pedagógica, um ramo da pedagogia [...] é uma matéria 

de estudo e um instrumento de trabalho docente que se ocupa em investigar as 

relações entre o ensino e a aprendizagem. Ela faz a ponte entre a teoria pedagógica e 

a prática educativa escolar. Inclui, portanto, a reflexão teórica proporcionada pela 

teoria pedagógica seus elementos científicos e as características do processo de 

ensino no seu conjunto e das suas peculiaridades conforme cada matéria de ensino.  
 

Para tanto, Libâneo (1994) questiona acerca das categorias da didática, seus 

elementos constitutivos (a relação dinâmica entre três elementos: professor, aluno, matéria) 

dos quais surgem as clássicas perguntas: O que ensinar? Para que ensinar? Quem ensina? Para 

quem se ensina? Como se ensina? Sob que condições se ensina? (LIBÂNEO, 2009, p. 2). 

Nessa perspectiva, compreende-se a Didática como, além de um estudo científico 

do ensino, uma práxis pedagógica, mediadora entre teoria e prática do conhecimento, que 

pode possibilitar ao docente as condições necessárias ou melhores de um ensino-

aprendizagem no processo de interação e educacional professor-aluno. Essa interpretação 

pode ser reforçada por Libâneo (2002, p. 5) quando afirma que: 

 
A Didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino no seu conjunto, no 

qual os objetivos, conteúdos, métodos e formas organizantes de aulas as relacionam 

entre si de modo a criar as condições e os modos de garantir aos alunos uma 

aprendizagem significativa.  
 

Assim, o autor complementa que: 

 

A Didática, portanto, trata dos objetivos, condições e meios de realização do 

processo de ensino, ligando meios pedagógicos dialéticos e objetivos sócio-

políticos. Não há técnicas pedagógicas sem uma concepção de homem e de 

sociedade, como não concepção de homem e sociedade sem uma competência 

técnica para realizá-la educacionalmente. Por isso, o planejamento do ensino deve 

começar com propósitos claros sobre a finalidade do ensino na preparação dos 

alunos para a vida social: que objetivos mais amplos queremos atingir com o nosso 

trabalho, no qual o significado social das matérias que ensinamos, o que 

pretendemos fazer para que meus alunos reais e concretos possam tirar proveito da 

escola, etc. (LIBÂNEO, 2009, p. 5-6). 
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Para o citado autor, os objetivos gerais de ensino-aprendizagem a serem 

alcançados pelo professor, têm a função de orientação para a seleção e organização de 

conteúdos e métodos e das atividades propostas aos alunos, função esta que se torna presente 

a cada aula e em todo o ano letivo. Para tanto, reforça Libâneo (2009, p. 6):  

 

[...] dissemos que a Didática cuida dos objetivos, condições e modos de realização 

do processo de ensino. O processo didático é o conjunto de atividade, do professor e 

dos alunos sob a orientação do professor, visando à assimilação ativa pelos alunos 

dos conhecimentos, habilidades e hábitos, atitudes, bem como desenvolvendo suas 

capacidades e habilidades intelectuais.  

 

Libâneo (2009) esclarece, ainda, que a dinâmica do processo de ensino que 

possibilita a garantia de vínculo entre o professor e as aprendizagens entre o aluno e a matéria 

dependem do ajuste adequado entre os objetivos/ conteúdos/ métodos, o que confirma para ele 

que: 

 

[...] o traço mais marcante de uma didática crítico-social - numa perspectiva sócio-

construtivista, superando o caráter somente instrumental da didática usual - seja o de 

atribuir ao trabalho docente o papel da mediação entre a cultura elaborada, 

convertida em saber escolar, e o aluno que, para além de um sujeito psicológico, é 

um sujeito portador da prática social viva.  (LIBÂNEO, 2009, p. 6). 

 

A contribuição dos referendados autores na escolha da Didática para a EAI, em 

especial Libâneo (1989, 1991, 1994, 2002, 2009), possibilita confirmar que a 

responsabilidade do educador, na efetivação do processo de ensino-aprendizagem, deve 

perpassar pela ética e pelo compromisso social, na construção de um educar social-crítico, 

independente do grau ensino (fundamental, médio e superior) e da estrutura formal ou não-

formal.  O educador deve ter a clareza e criticidade, na sua percepção pessoal e profissional, 

do “porquê” ensinar, representando a ponta inicial para a formação do tecido delicado, 

complexo e transdisciplinar de ensino-aprendizagem. O questionamento possibilita a 

definição de objetivos educacionais significativos à realidade professor-aluno, à busca de um 

caminho que conduza ao alcance desses objetivos, à seleção dos conhecimentos ou conteúdos 

necessários e dos métodos adequados, formatando assim, passo a passo, a escolha de uma 

Didática possível que contribua para uma integração professor-aluno e produção de 

conhecimentos científicos e sócio-culturais. 

A escolha da Didática reflete na maior ou menor apropriação dos conteúdos pelos 

alunos. Para tanto, é exigido do professor a segurança na propriedade de seus conhecimentos 

científicos e culturais a serem interagidos com os discentes, o reconhecimento e ajuste dos 

conteúdos com a realidade do educando, sensibilidade e flexibilidade no acompanhamento da 
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aprendizagem do aluno, respeitando a diversidade de pensamentos e ritmos de aprendizagem 

e a humildade, enquanto eterno educador aprendiz e a coragem para admitir suas próprias 

limitações e tentar superá-las juntamente com seus alunos.  

Refletindo a escolha da Didática para a EAI, há uma identificação com o 

pensamento de Jacques Therrien (2005, p. 5), quando em seu artigo Docência Universitária: 

Instrução ou Formação, confirma que:  

 

Uma práxis transformadora de um sujeito (professor) em interação situada com 

outro sujeito (aluno), onde a aprendizagem centrada na produção de identidade pela 

construção de novos saberes e significados, procede pela ação comunicativa da 

dialogicidade em direção ao entendimento entre ambos no horizonte de uma 

emancipação profissional e humana fundada no ser social.  

 

                   Compartilhando e reforçando o pensar de Jacques Therrien (2005), vale citar as 

sábias palavras do educador e poeta brasileiro, Rubem Alves quando expressa que:  

 
O estudo da gramática não faz poetas. O estudo da harmonia não faz compositores. 

O estudo da psicologia não faz pessoas equilibradas. O estudo das “ciências da 

educação” não faz educadores. Educadores não podem ser produzidos. Educadores 

nascem. O que se pode fazer é ajudá-los a nascer. Para isso eu falo e escrevo: para 

que eles tenham coragem de nascer. Quero educar os educadores. E isso me dá 

grande prazer porque não existe coisa mais importante que educar. Pela educação o 

indivíduo se torna mais apto para viver: aprende a pensar e a resolver os problemas 

práticos da vida. Pela educação ele se torna mais sensível e mais rico interiormente, 

o que faz dele uma pessoa mais bonita, mais feliz e mais capaz de conviver com os 

outros. A maioria dos problemas da sociedade se resolveria se os indivíduos 

tivessem aprendido a pensar. (ALVES, 200-). 

 

Grifando nesse pensar, a EAI busca contribuir na formação de educadores 

ambientais que deixem florescer amorosamente a semente de cuidar do ser Terra, do ser 

mundo e do ser vivo, seja, o humano, o animal, o vegetal ou o mineral.  

 

6.6 A contribuição da educação biocêntrica e a inclusão social na EAI 

 

A contribuição da Educação Biocêntrica e a Inclusão Social no processo 

educacional proposto pela EAI devem-se a significativa experiência da autora, em realizar seu 

estágio de supervisão em Biodança com um grupo de crianças, tendo em vista à inclusão 

social, ou seja, incluindo participantes com deficiências mentais leves e portadoras da 

Síndrome de Down. A escolha do grupo específico se justifica no fato do SB proporcionar o 

fortalecimento da identidade no ser humano, possibilitando transformações visíveis em sua 

corporeidade orgânica, dependendo da limitação física e/ou grau de deficiência mental da 

pessoa, mesmo na idade adulta, destacando, entretanto, que no período da infância, os 
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resultados são mais precoces e qualitativos e nessa perspectiva a EAI compartilha com a 

mesma idéia, somando o desenvolvimento de uma consciência e responsabilidade 

socioambiental. 

A inclusão social avança em um movimento global, embora a passos lentos, para 

o desenvolvimento de uma consciência inclusiva, sendo percebido através de experiências e 

vivências de determinados grupos sociais locais, regionais e internacionais, que objetivam 

tirar da marginalidade pessoas portadoras de deficiências físicas e/ou mentais, proporcionando 

sua inserção de maneira mais ativa e satisfatória nas diversas atividades existentes no mundo 

(sociais, culturais, políticas e econômicas etc.) tornando-as cidadãos, com identidade própria, 

capazes de produzir, criar e recriar na vida (DIÓGENES, 2006). 

Experiências revelam que a opção pelo SB em grupos de crianças especiais 

facilita o crescimento e a qualidade do potencial afetivo, de socialização e cognitivo das 

mesmas. Inclusive já foi percebido um aumento substancial de até 02 anos da idade mental 

em período de 12 meses de tratamento, juntamente com o conjunto de outras atividades que a 

escola especial oferece, comprovando que o SB soma no bem-estar daquelas crianças 

(DIÓGENES, 2006). 

Diógenes (2006) atenta que a inclusão de crianças portadoras de deficiências 

mentais leves ou com Síndrome de Down em um grupo de Biodança, representa um grande 

desafio, considerando as possíveis dificuldades e a atenção redobrada do (a) facilitador (a), 

pois, incluir crianças portadoras de deficiências no mesmo processo de desenvolvimento com 

outras que não possui deficiência, significa realizar uma tarefa muito delicada e felizmente é 

possível: tornar o grupo uma só célula. Para tanto, é importante que facilitador tenha a 

capacidade de aceitar o grupo como ele é, e não colocar as dificuldades específicas dos 

portadores de deficiência como um obstáculo de realização para todas as suas atividades. Ao 

contrário, deve compreendê-las e ficar feliz com os resultados possíveis, por menores que 

sejam, procurando aprender cada vez mais com as diversas situações que possam surgir e 

permitir que o próprio movimento de vida do grupo faça a sua parte. 

                  Conforme Diógenes (2006), outro aspecto essencial na facilitação de grupos que 

promovem a referida inclusão social é a atenção dada as diferenças dos membros participantes 

do grupo, não exclusivamente aquelas referentes as crianças portadoras de deficiências, 

buscando uma matriz grupal harmoniosa, coesa, homogênea, enquanto seres humanos e não 

de subgrupos, panelinhas que dividem os membros e dificultam a formação de uma identidade 

coletiva. A autora ressalta a importância dos cuidados específicos com as crianças especiais. 

Porém, não deve haver reforço para uma superproteção ou dirigir-se a elas como doentes ou 
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incapazes, de maneira que não ocorra a exclusão no processo de inclusão social. Grifa por 

fim, que é essencial uma boa comunicação entre o facilitador e os alunos, e entre eles, 

associada a construção de uma relação afetiva, solidificada no amor, no respeito, na 

solidariedade e no prazer de viver em uma comunidade humana.  

A exposição da experiência em facilitação do referido grupo em Biodança, com 

vistas à inclusão social, reflete e reforça que a EAI também deve ser inclusiva. Portanto, deve 

envolver no processo educacional de cuidado com o meio socioambiental, os cidadãos 

portadores de deficiências mentais leves e da Síndrome de Down. Para tanto, Diógenes (2006) 

já destacava que o princípio da igualdade humana, mesmo considerando as diferenças 

individuais e culturais, inclui as pessoas como parte de uma mesma teia vital, recaindo sobre 

cada cidadão a responsabilidade de cuidar dessa teia da melhor forma possível e que, nessa 

visão, o SB constitui um caminho ou metodologia de desenvolvimento humano que contribui 

para a construção e promoção do bem estar do ser-no-mundo, seja qual for sua raça, classe 

social, condição físico-mental, escolaridade e etc., não importando, somente, a singularidade 

individual da pessoa, mas sim o que ela é e representa, enquanto parte de um todo.  

A Educação Biocêntrica, vista como uma pedagogia de encontros de saberes, tem 

sua construção filosófica no começo dos anos 80, dentro da Biodança, deixando de ser 

somente uma extensão desta e se consolidando como uma abordagem educacional, 

sistematizada no bloco da Tendência Pedagógica Evolucionária, segundo Cavalcante et al. 

(1999). Destaca-se como uma das precursoras dessa proposta pedagógica, a psicopedagoga 

Ruth Cavalcante, diretora pedagógica da Escola de Biodança do Ceará (EBC) que, até hoje, 

desempenha um importante papel na sua divulgação e reconhecimento. A referida 

psicopedagoga aborda a metodologia da Educação Biocêntrica, direcionando-a para a 

valorização da vida no seu sentido universal (DIÓGENES, 2006). 

Diógenes (2006, p. 18) destaca a fala de Cavalcante (1999, p. 55), referida 

anteriormente, quando diz que a Educação Biocêntrica tem: 

 

[...] uma formulação interdisciplinar cuja base epistemológica se encontra no 

Princípio Biocêntrico (Toro), na construção do sujeito da realidade como processo 

histórico-cultural (Vygotsky) e na construção do conhecimento crítico como ato de 

solidariedade e de transformação coletiva do mundo (Freire).  (CAVALCANTE, 

1999, p. 55 apud DIÓGENES, 2006, p. 18)  

 

Evidencia-se assim, a integração de três autores na origem da Educação 

Biocêntrica, cujo eixo teórico é o Princípio Biocêntrico, embasado também na obra de Paulo 

Freire e Vygotsky, grifando em seu caráter educacional a construção de um ser cidadão a 
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partir da integração dos três níveis de vinculação (cognitivo, afetivo e condutual) 

possibilitando o desenvolvimento de uma percepção reflexivo-crítico do conhecimento, 

contextualizado no processo histórico-social no qual está inserido. (DIÓGENES, 2006). 

Diógenes (2006) cita a fala de Cavalcante (1999) quando pontua que: 

 

Na Educação Biocêntrica o principal enfoque não é a inteligência, mas sim a 

articulação entre ela, o organismo como todo, o corpo, o desejo e o prazer em 

relação amorosa com o outro integrado à totalidade. É o educando sendo o sujeito do 

processo educativo, não havendo dicotomia entre o aspecto cognitivo e o afetivo, 

mas numa relação dinâmica, prazerosa dirigida para o ato de conhecer-se, conhecer 

o outro e conhecer o universo, onde o saber entra pelos sentidos e não apenas pelo 

intelecto. O (a) educador (a) é, acima de tudo, um artista e um político, sem 

neutralidade a favor da vida dentro de uma visão do todo social. Ele sabe que 

aprender faz parte do ato de libertar-se, a aprendizagem depende da criatividade. 

(CAVALCANTE, 1999, p. 56 apud DIÓGENES, 2006, p. 19). 

 
 

Conforme a Educação Biocêntrica, as forças que regem a vida conduzem ao 

caminho de seu aprendizado, partindo desse aprendizado as demais ciências, que tem como 

objeto de estudo, a própria vida. A Educação Biocêntrica defende ainda, que o prazer de 

aprender deve ser igual ao prazer de viver, pressupondo a necessidade do fortalecimento da 

identidade do ser-no-mundo que na sua expressão possa ser o que é, e possa gerar vida 

saudável. Cavalcante (1999, p. 58 apud DIÓGENES, 2006, p. 19) compreende também: 

 

[...] que a aprendizagem não se dá apenas pelo cognitivo, mas também pela 

percepção, pelo sensorial, pela intuição, enfim, pela vivência, onde a consciência 

incorpora-se ao âmbito da emocionalidade e o mundo afetivo do educando passa a 

ser o que move a aprendizagem.  

 
 

Nessa óptica, reforça Diógenes (2006) que, as vivências da Biodança, diferencial 

na metodologia da Educação Biocêntrica, são bastante potentes, estimuladoras dos sentidos 

humanos, o que facilitam as conexões sensoriais e, por conseguinte uma melhor compreensão 

e apreensão do que se passa dentro e fora da pessoa. Outro aspecto fundamental na Educação 

Biocêntrica é o desenvolvimento de uma inteligência afetiva, percebida a partir da expansão 

de uma consciência ética/social do ser humano, evitando o controle de um sobre outro. Para 

tanto, Cavalcante (1999, p. 59 apud DIÓGENES, 2006, p. 19) enfatiza sobre a inteligência 

afetiva que: 

 
Desenvolver a inteligência afetiva vai no sentido do desdobramento de uma 

consciência afetiva, é o ponto de partida para a evolução integrada de todas as 

formas de inteligência, organiza a percepção e o pensamento assim como todas as 

funções mentais. Cria a capacidade afetiva de estabelecer conexões com a vida, 

relacionar a identidade pessoal com a identidade do universo. 

 

Ao falar de inteligência é importante lembrar que:  
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É atribuída a Sócrates a afirmação de que “a pedra de afiar não corta” querendo com 

a mesma sugerir que não é essencial, ao treinador, as habilidades que busca, 

estimula e constrói nos treinados. De uma certa forma, esse aforismo se aplica ao 

estímulo às múltiplas inteligências. (ANTUNES, 2001, p.7) 

 

Resgatar uma pequena reflexão acerca das Inteligências Múltiplas propostas por 

Gardner (1983) conforme apresenta Antunes (2005), tem a intenção e ousadia de reforçar a 

ideia de que a metodologia do SB tem potencial suficiente, para identificar e estimular as 

múltiplas inteligências no ser humano em quaisquer fases de seu desenvolvimento. Contudo, 

destaca-se a importância do direcionamento na infância e na adolescência, por serem 

consideradas as fases críticas para a formação qualitativa do ser-no-mundo, estendendo-se 

inclusive a mesma importância para as posições relacionadas à questão da inclusão social 

discutida anteriormente, ou seja, para pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais 

leves, bem como da Síndrome de Down.  

Gardner (1983 apud ANTUNES 2005) concluiu o manuscrito “As Estruturas da 

Mente” publicado no Brasil pela Editora Artes Médicas (Artmed), Porto Alegre, 1996 

(GADNER, 1996), no qual defende a Teoria das Inteligências Múltiplas, descartando a noção 

de que o ser humano possui uma única inteligência. O referido autor faz uma percepção da 

Teoria de Gardner de maneira muito simples, através de duas situações bastante comuns:  

 

Em pessoas portadoras de lesões cerebrais, adquiridas ou de origem genética, e que 

revelam algumas deficiências nesta ou naquela função. Às vezes elas possuem 

dificuldades para a Matemática, mas apresentam outras capacidades. Se a 

inteligência fosse uma só, todo acidente cerebral atingiria todas as capacidades 

dessas pessoas; [...] Na maior parte dos gênios que se destacam em uma ou outra 

capacidade, mas podem ser limitados nas demais. Em verdade, poucos gênios são 

gênios em tudo e temos exemplos com Einstein, um gênio na Matemática, Mozart, 

um gênio na música, Castro Alves, um gênio no emprego de palavras e construção 

da pessoa e Garrincha, Pelé e outros que são gênios com a bola no pé. (ANTUNES, 

2005, p. 55). 

 
 

Conclui Antunes (2005, p. 55) que: 

 
Baseando-se no conceito de que inteligência é a capacidade de resolver problemas 

ou de criar produtos que sejam valorizados dentro de um ou mais cenários culturais, 

e tomando como referência científica evidências biológicas e antropológicas, 

Gardner introduziu oito critérios distintos para uma inteligência e propôs sete 

competências humanas, mas tarde elevadas para oito ou eventualmente nove. 

Podemos assim dizer que, segundo Gardner, praticamente todas as pessoas possuem 

oito inteligências e não uma só inteligência geral como se pensava antes.  

 

Fazendo uma ponte com o pensar de Gardner (1983 apud ANTUNES, 2005), 

Antunes (2001, 2005), Ruth Cavalcante (1999) e o SB, Diógenes (2006, p. 86), atenta que: 
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[...] partindo do princípio que a Biodança trabalha com o resgate dos potenciais 

genéticos do ser humano, fica claro, sob meu olhar, que as inteligências múltiplas 

fazem parte desse potencial, logo, a proposta do método Biodança se encaixa 

perfeitamente no que se refere à identificação e a estimulação dessas inteligências, 

proporcionando uma integração do ser cognoscitivo-afetivo-condutual, como 

defende Ruth Cavalcante, na construção de uma Educação Biocêntrica.  

 

Nesse ponto, Diógenes (2006) confirma que o SB e a Educação Biocêntrica muito 

podem contribuir aos estudos acerca das múltiplas inteligências humanas, atentando para a 

existência de outra categoria de inteligência, percebida em outras espécies vivas, mas bastante 

presente no homem sapiens, embora, lastimavelmente, reprimida pela evolução de sua cultura. 

Porém, com base no princípio biocêntrico a referida categoria é considerada a inteligência 

central do ser humano, através da qual é possível o desenvolvimento das demais inteligências. 

Essa inteligência enfatizada pela Educação Biocêntrica é definida como Inteligência Afetiva 

e, como expressa Ruth Cavalcante (1999 apud DIÓGENES, 2006, p. 86): 

Todos os membros da comunidade humana possuem esta capacidade potencial, mas 

sabemos que ela se encontra profundamente bloqueada pela dissociação afetiva que 

enluta a nossa sociedade, afetando a auto-estima das pessoas, a sua capacidade de 

resolver conflitos e principalmente a capacidade de compreensão e amor. [...] A 

afetividade está vinculada à chamada protovivência, que é a vivência inicial da vida 

humana relacionada á nutrição, á fome, à necessidade de proteção através de 

continente e calor humano, assim como a comunicação com as pessoas.  
                 

Diógenes (2006, p. 87) analisando Gardner (1983 apud ANTUNES, 2005), 

Antunes (2001, 2005), Ruth Cavalcante (1999) e Toro (2005) do SB é possível perceber uma 

profunda coerência e interligação no pensar dos quatro autores refletindo que:  

 

[...] as ciências são transdisciplinares e se complementam para oferecer a 

humanidade um viver mais pleno, significando a existência não somente do humano, 

mas da vida na sua totalidade. 

[...] as Teorias Científicas esplanadas têm recursos riquíssimos no trabalho de 

desenvolvimento com crianças e adolescentes, não importando o seu nível 

intelectual, logo, incluindo as pessoas portadoras de deficiências mentais, 

abrangendo as mais variadas áreas de estudo e atuação.  

 

Diógenes (2006) conclui que a contribuição da Educação Biocêntrica na 

experiência do estágio supervisionado em Biodança, anteriormente citado, foi extremamente 

valiosa, tanto nos momentos de verbalização, vivenciais e no desenvolvimento dos temas 

transversais; sua aplicação promoveu junto ao grupo, uma postura educativa, conectada e 

contextualizada com a realidade do mesmo.  

Através das colocações feitas acerca da Educação Biocêntrica fica claro uma 

interseção quanto a sua base epistemológica e a base da EAI, ou seja, o princípio biocêntrico 
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do SB, o que reflete na importância de sua inclusão na construção das proposições teórico-

metodológicas da EAI proposta na dissertação, posteriormente apreciadas. 

Para complementar e enriquecer o tema brevemente abordado sobre as 

Inteligências Múltiplas é possível apreciar no Anexo D uma síntese sobre as inteligências 

múltiplas, proposta por Gardner (1983 apud ANTUNES, 2005), segundo Antunes (2001), e 

saber como identificá-las, bem como, há no Anexo B, uma sistematização feita por Ruth 

Cavalcante (1999), como já citada, uma das precursoras da Educação Biocêntrica no estado 

do Ceará,  na busca do desenvolvimento da Inteligência Afetiva, realizada durante o processo 

de construção metodológica da Educação Biocêntrica, defendida por ela, em suas pesquisas e 

práticas pedagógicas. 

 

6.7 Sistematização do ensino-aprendizagem da EAI 

 

O ponto de partida para a qualificação de um processo de ensino-aprendizagem 

está na definição dos seus objetivos (geral e específicos). Depois ocorre a definição dos 

conteúdos, metodologias e a escolha da didática necessária e adequada a eficiência ou alcance 

dos objetivos traçados para o processo educacional, ao qual se propõe um educador, em 

trabalho conjunto com uma instituição formal ou não formal de ensino, a qual está agregado. 

Um educador nasce, diz Rubens Alves. Portanto não existem fórmulas mágicas ou 

modelagens padrões para a formação e fortalecimento da identidade futura de um educador. 

Entretanto, é importante que o seu nascimento aconteça em ambiente saudável, dentro de um 

processo de ensino-aprendizagem amoroso e crítico à realidade professor-aluno, provido de 

recursos ou condições (humanas e técnicas) que facilitem o desenvolvimento das 

capacitações, habilidades, competências e atitudes de seus alunos os direcionando-os à 

construção de uma cidadania pautada nos valores e princípios que regem a ética/social e a 

sustentabilidade socioambiental.  

                  Assim, também, nasce um educador que abraça a EAI, quando em sua ação 

docente inserem na prática pedagógica as aprendizagens relacionadas a temática da crise 

ecológica, refletida em diversos e complexos problemas socioambientais no mundo 

globalizado. Esse educador, institucional ou não, é diferenciado e qualificado para o desafio 

de ser um mediador do processo ensino-aprendizagem e do complexo saber ambiental 

(transdisciplinar e contextualizado à realidade socioambiental em foco), objetivando possíveis 

mudanças posturais dos sujeitos (professor-aluno) e nas ações de planejamento ambiental 

integrado, junto às instituições envolvidas, direta ou indiretamente, no processo educacional, 
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como por exemplo: a escola, órgãos públicos e privados, organizações não-governamentais, 

grupos ambientalistas e de movimentos populares. 

                  A sistematização do ensino-aprendizagem da EAI refletida na pesquisa requer uma 

justificativa e caracterização de seus aspectos formadores, como: princípios, concepções, 

valores humanos, objetivos (geral e específicos), conteúdos, metodologias, didáticas, 

materiais didáticos, sistematizados na Figura 45 que proporciona uma visão de conjunto.  

 

Figura 45 - Sistematização do ensino-aprendizagem da EAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 45 proporciona uma visão integrada dos elementos organísticos do 

ensino-aprendizagem da EAI, que, no seu conjunto evidencia uma estrutura sistêmica em 

rede, clareando a existência das relações de dependência e interdependência entre seus 

aspectos formadores, culminando para um produto final, ou seja, a elaboração das proposições 

teórico-metodológicas da EAI, discutidas na continuidade desta dissertação. Para tanto, se faz 

necessário um olhar crítico e transdisciplinar dos referidos aspectos que sistematizam os 

pressupostos básicos do ensino-aprendizagem da EAI e, nesse sentido, os mesmos são 

detalhados e apreciados no Quadro 8. 
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Quadro 8 - Detalhamento da sistematização do ensino-aprendizagem da EAI. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

As proposições teórico-metodológica da EAI representam uma importante contribuição cientifica às pesquisas e práxis de EA, 

proporcionando uma reflexão crítica acerca do tema, abordando uma formação educacional transdisciplinar, qualificada na percepção 

ambiental integrada da paisagem (no caso específico da dissertação, a área da Bacia Hidrográfica do rio Cocó-CE); na visão ecológica 

profunda e sistêmica (em redes) da complexidade socioambiental, na qual os sistemas vivos (naturais e sociais) se entrelaçam e são 

construídos e destruídos pela interação Sociedade e Natureza e, ao apropriar-se do princípio biocêntrico, expressado através do Modelo 

Teórico do  Sistema Biodança, propõe um diferencial teórico-metodológico aos processos de EA, grifando a necessidade de um 

fortalecimento da identidade humana, quanto aos seus três níveis de vinculação com a teia da vida, ou seja, consigo, com outro e a 

totalidade (planetária e cósmica). 
 

PRINCÍPIOS 

CIENTÍFICOS 

 

Norteada pela visão da ecologia profunda (CAPRA, 1996), biocêntrica (TORO, 2005), sistêmica (CHRISTOFOLETTI, 1976) e 

integração da Paisagem (MATEO; SILVA; CAVALCANTE, 2007), mas dialoga com autores que possuem identificações na mesma 

linha de pensamento.  
 

CONCEPÇÃO  

 

 

Compartilha a integração de saberes científicos e populares, considerando a pluralidade de conhecimentos sistematizados na EA, como: 

técnicas de preservação, conservação e manejo adequado de ecossistemas naturais; estudos teóricos e práticos que tratam o 

comportamento humano que possam contribuir para o desenvolvimento de uma consciência ambiental; vivências biocêntricas de 

sensibilização da ética ecológica e social, na busca da equidade e sustentabilidade da vida planetária, incluindo a qualidade humana; 

reconhecimento da importância das tradições culturais das comunidades envolvidas no processo educacional do meio ambiente.  
 

VALORES 

HUMANOS 

 

 

Definidos pelos valores de sustentabilidade da vida ou vistos como de maior excelência da pessoa humana, conforme aponta Ribeiro 

(2006) como: altruísmo, solidariedade, tolerância a diversidade sócio-cultural, justiça, paz e a verdade, possibilitando um diálogo saudável 

entre os encontros humanos e a Natureza na sua totalidade, como nos ensina o grande educador brasileiro Paulo Freire. 
 

OBJETIVO 

GERAL 

 

Contribuir para um ensino-aprendizagem no enfoque da EAI, a partir de uma análise crítica da realidade socioambiental (no caso 

específico da pesquisa, as áreas de entorno da Bacia Hidrográfica do rio Cocó-CE) do aluno e proporcionar reflexões e ações, 

individuais e coletivas no cuidado com meio ambiente, pautadas na ética/social e sustentabilidade da vida planetária.  
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar os aspectos socioambientais da área de inserção da realidade professor-aluno, definida ao processo EAI (no caso da 

dissertação, as unidades geoecológicas da paisagem integrada e sistêmica da Bacia Hidrográfica do rio Cocó-CE , envolvendo os 

sistemas naturais sociais). 

2. Obter um diagnóstico integrado da área escolhida para o processo educacional de ensino-aprendizagem em EAI (no caso a Bacia 

Hidrográfica do rio Cocó-CE) através da análise de suas potencialidades sócio-econômicas e problemas ambientais. 

3. Definir o potencial da área da bacia como possibilidade de uma EAI, baseada na mudança de paradigmas tradicionais mecanicistas 

para outros mais profundos, incluindo o desenvolvimento ou resgate de valores de valorização da vida na interação educador-

educando. 
 

CONTEÚDOS 

 

 

1. Definições e conceitos de EA e EAI (o que, por que, para que e como deve ser realizado um processo de educação ambiental e 

outros conteúdos relacionados acerca da temática da EA, como: sustentabilidade, meio-ambiente, sistemas vivos e responsabilidade 

social); 

2. Reflexões sobre a Vida Universal, Planetária e Social (concepções, elementos básicos para geração integrada e saudável da vida 

natural e social, a relação Natureza e Sociedade, impactos socioambientais positivos e negativos a sustentabilidade da vida); 

3.   Caracterização da área escolhida para o processo de EAI 
      3.1. Situação Físico-geográfico e contexto socioambiental 

      3.2. Localização Geográfica  

      3.3. Componentes Integrados dos Sistemas Naturais 

      3.4. Aspectos Integrados da Produção Social (históricos, sociais, econômicos 

             e culturais); 

4.   Percepção Integrada da Paisagem área escolhida para o processo de EAI 
      4.1. Integração dos Sistemas Naturais e Sociais 

      4.2. Potencialidades ambientais, sociais e econômicas. 

      4.3. Problemas Socioambientais. 

      4.4. Proposições da EAI para solucionar ou minimizar os problemas 

             socioambientais locais, a partir de uma visão transdisciplinar da temática  

             acerca da EA e ação-reflexiva-crítica da realidade global atual.  
 

METODOLOGIAS 

 

 

Metodologias focadas nos objetivos de ensino-aprendizagem propostos pela EAI, ou seja, que buscam a integração do saber 

ambiental dentro de uma abordagem transdisciplinar e crítica da problemática socioambiental da realidade professor-aluno. Grifa-se a 

importância, não a escolha do método, mas o porquê de sua escolha, ou seja, devendo ser adequado ao alcance da aprendizagem 

qualificada pela EAI. Consistem em metodologias que facilitem um ambiente participativo/democrático e vivencial através de métodos 

teórico-reflexivo-vivenciais, dinâmicos, técnicas-científicas de trabalho de campo e práticas pedagógicas sociais comunitárias 

direcionadas a uma abordagem crítica, sistêmica, ecológica profunda e experiencial ou vivencial. Nessa perspectiva metodológica a EAI 

inclui:  

Vivências Biocêntricas adaptadas do Sistema Biodança (SB) com ênfase a temática da EA, visando o desenvolvimento ou resgate dos 

três vínculos de vida (consigo. com o outro e a totalidade) no processo interação professor-aluno e demais atores envolvidos;  

Trabalhos de Campo in loco (ambientes naturais e culturais), proporcionando uma percepção socioambiental integrada e concreta 

de situações-problemas relacionadas à qualidade e/ou degradação do meio ambiente, que, dentro de visão reflexão-crítica, afetam direta 

ou indiretamente as condições socioculturais e econômicas locais e regionais, nas quais esta inserida a realidade professor-aluno; 

Métodos com potências biopsicossociais que contribuam para uma consciência socioambiental crítica e de transformação social, 

através de um despertar ao engajamento dos participantes no processo educacional de EAI as políticas de gestão socioambiental 

públicas, privadas, de ONGs e movimentos populares que trabalham por conquistas de uma cidadania plena e igualitária.    
 

DIDÁTICAS 

 

 

Didáticas baseadas nas Tendências Pedagógicas Progressistas elaboradas por (Libâneo, 1991) e reproduzidas por Luckesi, (1994), 

destacando as tendências da: 

Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e da Crítico-Social dos Conteúdos; 

Pedagógicas Evolucionárias (CAVALCANTE, 1999, 2004), ressaltando as tendências: Dialógica e Biocêntrica. 
 

MATERIAIS 

DIDÁTICOS 

 

Espaço Fechado: sala ampla ou salão, de preferência com um mínimo de privacidade e equipada com os recursos básicos e 

tecnológicos de sala de aula, incluindo sistema de som com potência acústica mínima, colchonetes/almofadas ou similares, adaptados, 

entretanto, as condições da realidade professor-aluno; 

Espaço Aberto/ Campo: escolhidas conforme as propostas do plano de ensino-aprendizagem (objetivos, conteúdos e metodologias) e 

práxis pedagógicas social para uma EAI, logo, dependente da realidade de interação professor-aluno;  

Condução para Deslocamento: variando, caso necessário, de acordo com a práxis de campo; 

Materiais Diversos: selecionados segundo a atividade planejada - Sucata (reciclados ou não); Artes (plásticas, cênica, musical e 

outras); Vivos (animal, vegetal, mineral e gasoso); Culturais ou de Produção Humana (relacionado aos diversos produtos da 

sociedade globalizada); Técnico-científicos (cartográficos, fotografias áreas, de satélites, equipamentos manuais de trabalho de campo 

e outros); e aqueles que forem surgindo no desenrolar do processo educacional; 

Textos, revistas, jornais, livros, apostilas e outros ligados a temática da EAI:  

selecionados conforme o grau de compreensão dos participantes envolvidos  no desenvolvimento  de EAI. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O Quadro 8 possibilita uma percepção ampliada e reforçada do pensar científico 

da estrutura epistemológica tríplice da EAI, fundamentada no início da dissertação (rever a 

Figura 2), baseada no entrelaçar ou na transdisciplinaridade de três saberes: o conhecimento 

gerado pela percepção integrada da paisagem, a visão ecológica profunda do funcionamento 

dos sistemas vivos, inseridos na complexa rede ou teia da vida e o olhar biocêntrico da vida, 

vista como o centro dela mesma, sendo o ser humano apenas parte do seu todo, ou ainda, um 

de seus sistemas vivos, integrado ao macro sistema Terra/cósmico, que, ao longo de seu 

processo histórico-cultural, desenvolve vínculos (consigo, com outro e a totalidade), refletidos 

nas relações Sociedade e Natureza, possibilitando condições socioambientais, qualificadas 

como saudáveis ou não, à sustentabilidade da vida socioplanetária. 

A estrutura epistemológica tríplice da EAI, incluindo a sua caracterização 

sistêmica de ensino-aprendizagem, abre espaços para questionar, adaptar e ousar na criação de 

algumas proposições teórico-metodológicas de EAI, diferenciadas e qualificadas 

cientificamente, enquanto teoria e práxis de EA, representando mais um caminho de educação 

do meio ambiente, traçado por valores nobres do ser humano, destacando-se, entre outros: o 

afeto, respeito, solidariedade, responsabilidade e cuidado com a integridade de toda e 

qualquer espécie viva da Terra. Valores, esses, possíveis com a coerência ético/social de uma 

EA que intenciona a sustentabilidade da vida planetária, dentro de uma perspectiva de diálogo 

e aprendizagem transdisciplinar entre saberes (acadêmicos e culturais) relacionados com a 

problemática socioambiental globalizada. 

As proposições teórico-metodológicas da EAI posteriormente detalhadas seguem 

um plano de ensino-aprendizagem baseado na sistematização representada no Quadro 8, 

buscando uma conexão entre todos os seus componentes, como os objetivos, conteúdos, 

metodologias e outros. Ressalta-se que as referidas proposições podem ser aplicadas a 

qualquer projeto de EA, seja através do ensino formal ou não-formal, desde que haja as 

devidas adaptações quanto: aos condicionantes socioambientais (área natural e sociocultural), 

faixa etária (criança, adolescentes, adultos de idosos), características singulares dos 

participantes (professores, alunos, gestores, pais, empresários, funcionários, etc.), quantidade 

de participantes, as propostas e resultados educacionais específicos do processo de EA 

pretendidos e outras varáveis. 

Considerando que a EAI dissertada é desenvolvida com base na percepção 

ambiental da Bacia Hidrográfica do rio Cocó, esta representa um dos focos nas proposições da 

EAI, enquanto área de atuação ou práxis pedagógica de ensino-aprendizagem da mesma, 

ressaltando o potencial natural/cultural, problemática socioambiental e soluções mitigadoras 
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possíveis para a referida bacia. Outro aspecto importante do plano de ensino-aprendizagem da 

EAI diz respeito à necessidade para a simulação de um roteiro de trabalho, definindo, 

hipoteticamente, o início, meio e fim do processo de EAI, incluindo uma previsão de carga 

horária básica para realização e qualificação das atividades de EAI, bem como sua 

distribuição em aulas teóricas e práticas. 

Por questões didáticas, as proposições são organizadas em quadros sínteses, 

obedecendo ao planejamento dos possíveis encontros de EAI, condicionados pelos momentos, 

características e realidade professor-aluno, tema e atividades pretendidas e possíveis durante o 

processo educacional. O planejamento está contextualizado nas áreas de entorno da Bacia do 

rio Cocó, procurando contemplar setores do baixo, médio e alto curso da referida bacia. 
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7    PROPOSIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA EAI 

 

Freire (2006, p. 28-29) defende que: “[...] no processo de aprendizagem só 

aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em 

apreendido, com o que pode, por isso mesmo, reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o 

aprendido-apreendido a situações existenciais concretas”. Em sintonia com o autor, o ensino-

aprendizagem da EAI intenciona contribuir com proposições teórico-metodológicas que 

proporcionem uma conexão (íntima e qualitativa) entre os conteúdos e práticas pedagógicas 

de acordo com o respectivo planejamento e a realidade professor-aluno escolhida.  

As propostas da EAI pretendem na interação professor-aluno e com os outros 

agentes ou atores sociais, envolvidos no processo educacional, possibilitar uma autêntica 

mobilização (individual e coletiva) para transformações reais no meio socioambiental local, 

compreendidas e contextualizadas numa visão sistêmica e em rede, com as diversas, 

complexas e interligadas questões globalizadas (socioculturais, econômicas, educacionais, 

ambientais e etc.) direcionando o aprendido-apreendido pela EAI a mudanças 

(comportamentais e de produção social), a partir de uma revisão ou descarte dos paradigmas 

capitalistas que depuram a relação Sociedade/Natureza e, com isso, resgatar, renovar ou 

construir outros, fundamentados em valores que defendem a equidade ético/social e 

sustentabilidade da vida planetária.  

Nessa perspectiva foram definidos os elementos básicos ao planejamento teórico-

metodológico do ensino-aprendizagem da EAI, conforme Quadro 9.  
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Quadro 9 – Elementos básicos ao planejamento do ensino-aprendizagem da EAI  

 

ELEMENTOS BÁSICOS 
 

 

DETALHAMENTO 
 

ONDE  

Áreas socioambientais. 

 

BACIA DO RIO COCO/CE: 

Setores do baixo, médio e alto curso do Complexo Fluvial 

Cocó-Coaçu (principais cursos d’águas da referida bacia), 

incluindo ambientes de praia, mangue, lagoas e serra. 
 

 

PARTICIPANTES  

Grupos de interesses.  
 

 

GRUPOS DE EDUCAÇÃO FORMAL/ NÃO FORMAL: 
Corpo escolar, incluindo professor, alunos, gestores, 

funcionários e pais; grupo de comunidade e outros. 
 

 

APOIO LOGÍSTICO 

Local para os Encontros Educacionais; 

Materiais Didáticos; 

Recursos Institucionais ou de ONGs. 

 

 

 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS/ PRIVADAS/ ONGs:  

Estrutura física fechada e espaços abertos, definidos de acordo 

com a necessidade da proposta educacional e possibilidades de 

aquisição, podendo ser ligados a própria comunidade ou 

realidade professo-aluno, a instituições públicas/ privadas e/ou 

não- governamentais. 
 
 

 

CONTEÚDOS 

Conforme os objetivos  

de cada Encontro. 

 

ESCOLHIDOS A PARTIR DO QUADRO 2  

(Considerando a realidade socioambiental do professor-aluno):  

1. Definições e conceitos de EA e EAI; 2. Reflexões a Vida 

Universal, Planetária e Social; 3. Caracterização da área 

escolhida para o processo educacional; 4. Percepção Integrada 

da Paisagem da área escolhida para efetivação da EAI. 
 

 

METODOLOGIAS 

De acordo com as atividades de cada 

Encontro. 

 

 

ORIENTADAS PELAS CITADAS DO QUADRO 2:  

Vivências Biocêntricas, Trabalhos de Campo ou in loco no 

ambiente natural e produção social;  Métodos com potências 

biopsicossociais que contribuam para uma consciência 

socioambiental crítica e de transformação social. 
 

 

DIDÁTICAS 

Qualitativa e centradas na  

aprendizagem mútua professor-aluno.  

 

 

 

TENDÊNCIAS PROGRESSISTAS E EVOLUCIONÁRIAS 

DA PEDAGOGIA: 

Dialógica, Crítica, Ecológica Profunda e Biocêntrica.  

 

 

AVALIAÇÃO 

Qualitativa teórica e práxis social. 

 

 

RELACIONADA AO DESENVOLVIMENTO HUMANO:  

Percepção das contribuições qualitativas (individuais e 

coletivas) relativas ao desenvolvimento, resgate ou ampliação 

de uma consciência socioambiental integrada, reflexiva e crítica, 

referente a realidade professor-aluno, associada a avaliação das 

práxis ou ações concretas  de  interferência na mitigação ou 

solução de situações-problemas ligadas a problemática 

vivenciada pelos atores sociais envolvidos no processo de EAI. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

              A sistematização do ensino-aprendizagem da EAI, conforme o Quadro 8 e os 

elementos do seu planejamento, sugeridas no Quadro 9, facilitaram a elaboração de quadros 

sínteses referentes as proposições teórico-metodológicas da EAI, baseados na percepção 

geoecológica da paisagem da Bacia Hidrográfica do rio Cocó, princípios sistêmicos (em rede) 

da ecologia profunda, princípio biocêntrico e estrutura metodológica do Sistema Biodança 

(SB), ou seja, conforme a estrutura epistemológica da EAI da então pesquisa. Ressalta-se que 
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as referidas proposições podem ser adaptadas a qualquer realidade socioambiental, desde que 

haja a intenção de aplicação da teoria-metodológica da EAI proposta pela dissertação.    

Antecedendo aos referidos quadros sínteses, os Quadros 10 e 11, trazem uma 

visualização dos eixos centrais do planejamento das proposições teórico-metodológicas da 

EAI, informando os setores da Bacia Hidrográfica do rio Cocó, relacionando a sua localização 

destes, objetivos e conteúdos básicos ao ensino-aprendizagem da EAI, grifando a necessidade 

de conhecer as potencialidades naturais/culturais e situações-problemas socioambientais de 

cada setor definido ao processo de EAI. Ressalta-se que todo o contexto educacional deve ser 

adaptado conforme a faixa etária e nível de escolaridade dos alunos-participantes. 
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Quadro 10 - Setores da Bacia Hidrográfica do rio Cocó: localização, objetivos e conteúdos básicos ao ensino-aprendizagem da EAI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

SETORES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO COCÓ-CE  

 

 

OBJETIVOS 

 

CONTEÚDOS 

 

BAIXO  

CURSO 

 

 

  

ÁREAS DE 

MANGUE 

  

PARQUE DO COCÓ: Segundo SEMACE a área do Parque 

Ecológico do Cocó abrangida pelos decretos estaduais Decreto Nº 

20.253, de 05 de setembro de 1989. (DOE 23/07/1990) e Decreto 

Nº 22 587, de 08 de junho de 1993 (DOE 10/08/1993) compreende o 

trecho da BR-116 à foz do Rio Cocó, perfazendo um total de 1.155,2 

hectares. Ressalta ainda que o Parque Ecológico do Cocó encontra-se 

em processo de adequação ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação SNUC, Lei Federal n° 9985, de 18 de julho de 2000, 

com proposta de denominação de Parque Estadual do Cocó.  

 

 

Identificar sistêmica e criticamente a área do Parque, suas 

potencialidades, os problemas socioambientais e as da Legislação 

de Proteção Ambiental; Integrar o conhecimento científico e 

popular acerca do meio ambiente natural e cultural, no qual está 

inserido o Parque e torná-lo acessível aos educandos dentro de uma 

compreensão sistêmica em rede das relações homem e natureza; 

Contribuir para uma alfabetização ambiental integrada ou EAI 

junto a comunidade afetada direta ou indiretamente pelo benefício 

do Parque. 

 

 

Caracterização do sistema socioambiental do Parque 

(integrando os elementos naturais e culturais de sua 

paisagem); Importância do Parque, enquanto Unidade de 

Preservação e/ou Conservação; A necessidade de relações 

integradas, afetivas, saudáveis, sustentáveis e possíveis quanto 

ao desenvolvimento de atividades sócio-econômicas no meio 

ambiente interno e de entorno do Parque. 

 

 

LAGAMAR: Conforme dados apresentados pela Revista Geografia e 

Pesquisa/ Universidade Estadual Paulista (2008) o Lagamar do rio 

Cocó, abrange 466 hectares e está situado entre os bairros Jardim das 

Oliveiras e Aerolândia, fazendo parte da planície flúvio-marinha do 

rio Cocó, que possui uma largura média local de 300m durante o 

período seco e dista cerca de 12,5km da foz, entre as praias Caça e 

Pesca e Sabiaguaba (litoral leste da cidade de Fortaleza). Leo (2009) 

explica que [...] “As planícies flúvio-marinhas, com seus sedimentos 

predominantemente pelíticos, associados à matéria orgânica 

abundante, têm influência de processos tanto continentais, quanto 

marinhos, onde se dá a mesclagem da água do mar. É neste ambiente 

que são gerados os manguezais como os dos estuários dos rios Cocó, 

Ceará e Pacoti. As lagoas costeiras com influência temporária das 

águas marinhas recebem a denominação de “lagamar”. LEO (2009) 

 

 

Identificar a área do Lagamar do rio Cocó, caracterizar como zona 

especial de proteção ambiental, atentando para as limitações de uso 

e ocupação da mesma, detectado os possíveis impactos 

socioambientais que degradam o meio natural da região e geram 

prejuízos socioambientais para as comunidades situadas no seu 

entorno; Identificar as potencialidades dos recursos naturais e 

sociais do Lagamar com perspectivas de retorno socioeconômico à 

população metropolitana de Fortaleza, considerando a possibilidade 

de uma sustentabilidade socioambiental crítica e com equidade de 

qualidade de vida integrada, a partir da realização de uma EAI 

junto à comunidade urbana residente as margens do Lagamar. 

 

 

Interpretação socioambiental integrada do Lagamar do rio 

Cocó, atentando-se aos cuidados quanto as condições 

específicas do meio ambiente stritu sensu da área e as devidas 

produções sociais da comunidade de entorno, de modo a 

promover uma relação de convívio com sustentabilidade e 

qualidade socioambiental mútua. Desenvolvimento de uma 

consciência social afetiva e crítica quanto aos valores de vida, 

resgatando a autoestima da população que reside as margens 

do Lagamar;  

 

ÁREAS DE 

PRAIA 

 

CAÇA E PESCA: A praia do Caça e Pesca, segundo SILVA (2004) 

está [...] “Situado no Litoral Leste de Fortaleza, o lugar denominado 

Caça e Pesca limita-se: ao Norte, pelo leito (sobre trecho de mata de 

transição e tabuleiro de dunas fixas) da Av. Padre Antônio Tomás; ao 

Sul, pelo estuário do Rio Cocó (margem esquerda); a Oeste, pelo 

traçado (sobre as dunas) da Av. Trajano de Medeiros; a Leste, pela 

Praia do Futuro e oceano... Paralelamente à linha de praia, vivem 

cerca de até 4,5 mil pessoas, em sinergia com os ecossistemas 

terrestres e aquáticos que integram o estuário do Rio Cocó e as 

unidades ambientais caracterizadas como campos de dunas, 

tabuleiros, matas de transição, restingas, gamboas, apicuns, mangues, 

praias etc., que são o habitat natural de rica flora e variada fauna”. 

 

 

Identificar a área da faixa de praia do Caça e Pesca, considerando 

os aspectos de formação natural e integrando o processo de 

urbanização na mesma. Compreender a necessidade da 

oficialização e cumprimento das leis de proteção ambiental, como a 

preservação e conservação da biodiversidade ecossistema da 

referida área, que garantam a sustentabilidade socioambiental da 

bacia do rio Cocó e amenização das condições climáticas do 

município de Fortaleza.  Grifar a indispensabilidade de uma EAI 

junto a comunidade em parceria com os órgãos públicos 

responsáveis pelas questões ambientais. 

 

 

Compreensão globalizada da praia do Caça e Pesca, enquanto 

parte integrante do sistema hídrico do rio Cocó, atentando 

para a existência de uma dependência e interdependência entre 

as relações socioambientais, que interferem direta ou 

indiretamente na dinâmica natural e socioeconômica do meio 

ambiente da referida área; O manejo ambiental adequado dos 

recursos naturais da área, associado a uma EAI que contribua 

para uma qualidade de vida da população que uso e ocupa a 

faixa de praia em foco, cm ética social-ecológica.  

 

SABIAGUABA: Segundo SEMACE a foz do rio Cocó está situada 

entre a praia do Caça e Pesca, localizada no final da praia do Futuro e 

Sabiaguaba, no bairro homônimo. Em fevereiro de2006, conforme 

SOUZA (2009) a Prefeitura Municipal de Fortaleza criou duas 

Unidades de Conservação (UCs), através do Decreto Nº 11.986 e 

11987: Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba e a Área 

de Proteção Ambiental (APA) de Sabiaguaba. 

 

 

Identificar as áreas de Proteção Ambiental (potencialidades 

socioambientais, econômicas e culturais para a comunidade 

residente nas proximidades, problemas de degradação, fiscalização 

e existência ou não de um trabalho de EAI junto à comunidade 

residente nas proximidades das UCs. 

 

Percepção crítica importância das UCs e APAs e outras 

categorias legais de proteção ambiental (definição, leis, 

decretos, lutas ambientalistas, etc); Cuidados no manejo com 

as áreas protegidas por lei; Responsabilidades (individual e 

coletiva) a partir de uma EAI. 
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Quadro 11 - Continuação dos Setores da Bacia Hidrográfica do rio Cocó: localização, objetivos e conteúdos básicos ao ensino-aprendizagem da EAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

SETORES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO COCÓ-CE  
 

OBJETIVOS 

 

CONTEÚDOS 

 

MÉDIO  

CURSO  

 

 

ÁREAS DE 

 LAGOAS 

 

 

 

SAPIRANGA: Situada no bairro da Lagoa Redonda em Fortaleza, possui, 

segundo o Plano Diretor de Drenagem/77, editado pela AUMEF, uma 

superfície líquida na cota de 2,0 m e uma área de 693.000 m
2
. DIÓGENES 

(1988). De acordo o Centro Nordestino de Informações sobre Plantas e 

SEMACE a Portaria de nº 31/97 de 03/02/97 enquadra a referida lagoa 

como Unidade de Conservação (UC), na categoria de Reserva Ecológica 

Particular, tipo Proteção Integral, sob responsabilidade particular.  

 

PRECABURA: Localizada nas proximidades do bairro Lagoa Redonda, 

mais especificamente entre os municípios de Fortaleza e Eusébio e, 

conforme o Plano Diretor de Drenagem/77, possui uma área de preservação 

limitada pelo Decreto 4635 de 30/01/76 e seu espelho líquido possui uma 

cota de 2,0 m correspondendo a uma área de 2.960.000 m
2
. (DIÓGENES , 

1988) 

As referidas lagoas estão situadas em áreas em processo de avanço 

urbanização, mas que ainda oferecem um grande paisagístico, apresentando 

um grande potencial para fins ecológicos esportivos ou de lazer.  

(DIÓGENES, 2011) 

 

MESSEJANA: Inserida em uma área totalmente urbanizada, a Noroeste do 

bairro de mesmo nome na região sudeste de Fortaleza.  considerada uma 

lagoa de médio porte, com extensão superficial do espelho líquido de 33,50 

ha, quando referido à cota de 15 m, podendo sua cota ser elevada até 18 m, 

resultando no armazenamento temporário de um volume de 829.000 m3, 

sendo uma das maiores lagoas da bacia do rio Cocó. (SEMAM, 2007). 

 

 

Identificar áreas protegidas ou não por lei em ambientes lacustres 

ou de lagoas da Bacia do rio Cocó, como Sapiranga, Precabura, 

Messejana e outras; Grifar as potencialidades socioambientais, 

econômicas e culturais das mesmas para as respectivas 

comunidades ribeirinhas ou residentes nas proximidades dos 

referidos ambientes, seus problemas de degradação e fiscalização; 

Propor, caso não exista, um trabalho de EAI junto à pessoas que 

usa e ocupa as margens das referidas lagoas ou outras pertencentes 

a área da Bacia rio Cocó. 

 

Visão integrada e crítica da importância das UCs e 

APAs em ambientes lacustres e da outras categorias 

legais de proteção ambiental; O adequado manejo das 

áreas protegidas por lei referentes às margens de lagoas; 

A essencialidade de uma EAI quanto ao uso e ocupação 

dos recursos sociombientais das lagoas da Bacia do rio 

Cocó. 

 

ALTO 

CURSO 

 

ÁREAS DE 

SERRA 

 

ARATANHA: Localiza-se a oeste da cidade de Pacatuba com orientação 

SO-NE e altitude máxima em torno de 800 m. A sotavento da barreira 

orográfica ficam as chamadas zonas de semi-aridez e do outro, na vertente 

a barlavento, existe a principal nascente do rio Cocó, possuindo drenagem 

perene e de padrão dendrítico.  Apesar do uso indiscriminado, existem na 

serra da Aratanha, setores preservados não evidenciados ainda pela 

interferência antrópica. (DIÓGENES, 1988). Conforme SEMACE o 

Decreto Nº 24.959, de 05 de Junho de 1998 criou na serra da Aratanha, 

uma APA, torna-a Área de Proteção Ambiental.   

 

 

Identificar a principal nascente da Bacia do rio Cocó, a Serra da 

Aratanha, caracterizando-a quanto aos seus recursos naturais e 

sociais, legislação específica de proteção ambiental ou APAs, 

problemas de degradação, fiscalização e existência ou não de um 

trabalho de EAI junto à comunidade residente nas proximidades das 

UCs. 

 

Compreensão sistêmica em rede e crítica da necessidade 

da criação e fiscalização das APAs de nascentes de rios, 

no caso do rio Cocó e outras categorias legais de 

proteção ambiental dos recursos hídricos; A coerência 

do uso e ocupação das áreas serranas; As 

responsabilidades (individuais e coletivas) adquiridas a 

partir de uma EAI. 
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A posse das informações dos setores escolhidos da Bacia do rio Cocó 

(localização, objetivos e conteúdos básicos ao ensino-aprendizagem da EAI), conforme 

Quadro 10, possibilita definir as etapas do processo educacional da EAI e os respectivos 

quadros sínteses das proposições teórico-metodológicas, considerando a percepção ambiental 

integrada da Bacia do rio Cocó e contextualização da realidade professor-aluno, adequando às 

propostas teórico-metodológicas da EAI da pesquisa. 

Os referidos quadros sínteses representam um contexto teórico-científico da EAI, 

ainda sem comprovação prática na formatação que está, entretanto, é importante grifar que a 

metodologia do SB, criada pelo chileno Rolando Toro, no final dos anos de 1960, chega ao 

Brasil na década de 1970, porém já era vivenciada em outros países da América Latina e da 

Europa, com sucesso no desenvolvimento e fortalecimento da identidade humana através de 

sua abordagem biocêntrica e, quanto aos temas transdisciplinares selecionados, estes, não são 

desconhecidos por profissionais de EA e da educação de um modo geral. Logo, a pesquisa 

oferece grandes possibilidades de realização dos modelos apresentados nos referidos quadros 

sínteses, desde que haja uma preparação do educador ambiental quanto ao estudo da EAI 

proposto pela pesquisa, ou seja, é necessário um conhecimento qualificado teórico-

científicamente e vivencial prévio do professor ou facilitador responsável pelo processo 

educacional de EA, quanto aos princípios, conteúdos e metodologias previstas nas 

proposições da EAI da pesquisa.  

Para tanto é sugerido uma formação profissional nos pressupostos da EAI, 

antecedendo a realização do processo educacional e exercício das proposições teórico-

metodológicas da mesma, as quais não são normativas ou fechadas a adaptações a realidade 

professor-aluno, de maneira que não haja desvio dos postulados essenciais da EAI ou que 

comprometa o alcance dos seus objetivos, ou seja, a contribuição no desenvolvimento de uma 

consciência ecológica integrada (individual e coletiva) dos atores envolvidos no processo 

educacional, inserindo uma concepção em rede e crítica das relações Sociedade/ Natureza, 

direcionada a valorização e sustentabilidade socioambiental da vida planetária. 

Os quadros sínteses relacionados da EAI são construídos conforme as etapas 

processuais que qualificam e diferenciam a EAI, confirmados posteriormente nos Quadros 13, 

14 e 15, dos quais o de número 13 terão seus respectivos encontros detalhados no Apêndice 

A, organizado separadamente para facilitar sua compreensão e manuseio prático. O referido 

apêndice serve como base para a realização das demais outras duas etapas da EAI. A 

elaboração dessas etapas segue basicamente a estrutura funcional da metodologia do SB, 

focada no princípio biocêntrico, mesclada com a didática da Educação Biocêntrica e 
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Pedagogia de Paulo Freire, integrando a visão sistêmica (em rede) da ecologia profunda e a 

percepção ambiental da paisagem (um todo unificado), no caso em estudo, da Bacia do rio 

Cocó. 

Ressalta-se que antecedendo aos encontros para a realização da EAI é necessário 

na formação do grupo interessado a participar de um processo educacional dessa qualidade, 

definir que tipo de público se pretende atender, atentando-se para as características específicas 

dos participantes, como: faixa etária, escolaridade, contexto social e outras; criar as melhores 

condições logísticas, adequadas e possíveis, que contribuam para uma maior segurança e 

eficiência das atividades a serem desenvolvidas; definição da duração ou carga horária 

adequada e suficiente para o desenvolvimento da proposta educacional de EAI, relacionada 

diretamente com a disponibilidade de investimento (tempo e recursos administrativos/ 

financeiros ou outros) das pessoas e/ ou instituições envolvidas na referida proposta 

educacional.   

A princípio, a carga horária e a funcionalidade podem variar conforme as 

condições socioambientais e econômicas, específicas de cada grupo e objetivos do mesmo. 

Entretanto é importante primar pelo mínimo de horas e adaptações adequadas que possam 

preservar a qualidade e eficiência da EAI.  Cabe em especial ao professor ou facilitador do 

grupo, o papel de avaliação da situação-problema, sendo fundamental uma sensibilidade 

pessoal e profissional para uma liderança-democrática junto ao grupo, criando as melhores 

condições de funcionalidade. Todavia, baseado em experiências de grupos de Biodança e 

Formações em Educação Biocêntrica é possível citar algumas formas funcionais de grupos 

interessados na EAI que possibilitam uma qualidade de tempo necessário para a realização do 

processo da mesma, conforme Quadro 12 a seguir. 

 

Quadro 12 – Formas Funcionais de Grupos da EAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Grupo Duração Encontros Trabalho de Campo 

1 03 meses Semanais de 3h Extra 

2 06 meses Semanais de 2h Extra 

3 06 meses Quinzenais de 3h Extra 

4 06 meses Mensais de 6h Extra 

5 12 meses (2 períodos de férias) Semanais de 2h Incluso 

6 12 meses (1 período de férias) Quinzenais de 3h Incluso 

7 12 meses (sem férias) Mensais de 4h Incluso 
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Ressalta-se, entretanto, que a qualidade do processo educacional da EAI depende, 

além da qualidade de tempo suficiente para o desenvolvimento de suas atividades, de uma boa 

profissionalização do professor ou facilitador, com relação à aplicação da proposta teórico-

metodológica, do interesse dos membros participantes de apoio logístico. 

 

7.1 Etapas processuais da EAI 

 

                   Retomando as etapas processuais da EAI tem-se no Quadro 13 o conteúdo da sua 

primeira etapa ou fase inicial da mesma, sugerindo nesses encontros, a construção da matriz 

grupal ou dos membros participantes, promovendo uma sensibilização geral quanto aos 

princípios de valorização da vida planetária, através da seleção de temas de sessões do SB e 

outros transdisciplinares a esses, com ênfase a EAI proposta na pesquisa, os quais são 

detalhados em quadros sínteses elaborados para cada encontro, enumerados em Q13 de 01 a 

10, podendo ser apreciados no Apêndice A. 

 

Quadro 13 – Primeira etapa processual da EAI 
 

 

Encontro 

 

 

 Tema central da  

 sessão de Biodança  
 

 

Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta 

de EAI e relacionadas à sessão de Biodança. 

 Q13/1 - Primeiro  Integração do grupo Percepção integrada da paisagem, incluindo o homem: 

expressão criativa (colagem, desenhos e outros recursos 

artísticos). 

 Q13/2 - Segundo   Integração do grupo A vida planetária: mandala dos 04 elementos - água, fogo, 

terra e ar (artes com discos venis, CDs ou outros materiais).   

 Q13/3 - Terceiro   Integração do grupo O Lixo - arte transformada, matéria prima-reciclada, um 

exercício de cidadania ambiental.   

 Q13/4 - Quarto   Linha da vitalidade Atividades lúdicas livres: variação de jogos, resgatando e 

reciclando brincadeiras. 

 Q13/5 - Quinto   Linha da criatividade A arte de pintar coletivamente - criações livres (tintas 

naturais e papeis recicláveis).  

 Q13/6 - Sexto   Linha da afetividade Cidadania: uma conquista pela cultura de paz (reflexão 

dinâmica). 

 Q13/7 - Sétimo   Integração das linhas de    

 vivências: A vivência dos  

 Animais.   

Homem x Natureza: relação integrada dos instintos e razão. 

 Q13/8 - Oitavo   Linha da afetividade: 

  

A valorização da vida planetária. 

 Q13/9 - Nono   Integração das linhas de 

vivências: O trabalho 

com argila.  

Responsabilidades sociais: sustentabilidade com equidade 

socioambiental (A carta da Terra). 

 Q13/10 - Décimo  

 

 Linha da afetividade:  

  

Sociedade globalizada: resgatando a afetividade humana 

(Imagens da biodiversidade humana). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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                   Dando segmento as etapas para efetivação da EAI, o Quadro 14 apresenta o 

conteúdo da segunda etapa de suas atividades. Nessa fase é importante que os participantes 

envolvidos no processo educacional já tenham formado uma matriz grupal, a partir do 

desenvolvimento da primeira etapa, ou seja, tenham conseguido aflorar na sua identidade 

coletiva suas características peculiares, potencialidades biopsicossociais e dificuldades a 

serem cuidadas durante o processo de desenvolvimento educacional da EAI, buscando a 

superação das mesmas através do fortalecimento da identidade grupal e individual.  

                   Para a segunda etapa da EAI devem-se evidenciar no grupo participante, temas e 

vivências de fortalecimento da identidade individual e coletiva, proporcionando um resgate, 

um criar e recriar os vínculos de conexão com a Teia da vida, contribuindo para uma 

percepção de ser integrante dela e não apenas um fio ou ser isolado, facilitando o 

desenvolvimento do sentimento de pertencer a Natureza, vista como um todo unificado, 

desmistificando ou rompendo paradigmas equivocados, como: a espécie humana é o ser mais 

especial, superior, inteligente e necessitado que os demais viventes do planeta Terra; o 

homem está no nível mais elevado na cadeia alimentar ou até mesmo, separado e capaz de 

viver independente da complexa rede de relações que movimentam a geração da vida natural, 

sem se dar conta de sua total condição de inclusão e dependência dessa rede viva, além de 

muitos outros, que formam ou tentam justificar a mentalidade de dominação ou exploração 

indiscriminada dos bens naturais, fortalecendo as relações depuradas do sistema ou mundo 

capitalismo.  
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Quadro 14 - Segunda etapa processual da EAI 

 

 Encontro 

 

 

 Tema central da 

 sessão de Biodança  

 

 

Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta 

de EAI e relacionadas à sessão de Biodança. 

 Q14/1 - Primeiro  Integração do grupo 

 

Fortalecimento da identidade humana, cidadania e qualidade 

de vida socioambiental.  

 

 Q14/2 - Segundo   Integração do grupo 

 

Percepção de forças yin e yang que dançam nas relações 

humanas e destas com a Natureza. 

 Q14/3 - Terceiro   Integração do grupo 

 

A fluidez nas relações humanas, contribuindo para na EAI. 

 Q14/4 - Quarto   Linha da vitalidade 

 

O movimento humano na busca da sustentabilidade global.  

 Q14/5 - Quinto   Linha da criatividade 

 

As ações criativas e cotidianas de cuidar do meio ambiente 

 Q14/6 - Sexto   Linha da afetividade 

 

A afetividade humana e as contradições da violência a 

biodiversidade animal e vegetal. 

 Q14/7 - Sétimo   Integração das linhas de    

 vivências 

 

Como me expressar no mundo globalizado e não ser 

absorvido pelo consumismo. 

 Q14/8 - Oitavo   Linha da afetividade 

  

A felicidade é um sonho coletivo, assim como a EAI 

também deve ser. 

 Q14/9 - Nono   Integração das linhas de 

 vivências 

 

Viver e não ter a vergonha de ser: humano, educado e 

ambientalmente integrado ao meio ambiente.  

 Q14/10 - Décimo   Linha da afetividade:  

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sugere-se para uma qualidade na realização das etapas, que o responsável ou 

liderança educacional, busque parcerias com outros profissionais e instituições sintonizados 

com as propostas da EAI e as atividades específicas nas etapas a serem desenvolvidas, 

considerando ainda, o caráter transdisciplinar contido nas mesmas, não significa, entretanto, 

tornar o educador da EAI um faz tudo, mas alguém que tenha a simplicidade e a humildade de 

compreender suas limitações e seja capaz de reconhecer o potencial em outros profissionais 

com formação acadêmica ou não, visando, sobretudo o alcance qualitativo e diferenciado do 

processo educacional da EAI, ou seja, contribuir na formação dos grupos participantes, para 

uma percepção socioambiental dentro de uma visão ecológica profunda, biocêntrica e social-

crítica da realidade.  

Continuando o processo da EAI são elaboradas no Quadro 15 as proposições para 

a terceira etapa em que se intensificam orientações práticas de EAI, como seminários, 

oficinas, aulas de campo, palestras, workshops, elaboração de pequenos projetos e outros, 

conforme a realidade do grupo participante.  
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Quadro 15 – Terceira etapa processual da EAI 

 

 Encontro 

 

 

Tema central da sessão 

de Biodança  

 

 

Tema transdisciplinar/ Atividades integrativas a proposta 

de EAI e relacionado à sessão de Biodança. 

 

 Q15/01 - Primeiro Integração do grupo Significados da Educação Ambiental Integrada: círculo de 

cultura. 

 Q15/02 - Segundo Linha da vitalidade  

 

As polaridades que movem a vida: jogos de força. 

 Q15/03 - Terceiro Linha da criatividade  A integração das forças do mundo globalizado para 

sustentabilidade planetária com equidade e ética social: 

seminários transdisciplinares. 

 Q15/04 - Quarto Linha da criatividade A economia socioambiental: leis de preservação e 

conservação do meio ambiente natural e cultural (Mesa 

integrada de debates). 

 Q15/05 - Quinto Linha da criatividade Indústria do meio ambiente: reciclagem, projetos 

socioambientais... 

 Q15/06 - Sexto Linha da criatividade 

 

Faça sua parte: oficinas transdisciplinares (teatro, artes 

plástica, artesanato, música, dicas para o cotidiano e outras 

modalidades). 

 Q15/07 - Sétimo Linha da criatividade Os impactos socioambientais na Bacia do rio Cocó-CE: 

aula de campo. 

 Q15/08 - Oitavo Linha da sexualidade  O prazer de ser natureza: passeio ecológico pelas áreas 

conservadas ou preservadas da Bacia do rio Cocó-CE. 

 Q15/09 - Nono Linha da afetividade O afeto a natureza, incluindo o homem: projetos Sociais  

 Q15/10 - Décimo Linha da transcendência Celebração final: workshop de enceramento 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A projeção da terceira etapa da EAI, ao mesmo tempo em que “encerra” as 

atividades do grupo participante do processo educacional, abre portas para a expansão da 

mesma, ampliando seus horizontes junto à sociedade, numa tentativa de alcançar o maior 

leque possível de pessoas e grupos sociais interessados em cuidar do meio socioambiental de 

modo integrado, onde o ser humano pode ser percebido como um ser especial, inteligente, 

afetivo e superior ao sistema capitalista, portanto, capaz de amar a si, ao outro e a totalidade, 

sendo assim, um ser responsável por si, pelo o outro e a totalidade. Nessa perspectiva a 

proposta da EAI acredita ser possível educar o homem para a sustentabilidade da vida 

planetária, para um mundo ético, com equidade social a todas as espécies, povos e raça da 

Terra. 

                   A EAI comunga com a ideia que somente transcendendo a Era do Ter para a Era 

do Ser, o homem passa a enxergar a si, o outro e a totalidade, como uma Unidade, intricada 

por relações e conexões tão estreitas, que se tornam às vezes invisíveis ao olhar humano, mas 

facilmente sentidas com o pulsar do coração, basta respirar um ar puro as margens de um rio 

puro, ou tentar fazer o mesmo, em um rio poluído. 

 

 



198 
 

 

7.2 Tecendo a base construtiva dos Quadros Síntese da EAI 

 

                   No Apêndice A, citado anteriormente, constam os quadros sínteses da EAI que 

detalham os encontros da primeira etapa processual da EAI, entretanto, é fundamental lembrar 

que os referidos quadros foram elaborados a partir de adaptações básicas da metodologia do 

SB, mesclando com a Educação Biocêntrica, o Círculo de Cultura de Paulo Freire e outros 

modelos educacionais afins. Para tanto é importante fazer alguns esclarecimentos sobre o 

funcionamento da Biodança, fazendo um paralelo ou vinculação com as atividades propostas 

pela EAI. 

                   Conforme Diógenes (2006) a sessão de Biodança tem duração de duas a três horas 

e consiste em dois momentos: verbal (início) e depois o vivencial. Com relação à duração das 

atividades de cada encontro e moldagem das mesmas na execução da EAI, segue-se o modelo 

da sessão da Biodança, com as devidas adaptações. 

                   O verbal deve durar cerca de um terço do tempo disponível. Nele acontecem 

explicações gerais sobre o Sistema Biodança e o compartilhamento de ideais, conforme a 

temática escolhida pelo facilitador, vinculadas a proposta das vivências da sessão a serem 

experienciadas pelo grupo, selecionadas de acordo com seu momento e/ou às necessidades 

biopsicossociais. Nesse momento devem ser acrescidos esclarecidos quanto as propostas da 

metodologia da EAI como um todo, incluindo os temas transdisciplinares funcionamento, 

troca de experiências e reflexões do grupo dentro da discussão socioambiental mundial, do 

país em que vivemos e em situações mais localizadas. 

O vivencial deve preencher os demais dois terços da sessão, priorizando a 

vivência, considerada o diferencial metodológico da Biodança, nesse momento, conforme 

Diógenes (2006, p. 15),  

 
[...] são sugeridas movimentos [exercícios de Biodança] que combinados com a 

música e as emoções sentidas promovem vivências integradoras, aflorando o lado 

saudável da vida, possibilitando o fortalecimento da identidade e dos vínculos 

consigo, com outro e a totalidade, levando, assim, o participante a uma ampliação da 

consciência de sua existência, enquanto ser singular, mas com a clareza de fazer 

parte de um coletivo.  

 

Ressalta-se que as vivências da Biodança, por si, centralizam a integração do ser 

humano e sua vinculação com a totalidade, entretanto, considerando o alcance dos objetivos 

educacionais propostos pela pesquisa, é fundamental um direcionamento dessas vivências aos 

mesmos, ou seja, relacionando-as às atividades específicas da EAI. 
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Diógenes (2006, p. 15) lembra através de Góis (1995) que a parte verbal ou 

verbalização pode ocorrer nos seguintes moldes: aula teórica sobre o SB; círculo de cultura 

através de temas geradores possibilitando um diálogo no grupo acerca de diversos assuntos, 

contextualizados com a realidade, promovendo reflexões críticas sobre o acontecimentos 

históricos, sociais, políticos, econômicos, ambientais e outros; intimidade verbal compartilhar 

das vivências experimentadas na sessão anterior ou procedentes da vida de cada participante 

que digam respeito à exposição de vivências do próprio grupo ou fora dele.  

Reforçando Góis (1995), é importante destacar que o momento da verbalização 

deve fluir num ambiente de ética e profunda atenção ou escuta do outro, sem qualquer 

julgamento e intenção de promover terapia grupal. Cada membro deve receber e oferecer seu 

respeito e solidariedade ao grupo, contribuindo para o fortalecimento da identidade individual 

e grupal. Inclusive, as atividades dinâmicas e transdisciplinares da EAI, devem ter espaços 

nos momentos da verbalização, sugerindo-se alterná-los com os três moldes citados, grifando 

que essas atividades devem ser relacionadas aos temas que envolvem as questões 

socioambientais e vinculadas a realidade professor-aluno ou facilitador (a) e grupo 

participante do processo educacional, em questão. 

                   Diógenes (2006) explica que a parte vivencial é formada a partir de três recursos: 

a música, o movimento e a emoção, os quais, dentro de uma combinação e atrelados a 

consigna do facilitador podem promover o que a Biodança denomina de vivência. A música é 

o estímulo que toca o corpo-mente e o mobiliza (movimento) as expressões humanas 

significativas (emoção), as quais pouco a pouco vão se transformando, no criar e recriar de 

expressões vivas, buscando na sua autenticidade, sua identidade e revitalização de sua energia 

vital de espécie viva; o movimento é próprio e diferente a qualquer corpo, mas na forma e 

medida certa é capaz de reestruturá-lo biológica e psicologicamente, e a emoção vem 

instantaneamente, fluindo ao som da música e no ritmo do movimento resgatando os sentidos, 

os instintos, os sentimentos e a alma humana do homem (DIÓGENES, 2006). 

                   A importância da inserção das vivenciais do SB no processo educacional da EAI 

reside na consideração de que uma sessão de Biodança funciona como uma espécie de 

laboratório humano, no qual os participantes do grupo tem a possibilidade de se entregar as 

experiências ou instantes de vida (vivências) de resgate e/ou fortalecimento da identidade 

individual e coletiva, as quais, quando vivenciadas com autenticidade e conectadas à vida 

cotidiana do participante ou grupo, têm um efeito terapêutico ou transformador no estilo de 

viver dos mesmos. Nesse pensar, a metodologia do SB favorece as propostas da EAI, 

considerando que na mesma foca ou inclui, no cuidado do meio socioambiental, os cuidados 
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com o ser humano, através do fortalecimento de sua identidade singular e grupal, educando a 

pessoa para a promoção de uma qualidade de vida consigo, com outro e com a totalidade.  

O experimento da Biodança pode ser utilizado a qualquer idade do 

desenvolvimento humano, desde que a pessoa possua condições físico-mentais possíveis de 

realizar os exercícios sem prejuízo a saúde do seu corpo-mente. Para tanto, é necessário uma 

apreciação prévia do facilitador quanto às particularidades específicas de cada membro do 

grupo, de forma individual através de uma entrevista antecedendo as sessões, esclarecendo-as 

em especial, sobre as vivências, prioridades do SB.  

Quanto à aplicação das vivências nas proposições da EAI, esta, deve acontecer no 

nível usado para grupos de iniciação em Biodança, ou seja, enfatizando as linhas da 

vitalidade, criatividade e afetividade, considerando o foco da proposta educacional e não 

puramente a prática da Biodança, o que não oferece risco a integridade da metodologia do SB, 

pois, há um entrelaçar das linhas de vivências, significando que o fato de destacar uma, não 

impede que as demais apareçam no conjunto do vivencial de desenvolvimento ou 

fortalecimento da identidade humana. É importante ressaltar que ao ocorrer resistência a 

determinadas vivências por parte de algum membro, este deve ser respeitado, mas deve-se 

fazer o convite para apreciar a aula, apresentando a importância de sua participação para 

crescimento pessoal e do grupo como todo. 

                   Outro aspecto fundamental ao início de formação do grupo diz respeito aos seus 

acordos de convivência para o alcance da qualidade do trabalho, ou seja, pondo os limites 

necessários e enfatizando as condições para a realização das vivências e as demais atividades. 

O grupo deve ser misto e quanto ao tempo para realização das vivências, sem contar com as 

atividades transdisiciplinares da EAI, pode variar de cinqüenta minutos até uma hora e meia, 

dependendo do número de participantes e características próprias (idade, escolaridade e 

outras). 

                   A opção em utilizar o SB nas proposições da EAI é creditada pela experiência 

positiva em grupos de Biodança, obtida pela autora nos anos de 2005 a 2008, especificamente 

com crianças e adolescentes, tendo em vista a inclusão social, ou seja, com a participação de 

membros portadores de deficiência metais leves e da Síndrome de Down. Para certificar essa 

positividade, grifa-se que os citados grupos contaram, na época, com a supervisão de 

profissionais didatas em Biodança, reconhecidos pela Escola de Biodança do Ceará - EBC, 

em destaque: a psicopedagoga Ruth Cavalcante e a psicóloga Fátima Diógenes que 

testemunharam os registros do sucesso da aplicação do SB nos membros dos referidos grupos.  
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7.3 O Apêndice A e os respectivos quadros sínteses da primeira etapa processual da EAI 

 

O Apêndice A, apreciado separadamente da redação final da dissertação por 

motivos práticos e didáticos, apresentam os quadros sínteses que detalham os encontros da 

primeira etapa processual da EAI, conforme citada anteriormente. Ressalta-se que os referidos 

quadros representam simulações práticas das proposições teórico-metodológicas da EAI, 

tecidas com base no SB e adaptações que possam contribuir para o desenvolvimento de uma 

percepção socioambiental integrada (individual e grupal), reflexiva e crítica à realidade 

professor-aluno, considerando os princípios da ecologia profunda e biocêntrico, 

compartilhando a valorização da vida planetária, sua sustentabilidade em rede e a importância 

do fortalecimento da identidade dos atores envolvidos no processo educacional da EAI. 

                   Antes da apresentação dos referidos quadros síntese ressalta-se a importância da 

realização de registros acerca da situação dos membros participantes da EAI, no sentido de 

perceber as condições (iniciais, durante e finais) dos mesmos, possibilitando um 

acompanhamento da evolução quanto ao processo educacional de cada um e do grupo como 

um todo, para no final da(s) etapa(s) obter-se uma visualização geral dos membros, facilitando 

uma avaliação dos resultados que contribuíram ou não para a efetivação positiva ou não da 

EAI proposta ao grupo. Para tanto, sugere-se no Apêndice B, modelo teórico de percepção 

grupal ou de visualização da situação evolutiva (inicial, durante  e final) dos membros de um 

grupo hipotético de EAI, ou seja, dentro da estrutura e princípios da EAI, apresentando alguns 

exemplo possíveis de como fazer uma percepção dos membros, destacando entre outros 

aspectos, a porcentagem de frequência ou participação dos mesmos nos encontros, pontuando-

se, entretanto, que esses registros são de responsabilidade do facilitador (a) do grupo, o qual 

pode fazer as devidas adaptações ao modelo proposto. Atrelado aos registros do Apêndice C é 

também proposto um exemplo de Ficha Cadastral para os participantes, Apêndice C.  

                   Considerou-se importante também, a elaboração de instrumento didático de 

autoavaliação, conforme mostra o Quadro 16, devendo ser aplicado no inicial e final de cada 

etapa(s), no sentido de auxiliar a construção de perfis de cada membro, relacionando o nível 

individual e grupal de percepção socioambiental, destacando aspectos como a relação 

sociedade/natureza e responsabilidade ética/ social/ cidadã de cada membro. 
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Quadro 16 - Percepção Socioambiental Integrada  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Quadro 16 tem uma contextualização teórico-metodológica, transdisciplinar, 

envolvendo o pensar científico das Inteligências Múltiplas por Gardner (ANTUNES, 2001). 

Destaca as Inteligências Naturalista, Interpessoal, Intrapessoal e a sistematização da 

Inteligência Afetiva proposta adaptada por Ruth Cavalcante, conforme o Anexo E. Dentro do 

contexto de construção do referido quadro pretende-se contemplar em sua essência, as 

vivências biocêntricas de Toro (2006) criador do SB, as reflexões da “ecológica profunda” de 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA: UMA CONTRIBUIÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA   

BASEADA NA PECEPÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO COCÓ-CE  
 

AUTO-PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL INTEGRADA: 
 

                 A partir da autoavaliação perceba sua participação na relação Sociedade x Natureza e qual sua 

Responsabilidade Ética/ Social/ Cidadã na mesma. Para tanto reflita sobre os três níveis de conexão com a vida: 
 

Como percebo minha conexão com a Totalidade (natureza socioambiental planetária)? 

Como percebo minha conexão com o Outro (semelhantes de espécie)? 

Como percebo minha conexão Consigo (natureza individual) 

 

Escala de respostas quanto aos níveis de conexão com a vida:  
 

1. Nenhum (a), Indiferente ou Dissociado (a)                                                                                       

2. Pouco (a), Ás vezes, Raro (a) ou Restrito (a)     

3. Superficial, Com Dificuldades ou Forçado (a)  

4. Frequente, Relativamente Integrado (a)     

5. Constante, integrado (a) ou Espontâneo(a)         
 

 

 

Auto-Percepção Socioambiental Integrada 
 

N - Nenhuma  

P - Pouca   

R - Regular 

B - Boa 

E - Elevada  

Conexão com a Totalidade (natureza socioambiental planetária) 1 2 3 4 5 N P R B E 

Como percebo minha relação com a Vida Universal?           

Como percebo minha relação com o Planeta Terra?           

Como percebo minha relação com a Teia da Vida?           

Como percebo minha relação com as questões Socioambientais?           

Como percebo minha relação-participativa na Educação Ambiental?           

 

Conexão com o Outro (semelhante de espécie)           

Com percebo minha relação com o Outro?           

Com percebo minha Empatia com o Outro?           

Como percebo minha Solidariedade nos problemas socioambientais?           

Como percebo minha Valorização ao Trabalho coletivo?           

Como percebo minha Participação/Comunicação Grupal?           
 

Conexão Consigo (natureza individual)           

Como percebo meu Contato c/a minha Natureza Interior (EU)?           

Como percebo meu Movimento Corpo-Mente-Sentimentos?           

Como percebo minha Comunicação (Intra/inter-pessoal)?           

Como percebo minha Valorização Pessoal (afeto, cuidados, limites ..)?           

 Como percebo minha Integração Consigo, com o Outro e a Totalidade            
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Capra (1997) e a importância do conhecimento científico acerca de uma percepção ambiental 

integrada da paisagem, destacada por Mateo, Silva e Cavalcante (2007).  

                   Encerando o capítulo referente à elaboração das proposições teórico-

metodológicas, refletidas na dissertação, segue-se a apreciação do Apêndice A, apresentado 

os respectivos quadros sínteses da primeira etapa da EAI.  
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8    CONCLUSÃO  

 

A dissertação contribuiu para uma reflexão teórico-científica e crítica acerca da 

pluralidade de concepções e práxis em educação ambiental, ampliando sua dimensão para um 

encontro de saberes científicos e culturais, trazendo a luz o olhar transdisciplinar da crise 

ecológica global e possíveis soluções direcionadas à sustentabilidade da vida planetária, com 

equidade e ética socioambiental. Nessa perspectiva aponta uma Educação Ambiental 

Integrada - EAI, baseada em uma estrutura epistemológica tríplice: a percepção integrada da 

paisagem, exemplificada na Bacia do rio Cocó, a visão da ecologia profunda e o princípio 

biocêntrico, dialogando com Christofoletti (1980), Capra (1997), Mateo, Silva e Cavalcante 

(2007) e Toro (2005). 

A EAI confirma a visão sistêmica em rede dos sistemas vivos (naturais e sociais) 

e fazendo uma percepção integrada da paisagem (um todo unificado), incluindo o homem, 

participante do processo de transformação de sua própria realidade. Ao perceber o ser 

humano, como parte da complexidade socioambiental planetária e cósmica, a EAI evidencia 

que é indispensável um educar ou re-educar do seu sistema biopsicosocial, proporcionando-o 

um contato individual e coletivo com a sua naturalidade biocêntrica, enquanto ser vivo 

(singular e plural), vinculado a Natureza Universal simultaneamente agente ativo no espaço 

sócio-político-econômico da sociedade. 

Este trabalho se propôs apresentar uma percepção ambiental integrada da 

paisagem representada pela área drenada da Bacia Hidrográfica do rio Cocó. Neste estudo, 

partiu-se do princípio que a referida bacia hidrográfica tem um papel relevante na Região 

Metropolitana de Fortaleza - RMF e que seu quadro geoambiental apresenta características 

diversificadas e peculiares às diferentes combinações e interdependência de fatores naturais 

(geologias, relevo, hidrologia, vegetação, solos e fauna), refletidas ao delinear as unidades 

geoecológicas de paisagem, que são resultantes da interação ou relação sistêmica em rede 

nelas produzidas, incluindo a ação antrópica que age e altera as características ambientais 

naturais dessas unidades, degradando-as indiscriminadamente.  

                   Entre outros fatores, o acelerado e desordenado processo de expansão urbana da 

metrópole de Fortaleza, constitui o principal responsável pela referida degradação, 

principalmente porque a Bacia do rio Cocó tem mais de 60% de sua área inclusa na malha 

urbanizada da cidade, estando, portanto, constantemente sujeita aos mais variados impactos 

socioambientais que ocorrem sem qualquer princípio de conservação dos recursos naturais, 

através do seu uso e ocupação inadequados desses, demonstrando assim, total descaso à 
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manutenção do equilíbrio ecológico da bacia. 

Nessas condições, a Bacia do rio Cocó corre riscos de ter seus cursos d’água 

transformados em canais coletores de águas e resíduos poluentes, suas planícies serem 

totalmente ocupadas por edificações diversas e de ocorrer o desaparecimento dos mangues, o 

que acarretaria uma descaracterização de seus ambientes ecológicos e problemas graves tanto 

de ordem ambiental, como socioeconômico. 

Faz-se necessário, portanto, uma EAI, conscientizando e assistindo a população 

ribeirinha nos cursos d’águas da Bacia do rio Cocó e toda a população metropolitana, 

promovendo um desenvolvimento racional e integrado nas atividades de aproveitamento 

desse recurso hídrico, com restrições ao uso e ocupação de áreas com grande instabilidade 

socioambiental e cumprindo-se severamente as leis que já as protegem. 

Os resultados da pesquisa acerca da proposta teórico-metodológica de uma 

Educação Ambiental Integrada, baseada na percepção da paisagem da Bacia do rio Cocó 

poderão servir para estudos posteriores mais pormenorizados ou de áreas similares, assim 

como serem úteis a órgãos públicos, particulares e ONGs, que se preocupam com a 

preservação e conservação do meio ambiente, dentro de uma visão integrada da relação 

Sociedade e Natureza. 

                   Encerrar a dissertação, não significa finalizar o trabalho, mas fazer um resgate da 

sistematização de outros estudos relacionados ao tema da EAI e a Bacia do rio Cocó e, a partir 

disso dar início ou continuidade à práxis pedagógicas de EA e gestão socioambiental nas 

áreas de entorno da bacia e outras semelhantes, considerando a apresentação de resultados e 

discussões refletidos, possibilitando a criação ou ampliação de redes que objetivem uma 

conscientização ecológica, reflexivo-crítica da realidade socioambiental local, regional e 

global, que priorizem a valorização do meio ambiente, como um todo, garantindo a sua 

sustentabilidade de vida natural e do próprio cidadão globalizado 

                   O valor de uma pesquisa científica se concretiza com sua práxis social, pois a 

ciência deve ser direcionada à prestação de serviços de promoção do bem-estar 

socioambiental local, regional e global. Não deve ser reduzida a uma mera satisfação pessoal 

em criar algo novo, com fins vulgares de obtenção de títulos acadêmicos ou recompensas 

capitais.  

                   Esta pesquisa contribui com uma base teórico-metodológica qualificada para uma 

EAI, norteada nos princípios da percepção integrada da paisagem, da ecologia profunda e o 

princípio biocêntrico. Para desenvolver o estudo toma como referência socioambiental a 

Bacia do rio Cocó, embora os princípios e recursos metodológicos da proposta de EAI 
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dissertada possam servir de parâmetro para qualquer outro ambiente socioambiental, desde 

que se façam as devidas adaptações relacionadas as especificidades do local de aplicação e 

dos envolvidos no processo educacional.  

Outro fato observado é a rara ou inexistência de projetos de EAI com propostas 

transdisciplinares, reflexivas e críticas da realidade do modelo societário atual ou do 

capitalismo globalizado, que aprisiona as pessoas a paradigmas da modernidade descartável, 

que geram a desvalorização da vida planetária, escamoteando o interesse particular no 

acúmulo de riquezas e poder, negando os riscos para a sustentabilidade da biodiversidade 

animal e vegetal da Terra e da própria qualidade de vida humana. 

                   A Bacia do rio Cocó constitui um potencial imensurável de exploração para uma 

EAI, considerando sua total inserção na RMF porque interage cotidianamente, direta ou 

indiretamente na vida da população, como um sistema vivo, com significativa importância 

socioambiental e econômica, destacando a sua influência nas condições climáticas da 

metrópole de Fortaleza, o potencial de áreas verdes, espelhos d’água, a pesca e a agricultura 

de subsistência, assim como o lazer e o turismo. 

                   Embora a Bacia do rio Cocó apresente várias áreas degradadas existem 

possibilidades de mitigação dos impactos ambientais ou a recuperação de muitos dos seus 

ambientes naturais, desde que haja um trabalho efetivo e continuo de EAI junto à população 

ribeirinha e na RMF, através das instituições educacionais (formais e não formais) e empresas 

particulares e públicas (comércios, indústrias e hospitalares) que ocupam as margens dos 

cursos d’água da bacia.  

                   Vale ressaltar que os referidos projetos de EAI devem ser associados, também, a 

projetos públicos governamentais de saneamento básico, coleta de lixo seletivo e outros que 

proporcionem as condições de prevenção de poluição das águas do rios, riachos e lagoas da 

referida bacia hidrográfica e evitem a descaracterização das matas ciliares das margens dos 

recursos hídricos, mangues e florestas das nascentes, geralmente provocadas pela desenfreada 

especulação imobiliária. 

                   A partir da escolha da Bacia do rio Cocó como unidade de interação para uma 

práxis da proposta de EAI então discutida e, considerando que o valor científico de qualquer 

pesquisa está na promoção bem social. Esta, especificamente contribui de forma concreta, 

apresentando possibilidades diferenciadas de desenvolvimento qualitativo e quantitativo no 

cuidado com o meio ambiente natural e social, no qual está inserida Bacia do rio Cocó. Para 

tanto visualiza-se, de início, como principal via ou porta de acesso para a realização dessas 
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possibilidades as escolas públicas da rede estadual e municipal localizadas nas proximidades 

da Bacia do rio Cocó.  

                   Selecionando algumas das referidas escolas, o processo da EAI tende a evoluir em 

redes sistêmicas integradas. Entretanto, é necessário que se criem as condições de 

comunicação, interação e articulação dentro e entre cada escola, as famílias e sua comunidade 

e entre as escolas e as comunidades. Isso possibilitará uma expansão e divulgação do trabalho 

inicial, o qual é fundamental um resultado satisfatório. Para isso é essencial uma qualificação 

adequada (e maior esforço dos primeiros grupos envolvidos), reflexo de uma boa formação 

educacional segundo a teoria-metodológica das proposições discutidas nesta dissertação, ou 

seja, norteada pelos seus princípios e recursos, além do desafio de conquistar parceiros de 

pessoas físicas e jurídicas com afinidades na realização das propostas definidas pela EAI.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Quadros sínteses 
 

 Quadros sínteses referentes aos encontros da  
Primeira etapa processual da EAI, conforme o Quadro 13. 

 
Quadro 13 - Primeira etapa processual da EAI. 

 
 
Encontro 
 

 
 Tema central da  
 sessão de Biodança  
 

 
Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta 
de EAI e relacionadas à sessão de Biodança. 

 
 Q13/1 - Primeiro 

 
 Integração do grupo 

 
Percepção integrada da paisagem, incluindo o homem: 
expressão criativa (colagem, desenhos e outros recursos 
artísticos). 

  
Q13/2 - Segundo  

  
Integração do grupo 

 
A vida planetária: construção de mandalas dos 04 
elementos - água, fogo, terra e ar (artes com discos venis, 
CDs ou outros materiais).   

  
Q13/3 - Terceiro  

 
 Integração do grupo 

 
O Lixo - arte transformada, matéria prima-reciclada, um 
exercício de cidadania ambiental.   

 
 Q13/4 - Quarto  

 
 Linha da vitalidade 

 
Atividades lúdicas livres: variação de jogos, resgatando e 
reciclando brincadeiras. 

 
 Q13/5 - Quinto  

 
 Linha da afetividade e 
 criatividade 

 
A arte de pintar coletivamente - criações livres (tintas 
naturais e papeis recicláveis).  

 
 Q13/6 - Sexto  

 
 Linha da afetividade 

 
Cidadania: uma conquista pela cultura de paz 
(reflexão dinâmica). 

 
 Q13/7 - Sétimo  

 
 Integração das linhas de   
 vivências: a vivência dos  
 animais. 

 
Homem x Natureza: relação integrada dos instintos e 
razão. 

 
 Q13/8 - Oitavo  

 
 Integração dos 04  
 elementos: água, fogo,  
 terra e ar. 

 
A teia da vida - a rede sistêmica e integrada dos elementos 
naturais e culturais na Bacia do rio Cocó-CE.  

 
 Q13//9 - Nono  

 
 Integração das linhas de 
 vivências: o trabalho 
 com argila.  

 
Responsabilidades sociais: sustentabilidade com equidade 
socioambiental (A carta da Terra). 

  
Q13/10 - Décimo  
 

 
Linha da afetividade: 
o ninho ecológico da 
espécie humana. 
 

 
Sociedade globalizada: resgatando a afetividade humana 
(Imagens da biodiversidade humana). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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QUADRO SÍNTESE DO PRIMEIRO ENCONTRO – Q13/1 
 

 
Data: __/ __/ __       Duração/ Funcionamento: _____________ Total de Participantes: _______ 

 
DINÂMICA DO ENCONTRO DO PRIMEIRO ENCONTRO 

 
1. Acolhida do Grupo:  

Recepção acolhedora dos participantes e acompanhantes responsáveis e, em caso 
de crianças, idosos e/ou deficientes, transmitir tranquilidade e segurança para ambos. Nessa 
ocasião, apresenta-se as condições do espaço, quanto à infraestrutura e segurança,  lembrando 
os cuidados à manutenção do ambiente, visando o bem estar de todos e conservação do 
mesmo, contando com a colaboração e responsabilidade do grupo. 
 
2. Apresentação do Grupo: 

- Facilitadores da Educação Ambiental Integrada (EAI), convidados, estagiários e 
outros atores envolvidos no processo educacional proposto. 

- Integrantes do grupo, partindo-se da fala individual de cada um, como por 
exemplo: nome, idade, escolaridade e qual o seu conhecimento e/ou experiência(s) a respeito 
de educação ambiental, em Biodança ou outra atividade semelhante, construindo uma rede de 
ideias, sendo importante também, lembrar e mencionar o nome de pessoas que não puderam 
comparecer ao encontro, com devida justificativa, conforme o caso e a necessidade.  

 
3. Situação do grupo e definição da EAI: 

Diz respeito às considerações gerais e especificas sobre a formação do grupo de 
EAI, como: justificativa, objetivos, importância e condições para sua continuidade (duração, 
número mínimo de componentes, espaço físico, horário e dias adequados ao grupo como todo, 
etc.). Estes esclarecimentos facilitam adiante os compromissos e acordos, firmados com todos 
os integrantes do grupo, inclusive com os pais ou responsáveis (em caso de grupos com 
crianças, idosos e/o deficientes) à eficaz funcionalidade do grupo.            

Para uma melhor compreensão com relação à proposta teórico-metodológica da 
EAI, deve-se considerar a particularidade do grupo, sendo indispensável uma linguagem 
acessível, evitando vocabulários científicos e discursos longos, resumindo-se, basicamente, 
em comentários breves e simples, como por exemplo: como surgiu a proposta da EAI, seus 
princípios, seu funcionamento, seus objetivos e seu público. Para tanto se deve valorizar o 
conhecimento do grupo, suas experiências anteriores em EA e no SB, esclarecendo que ao 
longo do processo haverá contínuas explicações, possibilitando cada vez mais a incorporação 
do objetivo principal do trabalho, de acordo com o grau de aprendizagem singular do grupo 
formado. 
 
4. Acordo de Convivência:  
                   Consiste na elaboração de compromissos, por parte do grupo como todo. Para 
tanto, é importante a fala de cada um participante e depois, o registro, dos acordos de 

 
Encontro 
 

 
Tema central da 
sessão de Biodança 
 

 
Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta de EAI e 
relacionadas à sessão de Biodança. 

 
 Q13/1 - Primeiro 

 
Integração do grupo 

 
Percepção integrada da paisagem, incluindo o homem: expressão 
criativa (colagem, desenhos e outros recursos artísticos). 
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convivência confirmados por todos, colocando ainda, que sempre serão lembrados no grupo, 
quando se fizerem necessários, cuidando, desse modo, do rendimento do trabalho grupal a ser 
desenvolvido e, portanto, dividindo a responsabilidade com todos. Esses acordos resumem-se 
em questões básicas de um grupo comum como: não deixar de vir aos encontros, exceto 
quando tiver algum problema, chegar na hora acertada pelo grupo e aquelas relacionadas a 
própria dinâmica-metodológica da proposta da EAI, principalmente as particularidades das 
vivências biocêntricas, como:  

a) Na parte verbal - esperar sua vez de falar, expressando-se, conforme a vontade 
e/ou necessidade de cada um, desde que seja em relação às colocações do momento, feitas 
pelo facilitador e/ou pelo grupo, sempre respeitando ambos (diferenças de pensamento, 
formas de colocação, possíveis emoções surgidas, timidez, etc.) e aprendendo a escutar com 
total atenção, como os orientais costumam interpretar1 quando alguém tiver iniciado a fala. 

b) No intervalo - após o término da verbalização, há um pequeno intervalo, em 
torno de 15 minutos, para um leve lanche e cuidar das necessidades fisiológicas, pois não 
haverá condição, quando iniciado a parte vivencial. Esse momento é também de descontração 
e interação do grupo, favorecendo um convívio de moderada intimidade do mesmo. 

c) Na parte vivencial - participar espontaneamente dos exercícios de biodança, 
não falar quando estiver realizando as vivências, ou seja, usar os outros sentidos e 
movimentos do corpo, escutar atentamente as explicações do facilitador, não sair no meio da 
vivência. Caso não queira participar de determinada vivência, por algum motivo, fazer 
somente os exercícios que pode e comunicar ao facilitar para o devido procedimento e não 
interferir na vivência do colega. 
 
5. Momentos metodológicos: 

A parte verbal ou verbalização corresponde ao primeiro momento do encontro, 
com duração de aproximadamente uma hora, variando conforme a estruturação ou período de 
duração definido para o processo educacional da EAI. (Quadro 12, página 193). Nesse 
momento é feito, inicialmente, as apresentações, os informes ocasionais, estabelecidos os 
acordos e expostos os temas do dia, relacionados às abordagens da Biodança e da 
transdisciplinaridade das atividades da EAI. Também é possível uma roda de conversa sobre 
as experiências do grupo em Educação Ambiental e em Biodança, e por fim são colocadas as 
considerações gerais sobre os objetivos e importância da EAI, justificativas quanto a 
utilização das metodológicas do Sistema Biodança (SB), da Educação Biocêntrica (EB) e do 
Cículo de Cultura de Paulo Freire (CCPF). Ainda nesse momento, deve ser explicada a 
proposta das atividades extras a serem trabalhados ao longo do processo grupal (por que, 
quais, como e quando aconteceram, etc.). O segundo momento, denominado de parte 
vivencial, divide-se em duas partes: 
                   a) Vivencial/1 - realizada logo após a verbalização e o intervalo do lanche, com 
duração de 30 a 45 minutos. Nesse momento acontecem as vivências iniciais de Biodança, 
adequadas aos temas centrais do encontro da Biodança e os Transdisiciplinares, seguindo os 
ensinamentos básicos das vivências biocênricas, que na ocasião explica-se de forma breve e 
simples, sobre a vivência em Biodança, dando ênfase ao direcionamento para EAI. A partir 
disso, as vivências biocêntricas seguem a sequência de exercícios, atentando-se para a curva 
de uma sessão de Biodança: ativação-regressão-ativação e focando o objetivo do momento 
que consiste na integração do grupo.   

                                                 
1 Escutar com total atenção, como os orientais costumam interpretar: com os olhos (olhando o outro, 
expressando interesse verdadeiro em escutá-lo), com os ouvidos (procurando compreender o que o outro está 
dizendo, significando a sua mensagem) e em especial, com o coração (sentindo e compartilhando as emoções 
e/ou sentimentos apresentados na expressão oral do outro).        
 



220 

  

                   b) Vivencial/2 - acontece após o Vivencial/1, disponibilizando-se um pequeno 
espaço para satisfação de necessidades básicas. Inicia-se com um relaxamento com o enfoque 
no tema transdisciplinar selecionado para o primeiro encontro. 
 
6. Vivencial/ 1 e Tema central da sessão de Biodanca 
                   De acordo com o quadro síntese Q13/1: Vivencial/1 é possível analisar o 
predomínio das linhas de vivências da vitalidade, criatividade e afetividade, fundamentais para 
o começo de uma interação grupal, reforçada com a escolha de exercícios, que promovam os 
vínculos, principalmente, com o outro e como o todo. 
                   As rodas de ativação refletem a vitalidade, demonstradas através de uma alegria 
contagiante e prazerosa. Enquanto que o caminhar com trocas vividas pelos pares, como se 
fosse uma brincadeira, deve acontecer naturalmente e com simplicidade, estimulando a 
criação de movimentos diferentes, vínculos e aumentado à força vital de todo o grupo. O 
caminhar livre, atento a respiração, serve para regular a adrenalina, produzida na ativação e 
preparar o grupo para o desbloqueio das tensões do pescoço e outras partes do corpomente, o 
que facilita a dança de fluidez progressiva individual, a dois, a quatro e, por fim a grupal. 
                   A dança de fluidez proporciona um momento tranqüilo e suave, devendo 
responder a consigna do facilitador (a). Nessa dança percebe-se, perfeitamente a capacidade 
de autorregulação do ser humano, o que possibilita uma integração do corpo-mente, por 
inteiro, podendo ser percebido através de expressões faciais e leveza dos movimentos 
apresentados pelo grupo. 
                   Encerram-se as vivências, com uma pitadinha da linha de vivência da sexualidade, 
facilitando maior desinibição, proximidade de contato e gerando mais prazer em estarem 
juntos. O fortalecimento da expressão grupal, com ênfase ao processo da EAI, promove o 
desenvolvimento e integração dos vínculos do ser humano com a teia da vida (consigo, com o 
outro e totalidade) que no pensar da EAI contribui na ampliação de sua consciência ecológica 
individual e coletiva, quanto ao cuidado com as relações e regulações sistêmicas existentes na 
interação Sociedade e Natureza. 
 
7. Vivencial/2 e o Tema transdisciplinar/Atividades integrativas da proposta de EAI e 
relacionadas à sessão de Biodança. 
                   O tema transdisciplinar refere-se às atividades integrativas da proposta de EAI, 
devendo relaciona-se as vivências de Biodança. Nesse primeiro encontro, conforme o quadro 
síntese – Q13/1, enfoca acercar da importância de uma percepção integrada da paisagem, 
incluindo o homem e, para tanto, sugere uma expressão criativa, utilizando os recursos 
artísticos (colagem, desenhos e outros). A expressão criativa deve contribuir para uma 
reflexão individual e coletiva enfocando que a Natureza e a Sociedade são partes integradas 
de um mesmo sistema globalizado e, por isso é importante cuidar do meio socioambiental de 
forma também integrada. 
                   Esse tipo de atividade também deve promover momentos individuais, fazendo o 
educando refletir consigo (sozinho) sobre o tema, apenas compartilhando os materiais 
disponíveis e ideias acerca de suas criações. Em seguida faz-se uma breve socialização com o 
grupo todo. A dinâmica para confecção das artes fica a critério do facilitador(a), entretanto 
sugere-se incluir nos recursos didáticos, o uso de materiais de sucata e também de músicas 
instrumentais para harmonização ambiental e proporcionar aos participantes o prazer no ato 
de suas criações. 
                   Após a socialização das artes, realizaram-se quatro rodas biocêntricas fechando o 
processo desencadeado no grupo. A primeira roda é de Harmonização (com música), 
procurando manter o clima de sintonia do grupo e dança-se no compasso da música. Em 
seguida, aproveitando a mesma roda, faz-se outra de comunicação de olhares, expressando os 
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sentimentos vividos por todos, não somente com referência a criação e socialização dos 
trabalhos de arte, mas, também, com relação ao encontro na sua totalidade, como: as 
vivências, as amizades feitas, a comunhão na alegria e a aprendizagem mútua. É natural nesse 
momento surgirem risos, todavia pede-se para evitar falas. 
                   Ainda em roda, porém, apresentando uma música mais ativa, dança-se com 
alegria, fazendo trocas de pares, como uma brincadeira e conclui-se com uma roda mais 
eletrizante, onde todos podem ir ao centro, dançar livremente, deixando sua marca para o 
grupo e, ao mesmo tempo, despedindo-se de todos. Esse momento final geralmente é muito 
divertido e favorece uma expressão do grupo de alegria e felicidade, refletindo o alcance os 
objetivos de integração grupo.  
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QUADRO SÍNTESE DO PRIMEIRO ENCONTRO – Q13/1: Vivencial/1  
Tema central da sessão de Biodança: Integração do grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 

 

 

Nº. 
 

 

EXÉRCÍCIO 
 

CONSIGNA 
 

DEMONSTRAÇÃO 
 

LV 
 

NV 
 

MÚSICA/ Interprete 
 

CD 
 

N 
 

T 
 

F 

01 Roda de ativação 
com alegria 

Alegria/ Prazer 
Encontros/ 
Ativação  

Em roda, dançando ao ritmo da música. V 3 Adeó 
Estamos Chegando/ 
Milton Nascimento 
 

Missa dos quilombos 02 03’31”  

02 Roda de ativação 
com alegria 

Alegria/ Prazer 
Encontros/ 
Energia 

Em roda, dançando ao ritmo da música. V 3 Bola de Meia, bola de 
gude/ Milton 
Nascimento 
 

Miltons  09 03’  

03 Caminhar ritmo em 
par com trocas 
 

Encontros/ 
Amizade 

Em par, caminhar juntos ao ritmo da música. V, 
 C e A 

1 e 2 I’l looking a faur leof 
clover 

Great Gatsby Era 06 02’44”  

04 Caminhar livre 
atento a respiração 
 

Harmonia/ 
Respiração 

Caminhar só e livremente acalmando a respiração.  V 1 Rosa C. Poyares 07   

05 Movimento 
segmentar de 
pescoço 

Relaxamento/ 
Respiração 
 

Em pé, com pernas ligeiramente abertas, na altura 
dos quadris, joelhos flexionados levemente, cabeça 
um pouco inclinada e boca semi-aberta, soltar os 
braços e suavemente, ao som da música, girar o 
pescoço, descontraindo as tensões. 
 

V 1 Because/ The Beatles. Beatles/ 
Abbey Road N 

08 03’ 
(aprox.)

 

06 Dança de fluidez Relaxamento/ 
Respiração/ 
Harmonia/ 
Suavidade 
 

Em pé, com pernas ligeiramente abertas, na altura 
dos quadris, joelhos flexionados levemente, cabeça 
um pouco inclinada e boca semi-aberta, movimentar 
o corpo suavemente ao som da música. 

V e C 1  Bílitis Gheohe Zamfir/ 
Harry Van Hoof 

12 04’26”

07 Dança de fluidez a 
dois, a quatro e  
grupal 
 

Relaxamento/ 
Respiração/ 
Harmonia/ 
Suavidade 
 

Idem ao anterior, porém inicialmente em dupla, 
numa progressão até formar o grupo todo. 

V,  
C e A 

2 e 3  Bílitis Beatles/ 
Abbey Road N 

08 03’aprox

08 Roda de ativação 
suave 

Ativação/ 
Harmonia/ 
Amizade/ Afeto 
 

Em roda, dançando ao ritmo da música e procurando 
olhares, expressando alegria de estar no grupo. 

V,  
C, e A 

3 É tão lindo A turma  
do balão mágico 

03 03’ 

09 Roda de ativação Alegria/ 
Brincadeira/União. 

Inicia-se em roda, dançando ao ritmo da música, 
depois o brinca de trenzinho expressando alegria.  
 

V,  
C e S 

3 Trenzinho Pra gente miúda II 04 02’38”

 

LV - Linhas de vivências:  
        A (Afetividade)     C (Criatividade) 

        S (Sexualidade)     T(Transcendência)   V (Vitalidade). 
 

 

 

NV - Níveis de vinculações:  
         1 (consigo) 
         2 (com o outro)  
         3 (com a totalidade) 

 

 

CD - Disco 
 

 

N – Número da Música 
 

T - Tempo 
 

F - Facilitador (a)  
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QUADRO SÍNTESE DO PRIMEIRO ENCONTRO – Q13/1: Vivencia/ 2 
Tema transdisciplinar da EAI: Percepção integrada da paisagem, incluindo o homem (Expressão criativa) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 

 
Nº. 

 
EXÉRCÍCIO 

 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
T 

 
F 

01 Relaxamento Respiração/ 
Harmonia/ 
Tranquilidade 
 

Deitado, de olhos fechados, relaxarem o corpo ao 
som de uma música suave. 

V 1 Adágio Gheohe Zamfir/ 
Harry Van Hoof 

13 02’56”  

02 Expressão criativa de 
acordo com o tema 
transdiciplinar. 

Criar algo que 
possa expressar 
sentimentos 
relacionado ao 
tema 
transdisciplinar. 
 

Em posição confortável e de livre escolha, 
sentado ou deitado, expressar através de 
desenhos, cartões, bilhetinhos etc., os sentimentos 
do momento relacionados ao tema da sessão, 
proporcionados pela sessão de biodança. 

C e A 1 Cosmic Of Silk Road Fluidez 
Criativa/ 
Kitaro 

Asia/ Kitaro 04 04’33”  

 
ESPAÇO PARA BREVE SOCIALIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES CRIATIVAS COM O GRUPÃO 

 
03 Roda de  

harmonização 
Alegre/ 
Harmonia 

Em roda, dançando ao ritmo da música suave.  V e A 3 Bridge Over  
Trobled Water 

Simon And Garfunkels 
Greatest Hits 
 

09 04’51”  

04 Roda de comunicação 
afetiva (de olhos 
abertos) 

Amizade/ 
Alegria/ 
Comunhão 

Em roda, dançando ao ritmo da  música e 
procurando olhares, expressando alegria de estar 
no grupo. 
 

A 3 Bridge Over 
Trobled Water 

Simon And Garfunkels 09 04’51”  

05 Roda de alegria com 
trocas 

Ativação / 
Encontros/ 
Alegria 

Inicialmente em roda, ao ritmo da música, depois 
formando duplas, trocando de pares, expressando 
alegria de vivenciarem juntos. 
 

V, 
C e A 

2 e 3 The Sound Of 
Silence 

Simon And Garfunkels 05 03’04”  

06 Roda de alegria Alegria/ 
Expansão/ 
Celebração 

Em roda, ao ritmo da música e depois cada uma 
vai ao centro se despedir do grupo, expressando 
seu prazer do encontro vivido. 

V, C, 
A, T e S 

1, 
2 e 3 

Roda Pião/ 
Caetano Veloso 
 

Curso de Educação 
Biocêntrica -  
A pedagogia do encontro
 

07   

 
LV - Linhas de vivências:  
        A (Afetividade)    C (Criatividade)  
        S (Sexualidade)    T (Transcendência)  V (Vitalidade) 

 

 
NV - Níveis de vinculações:  
         1 (consigo) 
         2 (com o outro) 
         3 (com a totalidade) 
 

 
CD - Disco 

 

 
N - Número da Música 

 
T - Tempo 

 
F: Facilitador (a)  
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QUADRO SÍNTESE DO SEGUNDO ENCONTRO – Q13/2 
 

 

Data: __/ __/__      Duração/Funcionamento: _____________ Total de Participantes: _______ 
 

DINÂMICA DO ENCONTRO DO SEGUNDO ENCONTRO  
 
1. Acolhida do Grupo:  
                   Recebimento dos participantes, inclusive de novatos, com bastante satisfação por 
terem vindo compor o grupo, bem como dos respectivos pais e/ou responsáveis, conforme o 
tipo de grupo transmitindo sempre a alegria e tranquilidade. 
 
2. Momentos metodológicos: 
                   É feito o convite ao grupo para formar o círculo, sentados no chão ou sobre 
colchonetes e inicialmente expõe-se a proposta da agenda do dia, aberta a sugestões, na qual 
deve constar as atividades a serem realizadas, as explicações sobre o tema central e o 
transdisciplinar, quando será o intervalo e outros informes gerais. 
                   Considerando o início de uma matriz grupal e a necessidade de maior 
esclarecimento para eventuais novatos, repete-se na seqüência da verbalização um pouco 
quanto aos itens referentes a apresentação dos participantes, a situação do grupo/definição da 
EAI e os acordos de convivência.  
                   Esse segundo encontro também compreende os momentos da parte verbal ou 
verbalização, parte Vivencial/1 e Vivencial/2 e o intervalo para lanches, bem como de 
satisfação de necessidades básicas.  
                   No momento da verbalização é interessante uma recapitulação junto ao grupo 
acerca da estrutura teórico-metodológica da proposta da EAI, de informações gerais 
abordados no primeiro encontro, situando prováveis novatos ao grupo. Ressalta-se que a 
expressão oral de todos os componentes contribui de modo significativo ao amadurecimento 
do grupo, representando um momento de trocas de experiências (comuns ou diferentes) que 
podem proporcionar, na sua totalidade, crescimentos tantos pessoais, como grupal.  
                   O momento Vivencial/1 refere-se às vivências iniciais de integração do grupo 
(que devem ocorrer a cada início dos encontros, depois da verbalização e do lanche) 
                   É importante quanto a escolha dos lanches, incentivar a opção de alimentos 
saudáveis, especialmente a base de frutas; Para esse segundo encontro específico, mais ainda, 
pois o tema transdisciplinar trata sobre os quatro elementos fundamentais ao desenvolvimento 
da vida planetária (água, ar, fogo e terra). O facilitador (a) pode aproveitar o lanche, como 
uma oportunidade prática de EAI, proporcionando uma reflexão quanto a valorização, a 
qualidade e partilha dos alimentos no mundo atual, levando questionamentos quanto a origem 
dos alimentos, as redes sistêmicas naturais e sociais que se interligam e possibilitam o 
alimento chegar ou não mesa de cada ser humano.  
                   O momento Vivencial/2 acontece após o desenrolar dos temas Transdisciplinares. 
 
 

 
Encontro 
 

  
Tema central da  
 sessão de Biodança  
 

 
Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta de 
EAI e relacionadas à sessão de Biodança. 

  
Q13/2 - Segundo  

  
Integração do Grupo 

 
A vida planetária: construção de mandalas dos 04 elementos - 
água, fogo, terra e ar (artes com discos venis, CDs ou outros 
materiais).   
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3. Vivencial/2 e o Tema central da Biodanca 
                   Repetem-se os passos preparatórios às vivências de biodança, como por exemplo, 
pequena pausa, após a verbalização, com vistas à satisfação de alguma necessidade básica dos 
componentes do grupo. Em seguida, convida os participantes à fazerem uma roda, de pé e de 
mãos dadas. Nesta ocasião, recorda-se a explicação a cerca da vivência em biodança e dar-se 
prosseguimento à sessão, com uma roda de ativação, visando, ainda, nesse segundo encontro, 
a integração do grupo, através da realização da seqüência de vivências biocêntricas 
organizadas no quadro síntese Q13/2 - Vivencial/2, possibilitando várias impressões 
vivenciais do grupo, desde que sejam experimentadas de forma autêntica, destacando, 
portanto, que a qualidade das vivencias de Biodança depende da capacidade de entrega de 
cada participante e da harmonia nas relações do grupo.  
                   Conforme o Q13/2 – Vivencial/2 percebe-se o predomínio da linha de vivência da 
vitalidade, aparecendo, também, a da criatividade e afetividade, essenciais ao início da 
formação de uma matriz grupal.    
 
4. Vivencial/2 e o Tema transdisciplinar da EAI  
                   Para esse segundo encontro, sugere-se um tema que retrata a vida planetária e seus 
quatro elementos, a ser abordado através de criações com base na arte de fazer mandalas, 
solicitando aos participantes que identifiquem quais, onde e como podemos perceber os 
quatro elementos da Natureza: água, fogo, terra e ar, considerados indispensáveis a geração da 
vida planetária.    
                   O objetivo desse trabalho é promover uma reflexão e sensibilização sobre o valor 
da vida biológica e universal, mostrando e apresentando, através do mesmo, as belezas, a 
importância e a responsabilidade de todas as pessoas à conscientização do cuidado com os 
quatro elementos naturais, essenciais, percebidos a partir de uma visão integrada das relações 
que existe entre eles, inserido as relações humanas e de produções sociais. Para facilitar esse 
momento é fundamental um relaxamento por meio de uma pequena e simples visualização 
criativa dos elementos da natureza, transparecendo a relação intrínseca e de interdependência 
da humanidade com eles. Durante todo o processo de construção das mandalas, realizadas 
individualmente, embora socializando materiais artísticos, como: discos vinis, CDs ou outro 
material de sucata, bem como outros recursos de artes (revistas, vários tipos de colas e tesoura 
e etc), recomenda-se o uso de músicas suaves adequadas ao momento de conexão consigo, 
que requer concentração pessoal e leveza energética no ambiente de criação grupal. 
                   A sugestão da construção de mandalas tem por propósito trabalhar através da 
linha da criatividade, o contato consigo e a percepção da totalidade, a partir das relações 
desenvolvidas entre homem-natureza, porém ampliando pouco a pouco para a relação 
homem-homem. Para isso o primeiro passo é abrir à temática e concluir o que seria mandala, 
compartilhando ideias, resumindo o seu conceito básico.  
                   Mandala é considerada uma arte milenar, para muitos de origem oriental, todavia 
ela existiu e sempre existirá em todas as culturas da humanidade, pois ela representa, em 
linhas gerais, imagens mentais, de formas circulares, expressas através de desenhos, pinturas 
ou qualquer outra recurso artístico, onde a pessoa transfere tudo o que se passa no seu interior, 
no instante de sua criação. Esclarece-se ainda, que a mandala, apresenta-se em forma 
redonda, confirmando que o ser humano vive em ciclos, logo, a vida não tem começo, meio e 
fim Isto significa dizer que elas são construídas e significadas conforme o momento da 
humanidade. 
                   Outra coisa importante é que a arte de criar mandalas têm efeito curador para a 
humanidade, portanto, a mesma pode, também, ajudar o ser humano, no campo pessoal, a 
curar-se de vários problemas, principalmente psíquicos, considerando que o nosso cérebro é a 
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mola mestre de todo corpo, capacitado a proporcionar uma visão de tudo o que se passa 
conosco, com outro e a totalidade. 
                   Terminada as mandalas deve ser feito um convite para formação de um círculo 
sentados no chão e abrir espaço para colocações acerca de como, cada um, chegou a sua arte 
final. Esse espaço reservado à socialização das mandalas deve ser rápido, devido à extensão 
do tempo no processo de criação delas, o que é perfeitamente normal. Nesse momento 
esclarece-se ao grupo que, embora o trabalho seja pessoal e expressar toda a história e 
características particulares de cada um, na sua socialização há uma resignificação grupal, pois 
a exposição do grupo representa, simbolicamente, a humanidade e a natureza, como um todo 
integrada. Grifa-se, com isso, a importância da reflexão sobre a percepção e apropriação de 
cada ser humano em cuidar desse todo, com responsabilidade socioambiental qualitativa, 
individual e coletiva, refletida com sentimentos de amor e valorização a vida planetária.  
                   Apesar do compartilhar de ideias sobre mandalas ser informal e descontraída, 
geralmente promove muita aprendizagem para todos os participantes, o que possibilita o 
alcance do objetivo do trabalho, ou seja, expressar por meio de uma mandala, a interatividade 
dos quatros elementos que possibilitam existência da vida no planeta Terra e suscitar 
questionamentos sobre: como, onde, em que ponto ou lugar o ser humano está integrado na 
teia da vida terrestre e cósmica. Após a exposição de todos, pede-se aos participantes para 
guardarem suas criações e dar início as vivências de encerramento dessa atividade, 
celebrando, juntos o prazer de suas criações e o reencontro do grupo  
                   Conclui-se a atividade transdisciplinar com a formação de duas rodas 
biocêntricas, bem participativas e alegres, a primeira roda de celebração, pelo aprendizado 
com a construção das mandalas e com a troca de ideias e sentimentos. A segunda roda de 
alegria pelo reencontro e amizades feitas. Nela, cada um ou, em dupla, vão ao centro da 
referida roda, dançando ao ritmo acelerado da música, se apresentando através da expressão 
corporal própria de ser o que é: um ser humano singular e coletivo, capaz de dançar a vida de 
forma saudável e integrada à totalidade. 
                   As expectativas da temática com a construção das mandalas são as contribuições 
para uma sensibilização do grupo, quanto a sua percepção ecológica profunda da teia da vida, 
como: os seus elementos, suas relações socioambientais e na grande diferença que pode fazer 
uma educação qualificada e quantificada para o meio ambiente, visto como um todo integrado 
formado de produções naturais e sociais, interligadas entre si. Constituem, também, em 
possibilidades para um chamamento à responsabilidade de cada membro, enquanto agente 
ativo de boas ou nefastas transformações no macro ecossistema planetário, a Terra, a oikos 
(casa) comum a toda espécie viva, incluindo a espécie humana. 
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QUADRO SÍNTESE DO SEGUNDO ENCONTRO - Q13/2: Vivencial/ 1 
Tema central da sessão da Biodança: Integração do grupo 

 
 
Nº. 

 

 
EXÉRCÍCIO 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
T 

 
F 

01 Roda de ativação  Amizade/ 
Comunicação/ 
Encontros. 
 

Em roda, dançando ao ritmo da música. V 03 Aquarela/ Toquinho Prá gente miúda 02 04’16”  

02 Caminhar sinérgico Ritmo/ 
Coordenação/ 
Integração 

Caminhar firme, com potência no ritmo da música, 
alternando braços e pernas, integrando o corpo. 

V 01 Meia Lua Inteira /  
Caetano Veloso 
 

Caetano Veloso 01 03’  

03 Caminhar ritmo em 
par com trocas 
 

Encontros/ 
Amizade/ 
Sintonia  

Em par, caminhar juntos ao ritmo da música. V, 
C e A 

01, 
02 

I’m Looking A Fouur 
Leof Clover 

Great Gatsby Era 06 02’44”  

04 Caminhar livre com  
alegria e encontros  

Alegria/ 
Harmonia/ Olhar 
Lúdico/ Encontro 
 

Caminhar alegremente ao ritmo da música, 
livremente e com encontros espontâneos. 

V, 
C e A 

01, 
02 

O Carimbador /  
Raul Seixas 

Prá Gente Miúda - II 01 02’15”  

05 Movimento segmentar 
de pescoço 

Relaxamento/ 
Respiração 
 

Em pé, com pernas ligeiramente abertas, na altura 
dos quadris, joelhos flexionados levemente, cabeça 
um pouco inclinada e boca semi-aberta, soltar os 
braços e suavemente, ao som da música, girar o 
pescoço, descontraindo as tensões. 
 

V 01 Because / The Beatles  Beatles/ 
Abbey Road N 

08 03’aprox.  

06 Movimento segmentar 
de ombros 

Relaxamento/ 
Respiração 
 

Em pé, com pernas ligeiramente abertas, na altura 
dos quadris, joelhos flexionados levemente, cabeça 
um pouco inclinada e boca semi-aberta, soltar os 
ombros e suavemente, ao som da música, girá-los, 
descontraindo as tensões. 
 

V 01 Elsha / Zamfir Gheohe Zamfir/ 
Harry Van Hoof 

04 04’15”  

07 Dança de fluidez  Relaxamento/  
Respiração/ 
Harmonia/ 
Suavidade 

Idem ao anterior, porém inicialmente em dupla, 
numa progressão até formar o grupo todo. 

V e C 01  Bílitis/ Zamfir Gheohe Zamfir/ 
 
Harry Van Hoof 

12 04’26”  

08 Roda de 
harmonização 

Harmonia/ Afeto 
Amizade 

Em roda, dançar ao ritmo da música e procurando 
olhares, expressando alegria de estar no grupo. 
 

V, 
C e A 

03 Your Song/ Zamfir A arte de Zamfir 05 04’03”  

 
LV - Linhas de vivências:  
         A (Afetividade)       C (Criatividade)  
         S (Sexualidade)     T (Transcendência)     V (Vitalidade) 

 
NV - Níveis de vinculações: 
         1 (consigo) 
         2 (com o outro)  
         3 (com a totalidade) 

 

 
CD - Disco 

 

 
N - Número da Música 

 
T - Tempo 

 
F- Facilitador (a)  

 

 

 
Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 
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            QUADRO SÍNTESE DO SEGUNDO ENCONTRO – Q13/2: Vivencial/ 2 
 Tema transdisciplinar - A vida planetária (Construção de mandalas, enfocando os 04 elementos: água, ar, fogo e terra) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 

 
Nº. 

  
EXÉRCÍCIO 

 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
T 

 
F 

01 Caminhar com 
fluidez 
 

Leveza/ Suavidade/ 
Respiração/ Harmonia  

Caminhar livre, lento, com leveza, harmonia e ao ritmo 
da música. 

V 01 West Across The Ocean  
Sea / Vangelis 

Vangelis/ 1492 07 02’44”  

02 Relaxamento com 
sensibilização dos 
quatro elementos  
 

Respiração/ Harmonia/ 
Tranqüilidade 

Deitado, de olhos fechados, relaxar e visualizar a beleza 
dos quatro elementos e sentir a sua importância 
para a promoção da vida no universo. 

V e C 
 

01 West Across The Ocean  
Sea / Vangelis 

Vangelis/ 1492 07 02’44”  

03 Expressão criativa: 
Mandala dos 
quatro elementos. 

Sentimentos de amor a vida/ 
Cuidado com a Natureza/ 
Encantamento pelos quatro 
elementos: terra, fogo, água e 
ar/ Responsabilidade coletiva. 
               
 

Em posição confortável e de livre escolha, sentado ou 
deitado, expressar numa mandala, através da técnica de 
colagem em disco venil, figuras representativas dos 
quatro elementos (fogo, terra, água  e ar) responsáveis 
pela vida universal, expressando, livremente, os 
sentimentos a Mãe Natureza e o cuidado com a vida 
como todo. 
 

C e A 01 Cosmic Of Silk Road 
Fluidez Criativa/ Ki taro 

Asia/ Kitaro 04 04’33”  

 
ESPAÇO RESERVADO PARA BREVE SOCIALIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES CRIATIVAS (AS MANDALAS) COM O GRUPÃO 

 
03 Roda de 

celebração 
Celebração/ Festejar,  
Agradecer 
 

Em roda, dançando ao ritmo da música.  V e A 03 Superfantástico/ 
Djavan 

A turma do balão 
mágico 

01 03’ 
aprox.

 

06 Roda de alegria Alegria/ Expansão/ 
Celebração 

Em roda, ao ritmo da música e depois cada uma vai ao 
centro se despedir do grupo, expressando seu prazer do 
encontro vivido. 

V,  C, 
A, T 
 e  S 

01, 02, 
E 03 

Roda Pião/  
Caetano Veloso 
 

Curso de 
Educação 
Biocêntrica/- 
A pedagogia do 
encontro 
 

07   

 
 L V - Linhas de vivências:  
           A (Afetividade)    C (Criatividade) 

           S (Sexualidade)      T(Transcendência)    V (Vitalidade) 

NV - Níveis de vinculações:  
         1 (consigo)  
         2 (com o outro)  
         3 (com a totalidade) 
        

 
CD - Disco  N - Número da Música T - Tempo F - Facilitador (a)  
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QUADRO SÍNTESE DO TERCEIRO ENCONTRO – Q13/3 
 

 
Data:__/__/__        Duração/Funcionamento: _____________ Total de Participantes: _______ 
 

DINÂMICA DO ENCONTRO DO TERCEIRO ENCONTRO   
 

1. Acolhida do Grupo:  
                   Recebe-se com entusiasmo o grupo e, atentando-se que esse pode permanecer 
aberto a novos integrantes é fundamental uma recepção calorosa para esses, embora com 
breves apresentações, mas com os devidos esclarecimentos acerca da situação do grupo: 
justificativa, objetivos, importância e condições para sua continuidade (duração, número 
mínimo de componentes, espaço físico, horário, dias adequados ao grupo como todo e etc.). 
Através da exposição da agenda do dia devem ser acordadas as atividades propostas para o 
terceiro encontro, com espaço aberto a sugestões. Explica-se o tema central e transdisciplinar 
previstos, como e quando será o intervalo e outras complementações necessárias para um 
melhor entrosamento de possíveis novatos. 
 
2. Momentos metodológicos 
                   Para esse terceiro encontro se mantém os três momentos: verbalização, 
Vivencial/1 e Vivencial/2 e o intervalo. Considerando que o grupo ainda está em processo de 
formação de sua matriz grupal, torna-se fundamental na verbalização o repasse dos acordos 
de convivência e principalmente a respeito da teoria-metodológica da EAI, incluindo as 
particularidades das vivências de Biodança e, nesse espaço, onde a voz é a expressão maior 
dos sentimentos deve-se recapitular os dois encontros anteriores, destacando as reflexões 
marcantes e as experiências das vivências biocêntrîcas, ressaltando aquelas que mais 
proporcionam bem estar, embora dando a devida atenção aos questionamentos relacionados as 
dificuldades em geral.     
                   Após a verbalização tem-se o intervalo para o lanche, no qual preservando o 
tempo de 15 minutos, é interessante usar a criatividade, segundo a proposta específica do 
terceiro encontro. Sugere-se buscar para realização do lanche, uma área, se possível, onde o 
contato com a natureza seja bem maior e, sentados no chão coloca-se um tolha para receber os 
alimentos, faz-se um pequeno cerimonial de agradecimento a Natureza pela oportunidade de 
compartilhamento de seus frutos. Assim, aproveita-se, mais uma vez desses momentos para 
uma conscientização socioambiental, quanto as possibilidades de uma relação saudável com o 
meio natural e social, atentando-se para os cuidados com o lixo que se produz no simples ato 
de se alimentar, nas consequências do seu destino adequado ou não, percebendo o diferencial 
da participação individual e coletiva no processo da limpeza e conservação do meio ambiente, 
refletindo na qualidade de vida da sociedade local, regional e global. 
 
3. Vivencial/1 e o Tema central da Biodanca 
                   Após a verbalização faz uma brevíssima pausa, somente para atender à satisfação 
das necessidades fisiológicas do grupo e, em seguida, propõe-se ao grupo compor uma roda, 
de pé e mãos dadas, para iniciar o processo de ativação e integração dos participantes. Para 

 
Encontro 
 

 
Tema central da  
 sessão de Biodança  
 

 
Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta de 
EAI e relacionadas à sessão de Biodança. 

  
Q13/3 - Terceiro  

 
 Integração do grupo 

 
O Lixo - Arte transformada, matéria prima-reciclada, um 
exercício de cidadania ambiental.   
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isso considera-se importante reforçar, além da linha da vitalidade e criatividade,  
fundamentais  em grupo  de  iniciação,  uma atenção especial a linha da afetividade, condição 
primordial para fortalecer os vínculos e consequentemente a matriz do grupal, indispensável 
na efetivação das atividades da EAI.  
                   Através da formação de uma roda de alegria, favorecida pela própria letra e 
melodia da música selecionada, o grupo tem a possibilidade de se harmonizar, devendo 
imperar a alegria. Para tanto, motiva-se os participantes a se mostrarem no centro da roda, 
sendo acolhidos com festa pelo restante dos membros, respeitando a resistência e limitações 
de cada um. Nesse mesmo ritmo, acontece a exercício de sincronização em par com trocas, 
promovendo alegria,  descontração e muita receptividade uns com os ouros, o pode contribuir 
no desenvolvimento da capacidade de afeto de cada participante. 
                   Reforçando a linha da afetividade, deve acontecer a vivência do caminhar 
confiante em par, fortalecendo os vínculos, através do cuidado uns com os outros, gerando 
amizade e afeto, enquanto a exercício do caminhar pela vida libera o prazer de viver 
integrado a Natureza. Continua o movimento com a criação de uma roda de harmonização e 
solidariedade, contribuindo na formação e fortalecimento da identidade grupal, refletidos pela 
possível provocação de sentimentos de amizade e cuidado com outro e com o mundo 
(representado pelo grupo) e, para firmar essa situação se encerra a integração com um 
caminhar alegre com encontros, com motivações a abraços sinceros e demonstrações de 
carinho, o que favorece o surgimento de amizades. 
 
4. Vivencial/2 e o Tema Transdisciplinar da EAI 
                   A proposta do tema transdisciplinar, conforme o Q13/3 - Vivencial/1: O Lixo - 
arte transformada, matéria prima-reciclada, um exercício de cidadania ambiental, foca a 
linha da criatividade, através de criações livres de objetos e artes com o recurso de materiais 
de sucata, objetivando uma reflexão acerca da grande produção de lixo que aumenta cada vez 
mais, prejudicando a vida biológica e universal, afetando inclusive o próprio ambiente 
humanizado. A partir daí, fazer uma sensibilização quanto ao cuidado e aproveitamento eficaz 
do mesmo, ampliando a consciência acerca da responsabilidade de todas as pessoas, em 
tentarem, de alguma forma, encontrar soluções ou minimizar esse problema, complexo, 
gerado e agravado com a globalização e que, dia a dia, toda a sociedade convive com ele. 
                   Iniciam-se com uma breve exposição dos objetivos selecionados para as 
atividades, explicando como devem ser utilizados e podem acontecer os trabalhos. Espalha-se 
o material de sucata no espaço reservado a realização do encontro, separando-os conforme sua 
devida classificação (metal, plástico, papel, tecidos, etc.). Em seguida, coloca-se uma música 
suave e faz-se o convite para que os participantes iniciem suas criações, individualmente, 
destacando-se que evitem interferir no trabalho do outro, através de opinião ou qualquer outro 
tipo de comunicação, capaz de prejudicar as ideias do outro, exceto para pedir ajuda, em 
alguma dificuldade e, de preferência, solicitar primeiramente o (a) facilitador (a). É colocada 
também, a disposição de todos os materiais de apoio, como: colas (branca, colorida e de 
isopor), tesoura, fita adesiva e outros. É importante lembrar que o tempo desprendido nessa 
atividade pode ultrapassar o esperado, pois toda criação artística tem seu tempo, sua 
singularidade e exige paciência, mas gera muitas reflexões e aprendizagens com as produções.          
                   Sendo concluídos os trabalhos, forma-se um círculo e pede-se que cada um, 
livremente apresente suas criações ao grupo, proporcionando um clima para quem se sentir a 
vontade para falar um pouco sobre o processo construção das mesmas (sentimentos que 
surgiram e/ou outras questões que possam colocar). Assim, todos, no jeito singular e 
individual tentam se expressar, esclarecendo suas idéias, concretizadas em objetos, artes e etc, 
obtidas com as transformações das sucatas.  
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                   Esse momento de verbalização é muito importante para confirmar algumas 
observações obtidas durante a realização do trabalho, tanto a nível individual como grupal, 
feitas pelo facilitador (a) e possibilitando se fazer um link com a realidade local do grupo, 
suas percepções e alternativas para as questões relacionadas com a produção de resíduos 
sólidos e líquidos e a conscientização ecológica profunda sobre a prática dos 4Rs, 
indispensáveis aos dias atuais, que segundo as descrições de Trigueiro (2005) é importante o 
incentivo ao repensar,  significando refletir nas ações individuais e coletivas para uma 
aprendizagem quanto a reduzir o consumido, priorizando as necessidades básicas, reutilizar 
para não precisarmos  consumir novamente e reciclar percebendo a diferença que se faz em 
relação aos impactos gerados pela enorme retirada de matérias da Natureza, no sentido restrito 
da palavra.   
                   Encerrar-se a atividade pedindo ao grupo para guardarem seus trabalhos e em 
seguida concluírem com as vivências de fechamento do encontro.  
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QUADRO SÍNESE DO TERCEIRO ENCONTRO – Q13/3: Vivencial/ 1 
Tema central da sessão de Biodança: Integração do grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº. 

 
EXÉRCÍCIO 

 
CONSIGNA 

 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
T 

 
F 

01 Roda de alegria  Alegria/ Encontros. 
 

Em roda, dançando ao ritmo da música. V e A 03 Um canto de afoxé para o  
bloco do ilê/ Caetano Veloso 
 

Cores, nomes/ 
Caetano Veloso 

06 03’01” D 

02 Sincronização em 
par com trocas 

Ritmo/ 
Comunicação/  
Afeto. 

Em par, dançar juntos ao ritmo da música. 
 

V, 
C e A 

02 Lenda das sereias rainhas do 
mar/ Marisa Monte 

Marisa Monte 08 03’aprox. D 

03 Caminhar confiante 
em par 

Confiança/Amizade/ 
Entrega/ Cuidado,  

Em par, caminhar juntos ao ritmo da música, 
onde um fecha os olhos e o outro guia e depois se 
troca de posição. 
 

V e A 01 e 
02 

Porta estandarte / 
Geraldo Vandré 

Capacitação para 
Educadores/ Ruth 
Cavalcante 

02 02’12” S 

04 Caminhar pela vida  Firmeza/Olhar/ 
Presença/ Encontro 

Caminhar sozinho, livremente, ao ritmo da 
música, expressando a felicidade de viver.  
 

V e C 
 

01 
 

Hello Goodbye/ 
Jonh LeNNon e Paul 
Mc Cartney 

The Beatles 
Mugical Mystery 
Tour 

07 03’ aprox. S 

05 Roda de 
harmonização e 
solidariedade 

Afeto/ 
Solidariedade/ 
Sensibilização 

Em roda, dançando ao ritmo da  música, atento a 
letra, procurando olhares e expressando todo o 
seu afeto a cada um do grupo. 
 

A 03 É tão Lindo/ A turma do balão A turma do balão 
mágico 

03 03’aprox. D 

06 Caminhar alegre 
com encontros 

Encontros/ Alegria/ 
Amizade 

Caminhar alegremente ao ritmo da música, 
livremente e com encontros espontâneos. 
 

V e A 01 e 
02 

Amigos do peito/ 
A turma do balão mágico 

A turma  do balão 
mágico 

09 03’aprox. S 

 
LV - Linhas de vivências:  
        A (Afetividade)   C (Criatividade)  
        S (Sexualidade)   T(Transcendência)   V (Vitalidade) 

 

 
NV - Níveis de vinculações:  
        1 (consigo) 
        2 (com o outro) 
        3 (com a totalidade) 
 

 
CD - Disco 

 

 
N - Número da Música 

 
T - Tempo 

 
F - Facilitador (a):  

 



233 
 

  

QUADRO SÍNTESE DO TERCEIRO ENCONTRO – Q13/3: Vivencial/ 2 
Tema transdisciplinar - O Lixo - arte transformada, matéria prima-reciclada, um exercício de cidadania ambiental. (Trabalhos com sucata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº. 

 
EXÉRCÍCIO 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
T 

 
F 

 
01 Expressão criativa 

e livre com sucata  
 

Imaginação/  
Transformação/ 
Responsabilidade 

Buscar inspiração a partir da sucata apresentada, espalhada 
no salão e separada por tipo de material, para, então criar o 
que quiser e o que vier na imaginação de cada um. 

C 01 Adágio Gheohe  Zamfir/ 
Harry Van Hoof 

13 02’56”  

 
ESPAÇO PARA UMA BREVE SOCIALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
07 Roda de 

comunicação com 
alegria 
 

Festejar/ Agradecer/ 
Celebrar 

Em roda, dançando ao ritmo da música e procurando 
olhares, expressando alegria de estar no grupo 

V, 
C e A 

03  Belo balão/ 
 Gonzaguinha 

Curso de 
Educação 
Biocêntrica 

03 04’56”  

08 Dança livre com 
emoção 
 

Alegria/ Festejar  Sozinho dançar ao ritmo da música, expressando toda a 
emoção que a música sugere.  

V, C, 
A 

01 e 
02 

Lindo balão azul / 
Prá gente miúda II 

Prá gente  
miúda II 

06 03’17”  

 
LV - Linhas de vivências:  
        A (Afetividade)     C (Criatividade) 
        S (Sexualidade)     T(Transcendência)     V (Vitalidade) 

 

 
NV - Níveis de vinculações:  
         1 (consigo)  
         2 (com o outro) 
         3 (com a totalidade 
 

 
CD - Disco 

 

 
N - Número da Música 

 
T - Tempo 

 
F - Facilitador (a):  
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QUADRO SÍNTESE DO QUARTO ENCONTRO – Q13/4 

 
Data: __/ __/__        Duração/Funcionamento: _____________ Total de Participantes: ______ 
 

DINÂMICA DO ENCONTRO DO QUARTO ENCONTRO   
 
1. Acolhida do Grupo:  
                   Recepção dos membros com entusiasmo e alegria, veteranos e eventuais novatos.         
 

2. Momentos metodológicos 
                   Expõe-se a agenda do dia, aberta a sugestões, explica-se o tema central e 
transdisiciplinar para esse quarto encontro, mantendo-se a três fases: verbalização, intervalo, 
Vivencial/1 e Vivencial/2.  
                   A voz grupo facilita o trabalho, tanto por suas expressões de satisfação e 
integração saudável e, mesmo por suas dificuldades, pois sempre aparecem e precisam ser 
expostas para, então, se pensar em alternativas para superá-las. Para tanto, é importante no 
momento inicial da verbalização recordar memória do encontro anterior (momentos felizes ou 
não), sobretudo, observando as vivências, atentando-se para aquelas que proporcionaram 
maiores bem estar, como também, as que apresentaram dificuldades, tanto no âmbito pessoal 
como grupal.  
                   Nesse encontro é dada a proposta do tema central e transdisciplinar, o qual diz 
respeito a possibilidade de vivenciar o movimento do corpomente através de vivências 
biocêntricas e atividades que envolvam o equilíbrio da estrutura humana, o que pode  
contribuir para uma percepção ampliada da dinâmica sistêmica de seu próprio sistema vivo, 
enquanto espécie animal e, com isso, obter uma visão clara e simultânea de sua singularidade 
e complexidade, enquanto ser vivente e assim, compreender que da mesma forma que os 
elementos da paisagem natural se regulam, o ser humano também o faz. Embora às vezes não 
se dê conta dessa regulação sistêmica e nem sempre o resultado seja positivo, quando 
considerado os momentos que se ultrapassa a capacidade humana de suportar esforços físicos 
e psicológicos. Talvez por, na maioria das vezes, o ser humano não respeitar os próprios 
limites, sinta-se a vontade para fazer o mesmo com relação aos limites dos demais sistemas 
vivos naturais e os de produção social. 
                   A temática do quarto encontro resume-se simplesmente em atividades lúdicas 
livres, através da variação de jogos, de maneira a resgatar e reciclar brincadeiras infantis 
antigas e atuais. A partir delas pretende-se refletir sobre a importância do cuidado integrado 
dos movimentos humanos, como a respiração correta e saudável, o aprender a contrair e 
descontrair a estrutura corporal, compreender a necessidade das polaridades existenciais do 
homem, como o rir ou chorar, o cantar ou berrar, o acariciar ou machucar etc. 
                   Para compreender a relação de dependência dos movimentos (físicos e mentais) 
comuns a toda espécie humana, que acontecem naturalmente durante a realização nas mais 
diversas situações da produção social, é fundamental que a estrutura corpomente esteja 
preparada, educada ou reeducada para tal, considerando que muitas vezes é difícil evitar a 
possibilidade de um entrega-se ao outro, em casos em haja uma necessidade ou involuntária 

 
Encontro 
 

 
 Tema central da  
 sessão de Biodança  
 

 
Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta de 
EAI e relacionadas à sessão de Biodança. 

  
Q13/4 - Quarto  

  
Linha da vitalidade 

 
Atividades lúdicas livres: variação de jogos, resgatando e 
reciclando brincadeiras. 
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total de uma relação de dependência entre pessoas. Essa condição exige, então, o 
desenvolvimento ou resgate da confiança entre os seres humanos, e para tanto, no caso da 
pessoa adulta, esta, precisa rever seu lado criança, que sabiamente e tão simplesmente sabe 
transcender aos conflitos nas suas relações como as outras crianças, pois o que importa para 
elas é o viver a brincadeira juntos, pois sozinhos pode torna-se tedioso e sem graça.  
                   Nesse pensamento deve-se conduzir a temática no momento da verbalização, 
preparando o grupo para soltar o corpo, liberar as articulações, resgatar e reciclar as 
brincadeiras de crianças, inclusive durante o lanche, para o qual permanece a sugestão de 
continuar sendo, sempre que possível, em ambientes que favoreçam um contato com o 
ambiente natural. Assim, sentindo o frescor do vento, interagindo com o calor da terra, pode-
se agradecer a Mãe Natureza pela oportunidade de trocar respirações e valorizar a vida. Esse 
momento pode ser aproveitado para compartilhar histórias e brincadeiras da infância, 
liberando o riso e a expressão autêntica da criança que existe em cada ser humano. 
 
3. Vivencial/ 1 e o Tema central da Biodança 
                   Após o lanche convida-se os membros para o momento Vivencial/1, reforçando a 
condição para um real aproveitamento das vivências biocêntricas e sobre o respeito à vivência 
do outro e do grupo como um todo, evitando comentários e/ou brincadeiras durante a 
vivencia, ressaltando a importância da expressão dos outros sentidos e movimentação de 
outras partes do corpo, deixando a fala para o momento da verbalização. 
                   Para esse momento, destaca-se a linha da vitalidade, porém, paralelamente a da 
criatividade e afetividade, fortalecendo a confiança e a amizade entre os participantes.   Com 
uma roda de ativação com alegria, reforçada com a escolha da música, a proposta é mostrar o 
quanto é gostoso ser criança, que vive o brincar de viver, sem tempo para acabar. Pede-se ao 
grupo para deixar aflorar a criatividade espontânea e potente quando se é criança e, com esse 
sentimento segue-se as vivências de animação do movimento, que liberam o corpo do jeito 
que a música pede, estimulando a criação de movimentos, individuais, a dois, a três e grupais, 
promovendo uma integração divertida, dentro de um ambiente amigável, de confiança e 
alegria.   
                   Com a estrutura corporal mais leve, apresentam-se dois tipos de caminhar, o 
caminhar na certeza e na incerteza e, o caminhar melódico em par, numa preparação para o 
exercício seguinte que é o pêndulo, que requer confiança e afeto entre os participantes, 
sentimentos essenciais para que a vivência aconteça. O pêndulo é um exercício que chama a 
atenção do grupo, pois é um desafio e que exercita a confiança em par e grupal. 
                   Para concluir esse momento opta-se por uma roda de comunicação de olhar, 
contribuindo com a paz gerada com o crescimento da confiança e amizade no grupo. 
 
4. Vivencial/ 2 e o Tema Transdisciplinar da EAI 
                   Dando um breve espaço para a satisfação de necessidades fisiológicas e no ritmo 
do movimento das vivências do Vivencial/1, acontece o momento que se denominou de 
“Atividades lúdicas livres”, referentes ao tema transdisciplinar. 
                   Considerando o objetivo de trabalhar os movimentos do corpo, de forma mais 
livre, é aberto o espaço para que os próprios membros do grupo apresentem propostas de 
brincadeiras direcionadas a movimentos de reforcem a linha da vitalidade, devendo o 
facilitador (a), entretanto, garantir a seleção de algumas brincadeiras, previamente elaboradas, 
sempre com o recurso da música. Após o desprendimento de energia, com as criações e 
realizações das brincadeiras, propõe-se uma roda de harmonização, acalmando a respiração, 
aproximando o grupo, reforçando o afeto e amizade e depois, ainda juntos na mesma roda, 
propõe-se uma roda de alegria, celebrando o prazer do encontro vivido.                
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QUADRO SÍNTESE DO QUARTO ENCONTRO – Q13/4: Vivencial/ 1 
Tema central da sessão de Biodança: Linha da vitalidade 

 
 

Nº. 
 

 
EXÉRCÍCIO 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
T 

 
F 

01 Roda de ativação 
com alegria 

Alegria/ Prazer/ 
Encontros/  
Ativação 
 

Em roda, dançar ao ritmo da música. V 03 Sítio do Pica pau 
Amarelo/ 
Gilberto Gil 

CD-46 Infantil 17 03’42”  

02 Animação do 
movimento 

Vitalidade/ 
Movimento/ 
Alegria/ Energia 
 

Solto, criar movimentos ao ritmo da música. V, C 01 
02 
03 

Hula, Hula/ 
Rita Lee 

Prá Gente Miúda II 07 03’04”  

03 Caminhar na 
certeza e na 
incerteza 
 

Firmeza/ Leveza/ 
Equilíbrio 

Caminhar alternando os pés e braços lentamente, 
acompanhando o som da música. 

V 01 
 

Solo Sagrado/ 
Aurio Corrá 

CD - Polícia 
Cidadã 

08 08’43”  

04 Caminhar 
melódico em par 

Amizade/ Cuidado/  
Contato 

Caminhar em par, de mãos dadas, numa sintonia 
rítmica.  

V, A 
e C 

01 
02 

Whart a 
wonderful world/ 
Louis Armstrong 

The Best Of A 
Wonderful World / 
Louis Armstrong 

01 02’17”  

05 Pêndulo Confiança/ 
Entrega/ 

Em grupo de três, de pé, uma dupla posicionada diante 
um do outro e um terceiro no meio destes com olhos 
fechado, este, entrega-se para um da dupla e outro o 
joga de volta, num movimento pendular, suave e 
relaxado ao som da música É preciso total confiança na 
dupla e esta, oferecer segurança plena a participante 
que fica no meio e serve de pêndulo.   
 

V, A 01 
02 

Because/ 
The Beatles. 

Beatles/ Abbey 
Road N 

08 03’aprox.  

06 Roda de 
comunicação de 
olhar 
 

Unidade/ Amizade/ 
União 

Em roda suave, de olhos abertos, movimentar a roda 
suavemente, olhando uns para os outros, transmitindo 
um sentimento de unidade e amizade mútua. 
 

V, A 03 A Paz/ Gilberto Gil Capacitação para 
Educadores/ 
Ruth Cavalcante 

03 04’56”  

 

ATIVIDADES LÚDICAS LIVRES 
 

07 Roda de 
Harmonização 

Harmonia/Amizade/ 
Afeto 
 

Em Roda, dançando ao ritmo da música. e procurando, 
expressando alegria de estar no grupo 
 

V, C 
e A 

03 Um Canto de Afoxé 
para o Bloco Ilê/ 
Caetano Veloso 

Cores, Nomes/ 
Caetano Veloso 

06 03’01”  

08 Roda de Alegria Alegria/ União/  
Brincadeira 

Em roda, dançando ao ritmo da música. V, C 
e A 

 

03 Meia Lua Inteira/ 
Caetano Veloso 

Caetano Veloso 01 03’  

 

LV - Linhas de vivências: 
         A (Afetividade)    C (Criatividade)  
         S (Sexualidade)     T(Transcendência)    V (Vitalidade). 

 

NV - Níveis de vinculações:  
         1 (consigo)  
         2 (com o outro)  
         3 (com a totalidade) 

 

 

CD - Disco 
 

 

N- Número da Música 
 

T - Tempo 
 

F - Facilitador (a):  
 

 

Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 
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QUADRO SÍNTESE DO QUARTO ENCONTRO – Q13/4: Vivencial/ 2 
Tema transdisciplinar: Atividades lúdicas livres: variação de jogos, resgatando e reciclando brincadeiras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 

 
Nº. 

 

 
EXÉRCÍCIO 

 
 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
Nº 

 
  T 

 
F 

01 Atividades lúdicas 
livres 
 

Movimento/ Energia/ 
Criatividade 

Brincadeiras espontâneas de movimento: variações 
com a corda e de jogos de corrida, entre outros. 

V, C  
e A. 

3 Variadas Infantis    

07 Roda de 
harmonização 

Harmonia/ Amizade  
Afeto 

Em roda, dançar ao ritmo da música, procurando, 
expressar a alegria de estar no grupo 
 

V, C 
 e A. 

03 Um canto de afoxé para o 
bloco ilê/  
Caetano Veloso 

Cores, Nomes/ 
Caetano Veloso 

06 03’01”  

08 Roda de alegria Alegria/ Brincadeira/ União Em roda, dançar ao ritmo da música. V, C 
e A. 

 

03 Meia lua inteira/ 
Caetano Veloso 

Caetano Veloso 01 03’  

 
LV - Linhas de vivências:  
         A (Afetividade)        C (Criatividade)  
         S (Sexualidade)          T(Transcendência)      V (Vitalidade) 

 

 
NV - Níveis de vinculações:  
         1 (consigo) 
         2 (com o outro)  
         3 (com a totalidade 

 

 
CD - Disco 
 

 
Nº. – Número da Música 

 
T - Tempo 

 
F- Facilitador (a):  
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QUADRO SÍNTESE DO QUINTO ENCONTRO – Q13/5 

 
 Data: __/__/__       Duração/Funcionamento:_____________ Total de Participantes: _______ 
 

DINÂMICA DO ENCONTRO DO QUINTO ENCONTRO   
 
1. Acolhida do Grupo:  
                   Recepção dos membros com entusiasmo e alegria. Nesse quinto encontro é 
interessante fechar o grupo. Caso surja mais pessoas interessadas na EAI, em número que 
ultrapasse a quantidade máxima para uma qualidade na realização do trabalho, deve-se formar 
outra turma e convidar alguns do grupo anterior para colaborar com o novo grupo até que ele 
cresça mais um pouco e fortaleça a identidade coletiva.   
 
2. Momentos metodológicos 
                   A partir da agenda do dia explanam-se as propostas, previamente preparadas para 
esse quinto encontro, mantendo-se os três momentos: verbalização, Vivencial 1 e 2, incluindo 
o intervalo para o lanche. Na verbalização, recapitula-se o encontro passado, situando os 
possíveis ausentes e novatos. Para esse quinto é sugerido desenvolver ou resgatar a linha da 
criatividade no grupo, tanto nas vivências biocêntricas como no tema transdisciplinar, 
focando a importância da integração na produção social, fazendo um link com a EAI, uma 
educação para o meio socioambiental, que envolva o cidadão, quanto a sua participação 
individual, mas principalmente enquanto ser coletivo e comunitário, refletindo a necessidade 
de uma ação quantitativa e, indispensavelmente, qualitativa.    
                   A temática deve direcionar ao prazer na realização de trabalhos grupais, grifando 
a importância do fazer, caminhar, ganhar ou perder juntos. Todavia, essa reflexão diz respeito 
das grandes possibilidades de, em grupo, contribuir mais para um meio ambiente com 
sustentabilidade socioambiental, de criar alternativas, parcerias, sintonias de sentir, pensar, 
saber e fazer acontecer práxis sociais que favoreçam a preservação e conservação da vida 
planetária que, consequentemente, representa mais qualidade ambiental (natural e cultural)  
para a sociedade local e na totalidade global. 
                   Assim, como diz o tema transdisciplinar desse quinto encontro, na Arte de pintar 
coletivamente é essencial um aprender ou reaprender a arte de viver com mais integração e 
plenitude consigo (ser individual e singular), com outro (as outras pessoas) e com a paisagem 
totalitária (biodiversidade animal, vegetal e mineral) da qual o homem é parte. Para tanto, é 
fundamental desenvolver a criatividade nas relações humanas e, com esse objetivo, sugere-se 
para a atividade lúdica, fazer uma pintura livre e coletiva, onde todo o grupo participa em um 
movimento harmonioso e sintonizados no pensar e agir.  
               
3. Vivencial/ 1 e o Tema central da Biodanca 
                   Com o objetivo de fortalecer mais ainda a vinculação do grupo, fundamental à 
sustentação de qualquer grupo é importante selecionar vivências que promovam a afetividade 
grupal. Para isso, faz-se um breve intervalo para a satisfação de necessidades fisiológicas, 
reforçando acerca da inadequação de sair durante as vivências, pois se corre o risco de 
prejudicar a eficiência e qualidade dessas, tanto individual como grupal. Inicia-se esse 

 
Encontro 
 

 
 Tema central da  
 sessão de Biodança  
 

 
Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta de 
EAI e relacionadas à sessão de Biodança. 

  
Q13/5 - Quinto  

  
Linha da Criatividade 

 
A Arte de Pintar Coletivamente - Criações Livres (tintas 
naturais e papeis recicláveis).  
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momento com a suavidade de uma roda de embalo, promovendo um aconchego grupal e, no 
mesmo clima de suavidade grupal, abri-se lentamente a roda e pede-se para que cada um 
busque alguém e forme uma dupla. Após essa escolha se faz a vivência do embalar ou ninar a 
dois, reforçando os vínculos afetivos e, ao seu final, comunicando-se somente pela expressão 
corporal, pede-se para a dupla que se acolha com um abraço fraterno, num gesto de 
companheirismo e amizade. 
                   Com a promoção de um ambiente amigo e tranquilo é possível um caminhar solto 
e natural, com abraços fraternos e depois um caminhar fisiológico, no qual se faz algumas 
pontuações quanto a postura, levando a melhor reestruturação do corpo, a partir de uma 
integração simultânea e harmoniosa de suas partes (membros, tronco e cabeça). Para facilitar 
essa integração corporal pede-se aos participantes que acentuem a forma do caminhar e os 
movimentos dos quadris. Para finalizar esse momento, segue-se num caminhar livre e solto, 
com encontros, cantando juntos e abraçando-se, conforme a música sugere.   
 
4. Vivencial/ 2 e o Tema Transdisciplinar da EAI 
                   Sentados no chão em círculo, explica-se todo o procedimento para a realização da 
Pintura coletiva, destacando que, apesar do trabalho ser feito em grupo, não deve haver 
comentários entre si, a comunicação deve ser apenas por meio da própria criação, na qual 
todos deveram ter a sua vez individual de participar, de modo espontâneo e seguindo sua 
própria percepção quanto ao que está sendo pintado. Considerando se tratar de um momento 
vivencial, e que toda expressão artística exige concentração e fluidez das emoções, é 
interessante durante todo o processo de criação, o uso de músicas suaves e instrumentais. 
Explica-se que ao final da pintura será criado um espaço para a socialização da arte do grupo 
                   Deitados no chão, a vivência começa com um pequeno relaxamento, 
proporcionando um ambiente de tranqüilidade e, assim pede-se para que todos relaxem o 
corpo, esvaziem a mente para estímulos externos ao espaço e apenas direcionem os 
pensamentos aos sentimentos de afeto, alegria, amor e prazer ao estar no grupo, inclusive, 
procurando se lembrar dos membros ausentes, mas que ainda fazem parte do grupo tentando 
visualizar os rostos e o jeito de cada um. 
                   Dando continuidade a vivência, solicita-se aos participantes um retorno suave do 
relaxamento, devagar e, aos poucos e em silêncio, envolvidos somente com os sentimentos 
aflorados pela música, deixando fluir através de seus talentos individuais e sintonizados entre 
si, apenas a criação coletiva, expressa e representando o momento atual do grupo. Concluído 
o trabalho é feita uma breve exposição e encerra-se esse momento vivencial com abraços 
celebrantes.  
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QUADRO SÍNTESE DO QUINTO ENCONTRO – Q13/5: Vivencial/ 1  
 Tema da sessão de Biodança: Linha da afetividade e criatividade 

 
 

Nº. 
 

 
EXÉRCÍCIO 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
  T 

 
F 

01 Roda de embalo 
 
 

Proteção/ 
Cuidado/ 
Aconchego 
 

Em círculo, mãos na cintura, olhos fechados, 
movimentos suaves ou de embalo, promovendo 
um porto seguro a membro do grupo. 
 

A  
03 

O filho que eu queria ter/  
Toquinho 
 

Toquinho 10 5’04”  

02 Embalar/ 
Ninar a dois 
 
 

Cuidado/ 
Carinho/ 
Entrega 

Em dupla, sentados de frente um para o outro e 
com trocas, acolher o outro e embalar com o 
filho. 

A  
01 e 02

La Petite Fille de la Mer/ 
Vangelis 

Vangelis 12 5’51”  

03 Abraços 
fraternais 
 
 

Companheirismo/ 
Amizade/ 
Encontros 

Caminhar solto, suavemente e, ao encontrar 
uma pessoa, abraçá-la oferecer um abraço 
amigo. 

A e V  
01 e 02

Canção da América/ 
Milton Nascimento 

Milton Nascimento 04 3’54”  

04 Caminhar 
fisiológico 
 

Integração 
Reabilitação 

Caminhar solto com todo o corpo, naturalmente, 
acentuando o movimento dos quadris. 
 

V 01 Anda com Fé/ 
Gilberto Gil 

Gilberto Gil 15 3’Aprox. 
 

 

05 Abraços 
celebrantes 

Celebração Caminha solto ao encontro dos outros e no 
refrão da música se abraçam fraternalmente.  
 

A 03 Amor Imenso/ 
Nando Cordel 

Polícia cidadã 01 03’ 35”  

 
LV - Linhas de vivências:  
         A (Afetividade)        C (Criatividade)  

         S (Sexualidade)        T(Transcendência)        V (Vitalidade) 

 

 
NV - Nível de vinculação:  
         1 (consigo)  
         2 (com o outro)  
         3 (com a totalidade 

 

 
CD - Disco 

 

 
N - Número da Música 

 
T - Tempo 

 
F - Facilitador (a):  

 

 

 
Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 
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QUADRO SÍNTESE DO QUINTO ENCONTRO – Q13/5 - Vivencial/ 2 
Tema transdisciplinar da EAI: A arte de pintar coletivamente - criações livres 

 
 

Nº. 
 

 
EXÉRCÍCIO 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
T 

 
F 

01 Relaxamento  
 
 

Relaxamento/ 
Tranqüilidade 

Deitados no chão, relaxando o corpo 
e centralizar os pensamentos e 
sentimentos para grupo, procurando, 
visualizar o rosto e o jeito de cada 
um, mesmo daqueles que não estejam 
presentes.   
 

A, C, 
e T 

01  Stranger On The Shore/ 
 Zamfir 

A Arte de Zamfir 
 

01 2’ 59”  

  02 Expressão 
artística do 
grupo: pintura 
coletiva 
 

Afeto/ Amor/ Cuidado  Construir juntos uma expressão 
artística (Pintura em papel), onde 
cada um tenha a oportunidade de 
colocar os sentimentos de afeto 
consigo mesmo, com o outro e o 
grupo como todo. 
 

C, A 01, 02,
e 03 

 Zamfir e Kitaro A Arte de Zamfir 
e Asia/ Ki Taro 

n  30”  

ESPAÇO PARA BREVE SOCIALIZAÇÃO DA PINTURA COLETIVA 
 
03 Abraços 

celebrantes 
 
 

Celebração Caminhar solto, deixando a música
entrar, cantando o refrão e a cada
encontro, abraçar o outro e se despedir.
 

A, V 01, 02 
e 03 

Amor Imenso/ 
Nano Cordel 

Polícia cidadã 03’35”  

 
LV - Linhas de vivências:  
         A (Afetividade)        C (Criatividade) 

         S(Sexualidade)            T(Transcendência)     V (Vitalidade) 

 
NV - Nível de vinculação:  
         1 (consigo)  
         2 (com o outro)  
         3 (com a totalidade 

 

 
CD - disco 

 

 
N - Número da Música 
 
n – Várias músicas 

 
T - Tempo 

 
F - Facilitador (a):  

 

 

 
Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 
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QUADRO SÍNTESE DO SEXTO ENCONTRO – Q13/6 
 

 
Encontro 
 

 
 Tema central da  
 sessão de Biodança  
 

 
Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta de 
EAI e relacionadas à sessão de Biodança. 

  
Q13/6 - Sexto  

  
Linha da Afetividade 

 
Cidadania: Uma conquista pela Cultura de Paz (Reflexão 
Dinâmica). 

 
Data: __/ __/ __     Duração/Funcionamento: _____________ Total de Participantes: _______ 
 

DINÂMICA DO ENCONTRO DO SEXTO ENCONTRO   
 
1. Acolhida do Grupo:  
                   Recepção dos membros com entusiasmo e alegria.  
 
2. Momentos metodológicos 
                   Para esse sexto encontro se mantém os três momentos: verbalização, Vivencial 1 
e 2, incluindo o intervalo para o lanche. Em um clima de muito entusiasmo e paz deve se 
seguir as etapas do encontro. Inicialmente, no momento da verbalização relembram-se o 
último encontro, inserindo os possíveis novatos no grupo e tendo sido combinado no quinto 
encontro, apresenta-se e reflete-se sobre a arte de criar uma Pintura coletiva, fazendo-se ponte 
com as vivências anteriores e posteriores a ela, na quais destaca-se a afetividade do grupo. 
                   Para finalizar a etapa da verbalização discute-se a proposta da agenda do dia que 
deve constar o tema transdisicplinar: Cidadania: uma conquista pela cultura de paz. Para 
tanto, é importante se vivenciar a linha da afetividade, enquanto tema central da sessão de 
Biodança. Com isso, contextualiza-se o grupo ao momento histórico atual vivenciado pela 
população local, brasileira e do mundo, com questionamentos como: Qual seria o Brasil de 
hoje, caso a escolha do SIM, no Referendo do Desarmamento de 23 de outubro de 2005 
houvesse ocorrido? Pois com o NÃO todos já estão experenciando. 
                   Considerando que o momento Vivencial/ 2 estimula muito a fala, por tratar-se um 
tema transdisciplinar que gera bastante reflexão, aconselha-se inverter a ordem dos 
momentos, iniciando-se por ele e concluindo com o momento Vivencial/1, proporcionando 
uma maior integração no fechamento do encontro. 
 
3. Vivencial/ 1 e o Tema central da Biodanca 
                   Começa-se o momento com uma roda de comunicação, sintonizada por uma 
música suave, que fala de Paz e, em movimentos suaves, o grupo tende a experimentar o 
acalmar do corpo e do coração no instante vivido. Ainda trabalhando a afetividade do grupo, 
estratégia vital ao fortalecimento de sua matriz, repete-se a roda de embalo, o embalar/ ninar 
a dois, acrescentando-se a vivência do ninho, em sequência, promovendo uma maior 
vinculação grupal, através do aconchego, cuidado e afeto uns com os outros. 
                   Aproveitando o estado de leveza do grupo encerram-se as vivências com muitos 
abraços e encontros, celebrando o amor, sentimento possível de acontecer nas relações 
homem/ Natureza, como também, entre os muitos corações humanos.  
                   No embalar e ninar a dois se reforça os laços de amizade, então, pede-se que as 
duplas cuidem-se com doçura, trocando carinhos, numa expressão de afeto, no movimento de 
dar e receber amor, de ser humano para ser humano. Depois, já envolvidos pelo sentimento de 
proteção, cuidado e aconchego faz-se o convite ao grupo para deitarem calmamente, sendo 
orientados a ficar o mais próximo possível uns dos outro, posicionados no centro do salão e, 



243 
 

  

carinhosamente sentindo a presença amiga uns dos outros, formando um ninho da espécie 
humana, pedindo-se ainda para nele ficarem, por um tempo atemporal, experimento o prazer 
de estarem juntos, protegidos pelo calor e afeto humano. Fechando a vivência, solicita-se ao 
grupo para irem se levantando devagar e suavemente, caminhar ao encontro uns dos outros e 
oferecer seu abraço amigo, promovendo a Paz, sem conceitos e preconceitos, simplesmente 
trocando abraços fraternos e sinceros entre si. 
 

4. Vivencial/ 2 e o Tema Transdisciplinar da EAI 
                   Em círculo e acomodados ao chão faz-se uma breve sobre o tema transdisciplinar 
já comentado anteriormente, Cidadania: uma conquista pela cultura de paz e, realiza-se uma 
dinâmica refletindo sobre o assunto, fazendo link com as questões da EAI, através da 
percepção de como uma educação ambiental integrada pode contribuir para uma cidadania 
socioambiental solidificada nos princípios de geração da Paz. A dinâmica é muito simples e 
compreende duas etapas: 
                   Na primeira etapa, escreve-se em uma cartolina branca a palavra VIOLÊNCIA e, 
em seguida é distribuída para cada participante uma tarjeta, também de cartolina branca, e 
solicita-lhes que pensem e escrevam três palavras relacionadas com a palavra geradora citada. 
Após isso, socializam-se as palavras geradas e pede-se para que cada um coloque sua tarjeta 
próxima a palavra escrita, separando-se aquelas não repetidas e as que representam o mesmo 
sentido. Em seguida, recolhem-se as tarjetas, e arrumam-se as palavras de tal forma que 
formem a imagem de uma GRADE (Figura 1a) e, a partir daí, abre-se o espaço para um 
compartilhamento de idéias e alternativas para o problema da violência local, nacional e 
internacional. 
                   Na segunda etapa, escreve-se a palavra PAZ, de maneira que forme a imagem de 
SOL (Figura 1b) e também, através de tarjetas, pede-se que agora pensem e escrevam 
palavras relacionadas com a palavra geradora. Feito isto, segue-se o mesmo procedimento de 
coleta das tarjetas, porém arrumando-as de maneira que se transformassem na imagem de um 
SOL. Para a mesma, também, abre-se um espaço para uma reflexão, na qual se fez um 
fechamento, valorizando e resumindo todos os posicionamentos surgidos. 
 
            
                    
 
 

                         
                               
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 
                 
                   Dado o tempo suficiente para os posicionamentos de cada participante, encerram-
se as discussões, convida-os para descontrair-se no lanche, de preferência realizado ao ar livre 
e a base de frutas e, por fim, aliviarem as necessidades biológicas para posteriormente 
entrarem em vivências biocêntricas e atingirem uma devida harmonização. 
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QUADRO SÍNTESE DO SEXTO ENCONTRO – Q13/6: Vivencial/ 1 

Tema central da sessão de Biodança: Linha da afetividade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

 

  
Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 

 
Nº. 

 

 
EXÉRCÍCIO 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
  T 

 
F 

  01 Roda de 
comunicação 
 

Sintonia/ Afeto 
Contato 
 

Em círculo, de mãos dadas, movimentos suaves, 
buscando sintonia com a música e o grupo. 

 
A 

 
03 

A Paz/ 
Gilberto Gil 

Capacitação para 
Educadores 
 

03 04’56”  

02 Roda de embalo 
 

 

Proteção/ 
Cuidado/ 
Aconchego 
 

Em círculo, mãos na cintura, olhos fechados, 
movimentos suaves ou de embalo, promovendo um 
porto seguro a membro do grupo. 

 
A 

 
03 

O filho que eu queria 
ter / Toquinho 
 

Toquinho 10 05’04”  

03 Embalar / Ninar 
a dois 
 
 

Cuidado/ Carinho/ 
Entrega 

Em dupla, sentados de frente um para o outro e 
com trocas, acolher o outro e embalar com o filho. 

 
A 

 
01 e 02

La Petite Fille de la 
Mer / Vangelis 

Vangelis 12 05’51”  

04 Ninho da 
espécie humana 
 
 

Aconchego 
 

Todos no centro, deitados uns sobre os outros, de 
forma carinhosa, confortável e de olhos fechados, 
acariciando suavemente os cabelos uns dos outros. 

 
A 

 
03 

Meu Anjo Sim / 
Paulo Tatte 

Especialização em 
Educação Biocêntrica 

18 02’26”  

05 Abraços 
fraternais 
 

Companheirismo/ 
Amizade/ 
Encontros/ 
 

Caminhar solto, suavemente e, ao encontrar uma 
pessoa, abraçá-la oferecer um abraço amigo. 

 
A e V 

 
01 e 02

Canção da América / 
Milton Nascimento 

Milton Nascimento 4 03’54”  

06 Caminhar livre 
com encontros 

Integração Caminhar solto, ao ritmo da música e, ao encontrar 
uma pessoa, demonstrar carinho, alegria. 
 

A, C 
e V 

01 e 02 Andar com Fé / 
Gilberto Gil 

Gil 15 03’Aprox.
 

07 
 

Abraços 
celebrantes 

Celebração Caminhar solto, ao ritmo e cantando a letra da 
música e, ao encontrar uma pessoa, demonstrar 
carinho, alegria através de um abraço sincero e com 
intensidade. 
 

A e V 01, 02 
 e 03 

Amor Imenso / 
Nano Cordel 

Polícia cidadã 01 03’35”  

 
LV - Linhas de vivências: 
        A (Afetividade)    C (Criatividade)  
        S (Sexualidade)    T (Transcendência)   V (Vitalidade) 

 
NV - Níveis de vinculações:  
         1 (consigo)  
         2 (com o outro) 
         3 (com a totalidade 

 

 
CD - Disco 

 

 
N - Número da Música 

 
T - Tempo 

 
F - Facilitador (a):  
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QUADRO SÍNTESE DO SÉTIMO ENCONTRO – Q13/7 

 
 
Encontro 
 

 
 Tema Central da  
 Sessão de Biodança  
 

 
Tema Transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta de 
EAI e relacionadas à Sessão de Biodança. 
 

  
Q13/7 - Sétimo  

  
Integração das linhas de 
vivências: A vivência dos 
animais. 
 

 
Homem x Natureza: relação integrada dos instintos e razão. 
 

 
Data: __/ __/__      Duração/Funcionamento: _____________ Total de Participantes: _______ 
 

DINÂMICA DO ENCONTRO DO SÉTIMO ENCONTRO   
 
1. Acolhida do Grupo:  
                   Recepção dos membros com entusiasmo e alegria. 
 
2. Momentos 
                   A partir da agenda do dia explanam-se as propostas, previamente preparadas, para 
o sétimo encontro, que possui também os três momentos: verbalização, Vivencial 1 e 2, 
incluindo o intervalo para o lanche. Iniciando o momento da verbalização do grupo, sugere-se 
a retrospectiva do encontro passado, recapitulando o encontro anterior, em especial sobre a 
vivência do ninho da espécie humana para fazer um link com o tema central da sessão da 
Biodança (Os animais) e o transdisciplinar (Homem x Natureza: relação integrada dos 
instintos e razão).  
                   A escolha da vivência dos animais proporciona uma oportunidade para uma 
percepção das semelhanças e diferenças existentes nos movimentos instintivos da espécie 
humana, com os das demais espécies planetárias. Esses movimentos refletem as adaptações 
ocorridas no processo de evolução de cada espécie na satisfação de suas necessidades 
fisiológicas básicas de sobrevivência, como o comer, beber, dormir, reproduzir e outras.              
     
3. Vivencial/ 1 e o Tema central da Biodança 
                   Para cada vivência dos animais deve haver uma explicação prévia, com 
demonstração prática e, após a realização de cada exercício deve ser feita uma parada, 
regulando a respiração e atentando-se para os sentimentos dos participantes quanto aos 
sentimentos aflorados e quais as facilidades e dificuldades em fazer o animal proposto. A 
sessão obedece uma seqüência de movimentos gradativos, elevando-se a curva da sessão, nela 
é ressaltado as linhas da vitalidade e criatividade, embora haja toques da sexualidade e 
afetividade.    
                   A vivência dos animais em geral são recebidas como se fossem brincadeiras, 
devendo serem realizadas com leveza e descontração, principalmente em grupos de iniciação 
em vivências da Biodança e, sem conceitos e preconceitos, para que não haja resistência em 
vivenciá-los com prazer. 
                   Entretanto é importante grifar a simbologia dos movimentos que expressam em 
geral o estilo e características de viver de cada animal vivenciado, fazendo analogia com os da 
espécie humana e perceber as semelhanças e diferenças na luta pela sobrevivência e bem-estar 
na vida, compartilhada na mesma casa ecológica, a Terra, onde dividem a água, o ar, o calor e 
a solo, sendo possível uma integração Homem (razão e instinto) e Bichos (irracional e 
instinto). 
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                   A vivência dos animais proporciona a oportunidade de perceber que o ser 
humano, no seu processo de evolução tem sido um aprendiz das adversidades e prazeres da 
Natureza, observando os bichos, pois esses, diferenciando-se da inteligência humana, nascem 
com a capacidade ou inteligência irracional de sobreviver e viver prazerosamente, quando 
dentro do seu habitat natural, de maneira irracional, mas respeitando espontaneamente as 
limitações de seu meio ambiente de inserção, sua época de reproduzir, retirando dos recursos 
naturais somente o que essencial para satisfazer suas necessidades fisiológicas para ficar bem.  
                   Os bichos possuem, dentro da sua irracionalidade, uma sabedoria natural em viver 
o seu estado de ser o que é, animal irracional e instintivo. Nesse pensamento o homem ainda 
tem muito a aprender ou reaprender com eles, ou seja, buscar o lado bom da vida, “viver o seu 
estado de ser o que é”, animal racional e instintivo, ou simplesmente condição de “ser 
humano”. Para tanto, precisa respeitar também, dentro da sua racionalidade, os limites da 
capacidade de suporte dos recursos naturais do seu ambiente natural e social. 
              
4. Vivencial/ 2 e o Tema Transdisciplinar da EAI 
                   Para esse momento Vivencial/ 2 é interessante preenchê-lo com a discussão de 
filmes, documentários, reportagens, textos, leis de proteção aos animais, projetos de 
preservação de espécies locais, regionais e internacionais, projeção de imagens de algumas 
espécies, suas característica físicas e instintivas ou outro recurso pedagógico que abordem o 
assunto para serem apreciados e criar espaço para aprofundar questões relacionadas a EAI, 
quanto ao cuidado com a biodiversidade animal da Terra, proporcionando reflexões sobre o 
assunto e contribuindo para uma consciência ecológica, com responsabilidade social.  
                   O fechamento do momento depende da proposta de trabalho, inclusive, se houver 
tempo e for conveniente, pode-se acrescentar uma ou duas vivências biocêntricas de 
encerramento, já utilizadas anteriormente, como uma roda de harmonização e de alegria. 
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QUADRO SÍNTESE DO SÉTIMO ENCONTRO – Q13/7: Vivencial/ 1 
Tema Central da Sessão da Biodança: Os Animais (Linha da Afetividade, Vitalidade, Sexualidade e Transcendência) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 

 
Nº. 

 

 
EXÉRCÍCIO 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
T 

 
F 
 

01 Roda de alegria 
 

Alegria/ Encontro/ 
Energização 

Em roda, de pé, dançar ao ritmo da música, 
demonstrando a alegria de estarem mais uma 
vez, juntos vivenciando o mesmo momento. 
 

V, 
C e A

2,3 Orquestra dos Bichos/ 
Trem da Alegria 

Jogos Expressivos -05 09 03’33”  

02 Dança sriativa Movimento/ Liberdade/ 
Expressão 

Numa dança individual ou a dois ou a três, 
criar movimentos livres e espontâneos, em 
sintonia com a música. 
 

V 
C e A

1, 2 e 3 Ping Pong sous lês arbres/ 
Richard Clayderman 

Jogos Expressivos -05 01 03’18”  

03 Dança do cavalo  
(grupo todo) 

Ritmo/ Alegria/ 
Coordenação 

De pé, braços em 90º, pernas em movimento 
sinérgico com os braços. 
 

V 1,3 Dark horse/ 
George Harrison 

Jogos Expressivos -01 08 03’54”  

04 Dança do sapo Equilíbrio/ Agilidade Posição de cócoras, mãos ao centro tocando 
no chão. Pular e ficar parado para regular-se 
 

S e V 1,3 Pula sap/ Pixinguinha Jogos Expressivos -01 14 01’57”  

05 Passarinho  Leveza/ Alegria/ 
Agilidade/ Vôo 
 

Deslocar-se numa rápida carreira de braços 
abertos. 

V 1, 3 O gato e o canário/ 
Pixinguinha 

Jogos Expressivos -01 12 01’35”  

06 Dança do tigre Agilidade/ Vigilância/ 
Impulso/Agressividade 
 

Andar com naturalidade e vigilância e saltar 
para frente com os dentes a mostra e olhar 
firme. 

V 1,2 e 
3 

Have a Cigar/ Pink Floyd Coleção 10 05’24”  

07 Dança do elefante 
 

Ritmo/ Leveza/ 
Movimento 
 

Caminhar devagar V 1 O passo do elefante/ 
Trio Esperança 

Jogos Expressivos -01 09 02’19”  

08 Trenzinho Lúdico/ Alegria/ Ritmo Um atrás do outro, segurando na cintura do 
outro e brincar de trenzinho ao ritmo da 
musica. 
 

S, 
C e A

1,2 e 3 Farofa-fá/ Orquestra e 
Coro Carroussell 
 

Jogos Expressivos -05 20 02’59”  

 
LV - Linhas de vivências: 
        A (Afetividade)     C (Criatividade)  
         S (Sexualidade)    T (Transcendência)       V (Vitalidade) 

 
NV - Níveis de vinculações:  
         1 (consigo) 
         2 (com o outro)  
         3 (com a totalidade 

 

 
CD - Disco 

 

 
N - Número da Música 

 
T - Tempo 

 
F - Facilitador (a):  
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QUADRO SÍNTESE DO OITAVO ENCONTRO – Q13/8 
 

 
Encontro 
 

 
 Tema central da  
 sessão de Biodança  
 

 
Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta de 
EAI e relacionadas à Sessão de Biodança. 

  
Q13/8 - Oitavo  

  
Linha da afetividade  
 

 
A valorização da vida planetária  

 
Data: __ / __ /__    Duração/Funcionamento: _____________ Total de Participantes: _______ 
 

 
DINÂMICA DO ENCONTRO DO OITAVO ENCONTRO   

 
1. Acolhida do Grupo:  
              Recepção dos membros com entusiasmo e alegria.  
 
2. Momentos 
              A partir da agenda do dia explanam-se as propostas, previamente preparadas, para 
ooitavo encontro, mantendo-se os três momentos, porém a verbalização e Vivencial/2 
acontecem seguidos, com apenas um espaço para satisfação de necessidades fisiológica e o 
Vivencial/ 1, logo após o intervalo do lanche.  
              
3. Vivencial/ 1 e o Tema central da Biodanca 
                   Esse momento tem por objetivo fortalecer a identidade humana e sensibilizar os 
participantes para cuidado e valorização da vida terrestre e universal, ampliando a consciência 
ecológica profunda de um ser conectado a teia da vida. As vivências biocêntricas estão 
organizadas e detalhadas no Quadro síntese Q13/8, referente ao tema da sessão de Biodança. 
 

4. Vivencial/ 2 o Tema Transdisciplinar da EAI 
                     O tema transdisciplinar escolhido para esse momento é A valorização da vida 
planetária. Acontece logo após uma breve verbalização, na qual se recorda os pontos mais 
marcantes do encontro anterior e fazem-se as devidas pontuações para a qualificação do 
processo da EAI.  
                   O momento inicia-se com um relaxamento (música suave) e através de uma 
pequena visualização criativa reflete-se sobre as formas como cada um se expressa na vida 
nos diversos ambientes: familiar, educacional, trabalho, amigos, comunidade onde reside e em 
outros que participa e convive. Levar o grupo a recordar das próprias expressões e maneiras 
de se relacionarem com: familiares, amores, amigos e outras pessoas que já passaram no 
caminhar da vida e outros que considerem importantes. Para esse relaxamento, pede que os 
participantes se acomodem confortavelmente, de preferência deitados no chão e que atentem 
para a respiração.  
                    Terminada a visualização pede-se ao grupo para retornem ao ambiente, devagar. 
Nesse momento começa-se uma dinâmica denominada de FOTOLINGUAGUEM que  
consiste na exposição de figuras e ou fotos selecionadas para a temática, devidamente 
espalhadas no centro do chão, enquanto acontece o relaxamento e visualização criativa e, 
após esses, pede-se que cada um circule sobre as imagens do material escolhido, escolha a que 
mais gostou, podendo ser no máximo duas e inclusive podendo ser a mesma de outro 
participante. Em seguida, pede-se para refletirem consigo mesmo sobre as imagens escolhidas 
e depois, socializarem os sentimentos que as imagens provocam, respeitando a fala ou não de 
cada um.     
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QUADRO SÍNTESE DO OITAVO ENCONTRO - Q13/8: Vivencial/ 1  
 Tema da Sessão de Biodança: Linha da Afetividade 

 

 

      Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 
 
 
 
 
 
 

QUADRO SÍNTESE DO OITAVO ENCONTRO - Q13/8: Vivencial/ 2 
Tema Transdisciplinar da EAI: Dinâmica da FOTOLIGUAGEM: Como me expresso na vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 

 

Nº. 

 

EXÉRCÍCIO 
 

CONSIGNA 
 

 

DEMONSTRAÇÃO 
 

LV 
 

NV 
 

MÚSICA/ Interprete 
 

CD 
 

N 
 

  T 
 

F 

01 Roda de integração 
 

Alegria/ Prazer 
Integração/ Encontro 

Dançar em roda ao ritmo da música, com alegria. V 3 Rosa Vermelha/ 
Beth Carvalho 

Encontro de profesores/ 
Município de Horizonte/CE

02   

02 Formação 
progressiva de grupos 

Ativação/ Alegria 
Prazer/ Encontro 

Dançar livremente ao ritmo da música, formando 
duplas e trios, com trocas.  

V, C 1,2,3 Mnifeste-se/ Raizes da 
América 

Capacitação para 
Educadores 

01 2’32”  

03 Jogos criativos Alegria/ Brincadeiras/ 
Amizade/ Integração 

Dançar com movimentos criativos, escolhendo 
livremente uma pessoa para formar uma dupla e 
depois trocar.  

 

V, C 
e A. 

1,2,3 Mambo da Cantareira/ 
Fagner 

Encontro de profesores/ 
Município de Horizonte/CE

19   

04 Caminhar em dupla. Amizade/ Encontro Caminhar a dois ao ritmo da música, com alegria e 
amizade.  
 

A, C 
    e  V. 

2 Essas Emoções/  
Zeca Baleiro 

Encontro de profesores/ 
Município de Horizonte/CE

04   

05 Roda de alegria Alegria/ Amizade/ 
Encontro 
 

Dançar em roda a alegria de viver, com prazer. A 3 Princípio do Prazer/ 
Geraldo Azevedo 

Capacitação para 
Educadores 

07   

06 Roda de embalo Proteção/ Cuidado/ 
Aconchego 
 

Embalar uns aos outros ao som da música, em 
conexão com o olhar, oferecendo sua amizade.   

A 3 A Dança dos Meninos/  
Milton Santos 

Capacitação para 
Educadores 

09   

07 Roda de integração Alegria/ Prazer/ 
Integração/ Encontro 
 

Dançar em roda a alegria, cumprimentando uns aos 
outros com um psiu suave e de forma carinhosa. 

A 3 Sabiá/ Elba Ramalho e 
Geraldo Azzevedo 

Capacitação para 
Educadores 

04   

08 Dança livre Alegria, Prazer 
Integração, Encontro 

Dançar com energia, prazer e alegria a vida como 
ela é, procurando encontros. 

A, V, 
C e T. 

 

1,2,3 O que é/ Gonzaguinha IBF – 3: Rondas finales 16   

 

LV - Linhas de vivêncisa:  
         A (Afetividade)   C (Criatividade)  
         S(Sexualidade)      T(Transcendência)   V (Vitalidade) 
 

 

NV - Níveis de vinculações:  
         1 (consigo)  
         2 (com o outro) 
         3 (com a totalidade 
 

 

CD - Disco 
 

 

N - Número da Música 
 

T - Tempo 
 

F - Facilitador (a):
 

 

BREVE RELAXAMENTO E VISUALIZAÇÃO CIRATIVA 
Cada participante escolhe uma figura que se identifica ou que tem haver com a maneira como se expressa na vida, ou seja, sentimentos,  

 formas de comunicação, cuidado com a vida (natureza e pessoas) e como participa na construção social. 
 

 

Nº. 
 

EXÉRCÍCIO 
 

 

CONSIGNA 
 

DEMONSTRAÇÃO 
 

LV
 

NV 
 

MÚSICA/ Interprete 
 

CD 
 

N 
 

  T 
 

F 

01 Relaxamento e 
visualização criativa 
 

Respiração/ Harmonia 
Tranquilidade 
 

Deitado, de olhos fechados, relaxar o corpo ao som de uma 
música suave e refletir sobre a VIDA (seus significados) 
 

V 01 Adágio Gheohe Zamfir/ 
Harry Van Hoof 

13 02’56”  

 

ESPAÇO PARA UMA BREVE SOCIALIZAÇÃO DAS FIGURAS 
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QUADRO SÍNTESE DO NONO ENCONTRO – Q13/9 
 

 
Encontro 
 

 
Tema central da  
sessão de Biodança  
 

 
Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta de 
EAI e relacionadas à sessão de Biodança. 

  
Q13/9 - Nono  

 
Integração das linhas de 
vivências: o trabalho com 
argila.  
 

 
Responsabilidades sociais: sustentabilidade com equidade 
socioambiental (A carta da Terra). 

 
Data: __ / __ / __ Duração/ Funcionamento:__________________ Total de Participantes: ___ 
 

DINÂMICA DO ENCONTRO DO NONO ENCONTRO   
 
1. Acolhida do Grupo:  
                   Recepção dos membros com entusiasmo e alegria. 
 
2. Momentos 
                   A partir da agenda do dia explanam-se as propostas, previamente preparadas, para 
o nono encontro, mantendo-se os três momentos, porém a verbalização e Vivencial/2, os 
quais devem acontecer seguidos, com apenas um espaço para satisfação de necessidades 
fisiológica e, o Vivencial/ 1, logo após o intervalo do lanche. 
                   A proposta de trabalhar com a argila neste encontro tiveram alguns objetivos, 
como a promoção da integração das cinco linhas de vivências: vitalidade, criatividade, 
afetividade, sexualidade e transcendência. Essa integração faz ponte com o tema 
transdisciplinar: Responsabilidades sociais: sustentabilidade com equidade socioambiental (A 
carta da Terra), considerando que a própria vivência com a argila deflagra sentimentos de 
gostar do contato direto com a terra, remetendo a reflexões e emoções de ser Natureza, 
pertencer a ela. São vivências que podem despertar no grupo o desejo coletivo de se misturar 
a argila, que simboliza a Terra. Desenvolvendo esses sentimentos nos participante, tem-se a 
oportunidade de contribuir na ampliação de uma consciência ecológica profunda sobre o 
cuidado com o planeta, evidenciando a responsabilidade de todo cidadão planetário em fazer 
sua parte e, assim participar na garantia da vida, com ética e igualdade social.  
 
3. Vivencial/ 1 e o Tema central da Biodanca 
                   No detalhadamente da sequência vivencial biocêntrica é possível compreender a 
relação intrínseca das referidas linhas de vivência citadas e consequentemente perceber sua 
integração. Inicialmente faz-se um comentário breve e acessível ao grupo sobre a importância 
das vivências com o barro, no caso a argila, dentro da abordagem da Biodança.     
                   Todavia, cientificamente falando, a argila é um tipo de rocha sedimentar, ou seja, 
formada por sedimentos originários da desagregação ou decomposição de outras rochas. 
Basicamente ela é composta principalmente pelo mineral denominado Caulim, o qual é 
produto da decomposição de outro mineral, chamado de Feldspatos, onde este constitui 60% 
das rochas existentes na crosta terrestre. A argila apresenta características específicas como: 
coloração variando de branca até preta, amarela, verde ou avermelhada, granulação finíssima, 
de poucos mícrons, por isto untuosa2 ao tato, conferindo-lhe uma propriedade plástica ou 
capacidade de modelar.  

                                                 
2  untuosa: adj. Em que há unto ou gordurosa; lubrificada; escorregadia; (fig.) suave; amorável; meigo; 
                   melífluo (que fluí como o mel).  
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                   Conhecer as condições físicas e naturais da argila dá significado para sua encolha 
em um trabalho como este. O fato de o material argiloso possuir uma grande capacidade de 
retenção, devido a sua granulação muito fina, tornando-o liguento, o que possibilita a criação 
de formas e de grudar na pele. Trabalhar com a argila, então, não somente para a Biodança, 
mas para outras abordagens, passou a ser um recurso espetacular. 
                   O contato com o barro ou argila, dentro das peculiaridades da Biodança pode 
levar os participantes a vivenciarem o estado primitivo do ser humano, voltar a sua origem. 
Essa vivência promove um estado de regressão com relação a evolução humana, cria 
condições emocionais favoráveis de, individual ou coletivamente, aflorar elementos de 
natureza arcaicos.  
                   O contato com a argila e ou sua lama, constitui uma maneira de deflagrar 
emoções guardadas, desde os primórdios da história da humanidade, além de uma 
oportunidade de resgatar, de modo excepcional, a sensibilidade e a expressão natural e 
espontânea do bicho homem. Para promoção desse resgate, inicia-se com um trabalho de 
interiorização através de um contato de primeiro nível (consigo mesmo) e com a argila 
(características percebidas com o tato). Logo a seguir, abre-se espaço para uma criação livre 
de modelagem de formas, de acordo com os sentimentos individuais de cada um, surgidos no 
instante vivido. 
                   É interessante que o trabalho com argila aconteça em um espaço que promova o 
mínimo de contado com os elementos da Natureza. Os participantes ficam sentados em 
círculo, relaxados, com os olhos fechados e na posição de estado de yoga, atentando para a 
postura, respiração e aos sentidos dos elementos naturais presentes no local. Dessa maneira, 
antes dos primeiros contatos com a argila, acontece a interiorização, refletindo-se sobre a 
relação do ser humano com o barro.   
                   Enquanto isso acontece, cada participante recebe um pedaço de argila e, logo em 
seguida, pede-se que, devagar, abram os olhos, mas continuando em contado consigo e com a 
Natureza, evitando, portanto, conversas. E ainda, neste instante, pede-se para que deixem a 
mente livre para uma criação própria, sem preocupações com formas padrões e que, a partir 
desse movimento, possam expressar sentimentos que conduzam ao momento exclusivo de 
inspiração criadora. 
                   Após todos terem concluído suas modelagens pede-se aos participantes que 
apreciem, não somente a sua, mas as dos colegas como um todo. Então, começa-se o segundo 
momento, o batismo com a argila, em dupla, com a devida permissão do outro e depois um 
mela-mela de argila coletivo. Para finalizar celebra-se esta experiência magnífica com as 
danças da primitividade humana (Magnética de mãos e guerreira). 
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QUADRO SÍNTESE DO NONO ENCONTRO – Q13/9: Vivencial/ 1  

 Tema central da sessão de Biodança: O Trabalho com argila 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 

 

 
Nº. 

 

 
EXÉRCÍCIO 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
  T 
 

 
F 
 

01 Interiorização:  
conexão com a 
natureza, em especial 
o elemento Terra. 
 

Relaxar/ Postura/ 
Respiração/ Mente/ 
Livre 

Em círculo, estado em posição de yoga e silêncio 
absoluto. 

V 1 Sem música ou suave e 
instrumental 
 

    

02 Criação livre com  
o recurso da argila. 

Deixar aflorar os 
sentimentos e não os 
pensamentos. 
 

Em círculo e em silêncio, cada recebe um pedaço de 
argila e uma vasilha com água para criar o que 
quiser, sem se preocupar com formas padrões. 
 

V, C 
e T. 

1 Sem música ou suave e 
instrumental 
 

    

03 Batismo com a argila. Iluminação/ 
Valorização/ 
Respeito 
 

Em dupla, um passa argila no outro em sinal de 
respeito, valor e tomando consciência de que são 
semelhantes e feitos do mesmo barro.  

A,T 1 e 2 Araruna – Marhuí  
Miranda 

Jogos expressivos - 3 
 

17 03’7’’  

04 Integração através 
de brincadeiras com 
argila. 

Integração/ Alegria/ 
Diversão/ Unidade 
 
 

Passar argila uns nos outros, tendo o cuidado com as 
partes do rosto, com respeito, delicadeza e alegria. 

V, C,
A e 
S. 

3 Arroz com Leche – Fito 
Paez 

Jogos expressivos - 3 
 

12 02’2’’  

05 Dança magnética de 
mãos 

Identidade/ Unidade/ 
Força/Transformação 

Em círculo de mãos dadas, com movimentos suaves 
e com uma simbologia de cerimônia tribal. Cada um 
vai ao centro se identificar para o grupo. 
 

V, C,
A e 
T. 

3 Circle of life –  
Trilha: Rei Leão. 

Jogos expressivos - 3 
 

13 03’59’
’ 

 

06 Roda guerreira  Vitalidade/ Força/ 
União 
 

Em círculo de mãos dadas, com movimentos 
rítmicos dos pés e braços, conforme a música, numa 
sincronização grupal, representando uma identidade 
única e tribal. 
 

V, C,
A e 
T. 

3 African Sanctus – 
 

Identidade e 01 – 
Os 4 Elementos/ 
Ruth Cavalcante 

02 03’03’
’ 

 

 
07 

Dança da Terra Vitalidade/ Força/ 
União/ Alegria/ 
Celebração 
 

Começa em círculo de mãos dadas, com 
movimentos rítmicos dos pés e braços, conforme a 
música, numa sincronização grupal, dançam juntos 
com alegria e energia e depois podem soltar as 
mãos. 
 

V, C,
A, S 
e T. 

3 Banda Reflexus – 
Madagascar Oludum  

Identidade e 02 – 
Os 04 Elemento/ 
Ruth Cavalcante 

14 03’37”  

 
LV - Linhas de vivências: 
        A (Afetividade)     C (Criatividade)  
        S(Sexualidade)      T(Transcendência)     V (Vitalidade) 

 
NV - Níveis de vinculações:  
        1 (consigo)  
        2 (com o outro)  
        3 (com a totalidade 

 

 
CD - Disco 

 

 
N - Número da Música 

 
T - Tempo 

 
F - Facilitador (a):  
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QUADRO SÍNTESE DO DECIMO ENCONTRO Q13/10 
 

 
Encontro 
 

 
 Tema central da  
 sessão de Biodança  
 

 
Tema transdisciplinar/Atividades integrativas a proposta de 
EAI e relacionadas à sessão de Biodança. 

 
Q13/10 - Décimo 
 

 
Linha da afetividade: 
 

Sociedade globalizada: resgatando a afetividade humana 
(Imagens da biodiversidade humana). 

 
Data: __/ __/ __     Duração/Funcionamento: _____________ Total de Participantes: _______ 
 

DINÂMICA DO ENCONTRO DO DÉCIMO ENCONTRO   
 
1. Acolhida do Grupo:  
              Recepção dos membros com entusiasmo e alegria,  
 
2. Momentos 
               A partir da agenda do dia explanam-se as propostas, previamente preparadas, para o 
décimo encontro, mantendo-se os momentos da verbalização, porém juntamente com o 
Vivencial/ 2 e depois do intervalo para o lanche, acontece o Vivencial/ 1.   
               Após boas vindas a todos ao décimo e último encontro da Primeira etapa processual 
da EAI, passa-se para uma brevíssima retrospectiva dos encontros anteriores, com vistas a 
uma noção globalizada do trabalho como todo, detalhando mais um pouco o encontro 
passado. 
 
3. Vivencial/ 1 e o Tema central da Biodanca 
                   Em círculo começa as primeiras falas do grupo e, em círculo, ele se fecha. Após 
as trocas dos cartões convida-se o grupo para as vivências de encerramento, começando com 
abraços afetivos e celebrantes, sugeridos pela música de encerramento Amigos para sempre 
para acalentar o coração do grupo, quanto ao momento da despedida. 
 
 

4. Vivencial/ 2 e o Tema Transdisciplinar da EAI 

                   Formando um círculo, inicia-se o momento da verbalização recordando o 
encontro passado e apresentação dos trabalhos com a argila. Após todas as colocações e 
pontuações devidas, apresenta-se a agenda do dia, na qual consta a proposta de Confecção 
livre de cartões que serão socializados e, na sequência o momento das trocas de cartões, 
acompanhada de uma vivência e intimidade verbal, onde foi possível uma avaliação geral de 
toda a aprendizagem e crescimento do grupo na sua totalidade. Fecha-se o encontro e o final 
da Primeira etapa processual da EAI com rodas e abraços de celebração. 
                   Primeiramente é explicado os procedimentos e os materiais necessários para 
confecção dos cartões. Proporciona-se um breve relaxamento, com música suave, conduzindo 
o grupo a uma visualização de todos os momentos felizes que viveram até aquele instante, 
procurando se lembrarem da expressão de todos os membros do grupo, o singular jeito de 
cada um ser o que é, das relações de afeto ocorridas entre si, mesmo com as diferenças de 
penar e ver o mundo. Dentro de um clima harmonioso e sereno, pede-se a todos, incluindo 
o(s) facilitador(s) do processo da EAI, para criarem um cartão ou mais de um, representando o 
afeto pessoal a todos os membros do grupo pelo tempo atemporal vivido.    
                   Para realizar essa atividade deve-se dispor de materiais artísticos, como: papéis 
ofício, cartolinas coloridas, lápis de cor e de cera, colas brancas e coloridas, gliteres coloridos, 
canetinhas e pincéis atômicos coloridos, fita adesiva e tesouras e outros. Após a confecção 
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dos cartões faz-se uma pausa para o intervalo do lanche que deve ter um caráter de festa, com 
direito a bolo e suco, pela comemoração do término dos trabalhos e vivências.      
                   Fazer diferente leva ao desenvolvimento da criatividade, assim é proposto uma 
vivência, onde cada um recebe um balão e dentro dele é colocado o seu nome e depois o 
enche. Feito esse convite, ao som da música Belo balão, o grupo inicia um brincar ao mesmo 
tempo, com os balões, realizando trocas de balões e, quando se chega ao fim da música, 
escolhe-se um balão, o espoca e se pega o papelzinho com o nome de um dos membros do 
grupo, para posterior troca de cartões. É uma vivência de integração muito gostosa, promove 
muitos risos e brincadeiras. Depois se solicita a regulação da respiração, acalmando o fôlego 
do grupo e sentadas em círculo, inicia-se a troca de cartões e a intimidade verbal. 
                   Pode acontecer que alguns peguem o próprio nome, então se sugere a troca entre 
eles mesmos, pois o importante é o carinho da amizade. Ao socializar os cartões, estes 
primeiramente são oferecidos para o grupo como todo, numa demonstração de afeto coletivo, 
porém representado por um de seus membros, que é a pessoa que constava no papelzinho, 
assim, compartilha-se todas as mensagens. Na proporção que acontece as trocas de cartões, 
solicita-se que cada um avalie na sua maneira própria de ser, a experiência vivenciada no 
Grupo de EAI.   
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QUADRO SÍNTESE DO DÉCIMO ENCONTRO – Q13/10: Vivencial/ 1 
 Tema Central da Sessão da Biodança: Linha da Afetividade 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Diógenes, 2006. 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº. 

 

 
EXÉRCÍCIO 

 
CONSIGNA 

 
DEMONSTRAÇÃO 

 
LV 

 
NV 

 
MÚSICA/ Interprete 

 
CD 

 
N 

 
  T 

 
F 

01 Relaxamento Relaxamento/ 
Tranqüilidade 
 

Deitados, respirar e relaxar o corpo para uma rápida 
visualização dos momentos felizes que o grupo 
viveu até o presente momento. 
 

A, C, 
e T. 

01 Stranger On The  
Shore/ Zamfir 

A Arte de Zamfir 
 

01 02’ 59”  

 
02 

Confecção livre 
de cartões.  
 

Interiorização/ 
Reflexão 

Em silêncio e individualmente o grupo, incluindo os 
facilitadores e outros atores do processo, expressar 
através da criação de um ou mais cartões, o seu afeto 
ao grupo, logo, não especificar uma pessoa 
específica. 
 

C, A 01 Cosmic Of Silk Road 
Fluidez Criativa/  
Ki taro 

Asia/ Ki Taro 04 04’33”  

 
03 

Brincadeira com  
balões 

Brincadeira/ 
Alegria 

Soltos, juntos brincar com os balões, nos quais 
constam os nomes do grupo como todo, ao término 
da música, estourá-los e pegar um papelzinho para 
posterior troca de cartões. 
 

V, C, 
e A. 

 
 

03 Belo Balão/ 
Gonzaguinha 

Especialização em 
Educação Biocêntrica 

03 04”56’  

 
04 

 
TROCA DE CARTÕES E INTIMIDADE VERBAL 

 
 

05 
Abraços Afetivos 
e Celebrantes 

Amizade, 
Carinho, 
Alegria, 

Celebração. 
Movidos pela música, emoção e segundo a consigna, 
encontrar uns aos outros e se abraçarem com afeto e 
alegria, celebrando a construção de um vínculo de 
amizade que nem o tempo e a distância poderá 
desfazer.  
 

A 02,03 Amigos para Sempre/ 
José Carreras & Sarh 
Brigtman  

POLÍCIA CIDADÃ 11 4”34’  

 
LV - Linhas de vivências:  
        A (Afetividade)   C (Criatividade) 
        S(Sexualidade)      T(Transcendência)  V (Vitalidade) 

 
NV - Níveis de vinculações:  
        1 (consigo)  
        2 (com o outro)  
        3 (com a totalidade 

 

 
CD - Disco 

 

 
N - Número da Música 

 
T - Tempo 

 
F - Facilitador (a):  

 



256 

APÊNDICE B – Modelo teórico de percepção grupal ou de visualização da situação evolutiva (inicial, durante e final) dos membros do grupo de EAI. 
 
 
Membros  
 
 

 
Id. 

 
Escolar. 

 
Situação Inicial de cada membro: 
01 - Características Pessoais  
02 - Aspectos Importantes da Saúde Física e Cognitiva 
03 - Percepção Socioambiental Integrada * (Inicial) -  
       Relação Sociedade/Natureza, Responsabilidade  
       (Ética/ Social/ Cidadã):  
       N (Nenhuma), P (Pouca), R (Regular), B (Boa), E (Elevada) 
 
* Perfil resultado de uma auto-avaliação (Inicial) na Ficha de   
   Cadastro, posicionamentos verbalizados na apresentação do grupo,  
   primeiras impressões nas atividades dinâmicas relacionadas à EAI  
   (Tabela - PAI-1)  
 

 
Situação no Fim da Etapa de cada membro 
01 - Percepção nas Vivencias Biocêntricas e Transdisiciplinares 
02 - Cognitiva (verbalização e aprendizagem relacionadas a EAI) 
 03 - Percepção Socioambiental  Integrada* (Final de Etapa(s)):  
        Relação Sociedade/Natureza, Responsabilidade  
        (Ética/ Social/ Cidadã):  
         N (Nenhuma), P (Pouca), R (Regular), B (Boa), E (Elevada) 
 
* Perfil resultado de uma auto-avaliação (Final de Etapa(s), posicionamentos  
   verbalizados no decorrer do processo educacional, impressões nas atividades  
   dinâmicas e vivenciais relacionadas à EAI (Tabela - PAI-2) 

 

 
Freq. 
(% de Enc..) 

 

Efetivos  
  
A 

   
01 - Calmo, inteligente e alegre 
02 - Alergias respiratórias e sinusite freqüente, baixa concentração, 
       Comprometendo a memória, muita dispersão e se estressa rápido. 
03 - P 

 
01 - Alegre, centrado e sereno nas poucas vivências que teve, não apresentando  
       nenhum desconforto. 
02 - Tímido, mas natural, espontâneo e tranqüilo nas suas colocações, breves, 
        porém, satisfatórias para si e para o grupo. 
03 - Etapa 01: R Etapa 02: B Etapa 03 B 
 

 
7 encontros:  
+ ou – 33,33% 

  
B 

   
01 - Expansiva, mas com facilidade de mudança de humor, sensível aos  
       animais e interesse pela música e dança. 
02 - Alérgica a composição do AASS. 
03 – B 

 
01 - Participativa nas vivências, bom nível de interação, de vitalidade, 
        criatividade, além de ser muito afetuosa e alegre. 
02 - Tímida na verbalização, mas satisfatório. 
03 - Etapa 01: B Etapa 02: B Etapa 03 B 
 

 
 Encontros: 
+ ou – 44,44% 
 

 
C  

   
01 - Ativo, afetuoso, brincalhão, inteligente, impulsivo e 
       desconcentrado. 
02 - Dificuldades na aprendizagem por causa do déficit de atenção e  
       impulsividade. 
03 - R 

  
01 - Alegre, dificuldade com relação ao toque, participação das 
         vivências de acordo com seu limite de conexão dos três níveis. 
 02 - Reflexivo-crítico e veloz no pensamento cognitivo, detalhista,  
        concentrado, 
        delicado e sensível nos trabalhos de Arte. 
03 - Etapa 01: R Etapa 02: B Etapa 03 B 

 
10 encontros: 
+ ou – 55,55% 
  

Colaboradores  
Desistentes  

 

Fonte: Elaborado pela autora.
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APÊNDICE C – Ficha cadastral do participante 
 
 

 FICHA CADASTRAL DO PARTICIPANTE 
 
 
Nome:________________________________________________________________________  
 
Idade: ________   Escolaridade: ____________________  Data do Nascimento:____/____/____  
 
FILIAÇÃO (criança/ adolescente. junto aos responsáveis) 
 
Pai:_________________________________  Profissão: ________________________________ 
 
Fones (Trabalho): ______________________ Celulares: _______________; _______________ 
 
Mãe:_________________________________Profissão: ________________________________ 
 
Fones (Trabalho): ______________________ Celulares: ________________; ______________ 
 
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL 
 
Rua:______________________________________________________Cep:________________ 
 

Bairro:________________Fones:______________Email:_______________________________  
 
Fones (Trabalho): ______________________ Celulares: ________________; ______________ 
 
Características Pessoais  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nascimento (criança/ adolescente; junto aos responsáveis) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Aspecto importantes sobre a Saúde Física e Cognitiva ( criança/ adolescente; junto aos responsáveis) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Interesses em participação do Grupo de Educação Ambiental Integrada 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

FOTO 
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ANEXO A – Quadro Síntese dos componentes da Frente Marinha, segundo Leal (2009), exceto as praias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Leal, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Definições  Identificação na Bacia do rio Cocó-CE Fotos: Adaptadas de Leal, 2009. 

Depósitos Submersos Tison (1964): “Quando um rio, transportando sedimento, deságua 
no mar, a diminuição da velocidade devido à dispersão da corrente 
vai provocar a deposição de material sólido, que permanecerá no 
local, se as correntes marinhas, e as marés, não o removerem, como 
no caso dos deltas...”. Leal (2009) cita diz que: [...] de acordo com 
Tison (1964), sobre as frentes de avanço do rio, no mar, se formarão 
depósitos de sedimentos grossos e areias, que constituirão, de 
início, uma espécie de barras longitudinais. Enquanto as águas do 
rio forem continuando a transportar e depositar material, as barras, 
ou diques, vão aumentando de tamanho, mas permanecendo 
parcialmente submersos, por ação das ondas.  

Na foz do rio Cocó, na região do canal, podem ser vistos, 
principalmente nas imagens aéreas, os depósitos submersos, 
devido às areias das dunas da margem direita, que são lançadas 
dentro do canal, pelo vento. Parte desta areia se deposita e, outra 
parte permanece em suspensão, graças a energia das ondas e 
marés, num volume tão grande que impedem, às vezes, as ondas 
emitidas pelo ecobatímetro atingir o fundo do cana. 

 
 

Beachrocks  
 

Definidos pela Lei Estadual No 13.796, de 30 de junho de 2006, 
como, “corpos rochosos alongados e estreitos, que se encontram 
dispostos paralelamente à linha de praia, podendo se estender na 
direção do mar, constituídos de areias de praia cimentadas por 
carbonatos, podendo apresentar seixos e restos de conchas. Sua 
espessura, em geral, não ultrapassa dois metros, e funcionam como 
anteparo natural para dissipação da energia das ondas, protegendo 
as praias da erosão.” 

Na área da foz do rio Cocó estendem-se de modo contínuo, até a 
praia do Futuro e neles, três níveis são facilmente identificados, 
o primeiro já dentro mar, o segundo formando a boca do rio, e 
um terceiro, mais a montante, são constituídos de areias médias 
a grossas, chegando até seixos, contendo ainda fragmentos de 
conchas e areias monazíticas, tem a função de coesão e 
resistência para proteção às desembocaduras dos rios, 
resguardando-as da ação erosiva do mar. 

 

Cordões Litorâneos São “barreiras arenosas inconsolidadas que ocorrem na praia, de 
forma alongada, que se apresentam na linha de costa, podendo 
ocorrer conectadas, ou não, ao continente”, conforme a Lei no 
13.786, de 30/06/06, citada por Leal (2009), este, complementa 
dizendo que [...] “Diferem das barras, por serem maiores, sempre 
emersos e manterem uma forma relativamente regular. Segundo 
Mikhailov (1964), a morfologia da barra é função da intensidade da 
ação do mar e dos processos de interação com a água doce, na boca 
dos rios.  
 

Em parte, aos beachrocks, e as ondas, a foz do rio Cocó é 
marcada por cordões litorâneos na altura de sua boca que se 
distribuem nas duas margens entre a praia e a planície flúvio-
marinha. Têm coloração branca a creme, são alongados e 
abaulados em secção transversal, e distinguem-se das barras de 
praia por serem sempre emersos, mais extensos e possuírem 
declividade mais forte. Como neste caso da foz do rio Cocó, eles 
estão totalmente soldados ao continente, que torna difícil a 
individualização, mesmo no terreno. Sua maior diferença com 
relação à praia propriamente dita, é que não mais elevados e seu 
gradiente mais forte que o estirâncio. 

 

Rio Cocó Figura 15 - Imagem de satélite de 
07/06/2007, mostrando os depósitos 
submersos na enseada do Mucuripe. 

Foto 3 - Nível de beachrock da boca do Cocó. Ao fundo outro nível no mar, 

mais à norte somente aflorando nas marés vazantes de sizígia equinocial

Beachrocks 

 Foto 12 - Cordões litorâneos (areia mais clara) formados em amb 

 as  margen do rio Cocó, na praia entre os beachrocks e a planície de 

Cordões Litorâneos

Beachrocks

Mangues

Figura 15 - Imagem de satélite de 
07/06/2007, mostrando os depósitos 
submersos na enseada do Mucuripe. 

Rio Cocó 

Beachrocks 

Foto 3 - Nível de beachrock da boca do Cocó. Ao fundo outro nível no mar, 
 mais à norte, somente aflorando nas marés vazantes de sizígia equinocial 
 (25/03/2008). 

Foto 12 - Cordões litorâneos (areia mais clara) formados em ambas as margens
 do rio Cocó, na praia entre os beachrocks e a planície de deflação, na foz, entre 
 a Praia do Futuro e Sabiaguaba. Foto aérea (1994). 

Cordões Litorâneos

Mangues

Beachrocks
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ANEXO B – Continuação do Quadro Síntese dos componentes da Frente Marinha, segundo Leal (2009), exceto as praias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Leal, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Definições  Identificação na Bacia do rio Cocó-CE Apreciação de Fotos  

Terraços Marinhos Depósitos de origem marinha, com formas tabulares e topos planos, 
geralmente com cotas altimétricas inferiores a cinco metros. Na 
região são, em geral, antigos cordões litorâneos, que foram soldados 
à planície costeira 

Da margem direita do estuário do rio Cocó, os possíveis terraços 
marinhos formados com o recuo do mar, já foram retrabalhados 
pela dinâmica eólica, formando sobre eles, as planícies de 
deflação, e os campos de dunas costeiras. 
Porém, uma análise nas imagens de satélite e fotografias aéreas é 
possível identificar, ainda hoje, nos terrenos vazios da Praia do 
Futuro, as porções destes terraços marinhos entre os campos de 
dunas e planície de deflação, principalmente próximos às 
falésias mortas. 

 

Planícies de 
Deflação 
 

De acordo com Leal (2009) há muita discussão sobre sua definição e 
por isso [...] “Leal (2003) acatou a argumentação de L. P. Maia 
(comunicação pessoal) de que “pelo menos no caso da planície 
costeira do litoral cearense, toda a região do pós-praia, até o final dos 
campos de dunas, originou-se de processo eólico” chamando de 
planície de deflação “a superfície que se estende desde o limite de 
maré alta, até o sopé das dunas, cuja deposição de sedimento e 
modelamento são feitos pelo vento. Esta faixa da planície litorânea é 
relativamente plana e, é de lá que o vento retira a areia para formar as 
dunas”. 

Na orla de Fortaleza até o porto é muito difícil individualizar, 
hoje, a planície de deflação.  Uma quebra na topografia, da praia 
para o interior, marcaria o limite das antigas falésias mortas, que 
estão recobertas pelas areias das dunas costeiras. 
O trecho plano, entre o limite das bermas e a faixa 
ondulada, seria a planície de deflação, hoje ocupada por imóveis. 
Na Praia do Futuro, embora com menor densidade de ocupação, 
nem sempre é fácil delinear os contatos da planície de deflação, 
com as outras unidades geoambientais. Porém, em Sabiaguaba é 
possível identificar não apenas os limites da planície de 
deflação, como também as feições mais características desta 
unidade. 

 

Dunas Costeiras Leal (2009) utiliza-se da definição do LABOMAR-SEMACE (2006) 
que classifica as dunas costeiras, baseando-se na proposta de Pye & 
Tsoar (1990) que considera as dunas eólicas, como sendo “uma crista 
ou morro de areia empilhada pelo vento”. Awgundo o autor: [...]” 
Nesta classificação, as dunas mais comuns no Estado do Ceará são: 
barcanas, transversais, sand sheet, parabólicas e hummock. Porém, no 
mapeamento das unidades geoambientais foram individualizados 
apenas as paleodunas, dunas fixadas por vegetação, eolianitos, dunas 
móveis (LABOMAR-SEMACE, 2006).  

Na Bacia do rio Cocó ocorrem todas as unidades de dunas, 
exceto os eolianitos e o mais extenso afloramento de paleodunas 
é encontrado entre a Cidade 2.000 e Fortal, estendendo-se para 
sul até o vale do rio Cocó.. Estas dunas se estendem desde a 
praia o Futuro, até o alto estrutural da Avenida Sebastião de 
Abeu. Elas recobrem toda a planície fluvial, entre aquela avenida 
e a Cidade do Fortal. Tanto na Cidade 2000, quanto na Cidade 
do Fortal, as dunas fixas (parabólicas) recobrem as paleodunas, 
numa cota sensivelmente superior a do vale do rio Cocó e, 
mesmo, em alguns casos, ao topo da Formação Barreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 - Terraço marinho, na praia do Futuro, ao lado da 
Avenida Padre Antônio Tomaz, na praia do Futuro. 

 Terraço marinho 

 Campo de dunas 

Planície de deflação

Foto 16 - Planície de deflação no primeiro plano e, ao fundo, campo de 
dunas, em Sabiaguaba, no limite leste da bacia do rio Cocó.

Paleodunas 

 Dunas vegetadas 

Foto 17 - Paleodunas sobre 
 o arenito Barreiras, com o  
 topo plano e recoberta por  
 dunas vegetadas, ao fundo, 
 na Cidadee do Fortal. 

Duna Parabólica

 Foto 18 - Dunas parabólicas em   

Foto 22 - Dunas avançando sobre a 
margem direita e o último manguezal 
da margem direita do rio Cocó, na 
ponte de Sabiaguaba. 

Duna móvel
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ANEXO C - Quadro síntese de imagens e fotos do Estuário do rio Cocó-CE, segundo dados de 2008   

Fonte: Adaptado de Leal, 2009. 
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ANEXOS 

ANEXO D – Inteligências Múltiplas propostas por Gardner, segundo Antunes (2001). 
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ANEXO E – A afetividade e a comunicação 

 

Fonte: Diógenes, 2006. 
 

 

A AFETIVIDADE E A COMUNICAÇÃO 
 

 A Educação Biocêntrica busca desenvolver a Inteligência Afetiva. Através desta auto-avaliação, 
perceba como está sua afetividade e comunicação em relação a: 
 
 

1. Capacidade de perceber empaticamente o outro. 
2. Capacidade de identificar-se com os estados anímicos do outro. 
3. Capacidade de expressão autêntica. 
4. Intensidade da energia amorosa. 

 
 

AFETIVIDADE E A COMUNICAÇÃO 
 

S 
 

F 
 

V 
 

N 
 

S 
 

1. Sorriso Fácil      

2. Soltar o Riso      

3. Soltar o Pranto      

4. Calor das Mãos      

5. Profundidade do Olhar      

6. Olhos no Olhos e mantém o olhar      

7. Abraço como um ato recíproco de dar e  receber afeto      

8. Ouve as pessoas com o coração      

9. Expressão corporal Integrada      

10. Expressão Verbal Sincera      

11. Comunicação Dialógica      

12. Os Encontros são Intensos      

13. As amizades são Profundas e Duradouras      

14. Sintonia Grupal      

15. Capacidade de Entrar na Intimidade      

16. Capacidade de Solidarizar-se      

17. Capacidade de Dar Continente (acolher)      

18. Capacidade de Receber continente (ser acolhido)      

19. Capacidade de Vinculação (consigo/ com o outro/ com a 

totalidade 

     

20. Integração com a natureza      

21. Cuidado com tudo que é vivo      

22. Ausência de Preconceito (social/ racial/ religioso/ político)      
 

Legenda:  

S - Sempre; F - Frequentemente;  V - Às vezes; N – Nunca 

Texto Original: Rolando Toro/ Adaptação: Ruth Cavalcante 


