
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

 

 

 

 
 

EFRAIN FRANCISCO FARIA 

 

 

 

 

 

 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS NA CIDADE DE APERIBÉ - RJ: DAS 

ATIVIDADES DE FUNDIÇÃO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Santo Antônio de Pádua 

2019 



 

EFRAIN FRANCISCO FARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS NA CIDADE DE APERIBÉ - RJ: DAS 

ATIVIDADES DE FUNDIÇÃO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de Licenciatura em 

Interdisciplinar em Educação do Campo, 

como requisito parcial para conclusão do 

curso Área de concentração: 

Interdisciplinar com Habilitação em 

Ciências Humanas/Sociais. 

 

 

 

Orientadora: 
 

Prof.ª Dr. ª Francisca Marli Rodrigues de Andrade 

 

 

 

 

 

 
 

Santo Antônio de Pádua 

2019 



F224p Faria, Efrain Francisco 

POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS NA CIDADE DE APERIBÉ - RJ : 

DAS ATIVIDADES DE FUNDIÇÃO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL / Efrain 

Francisco Faria ; Francisca Marli Rodrigues De Andrade, 

orientadora. Santo Antônio de Pádua, 2019. 

88 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação  

do Campo)-Universidade Federal Fluminense, Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior, Santo Antônio de 

Pádua, 2019. 

 

1. Políticas Públicas Ambientais. 2. Educação Ambiental. 

3. Racismo Ambiental. 4. Produção intelectual. I. De 

Andrade, Francisca Marli Rodrigues, orientadora. II. 

Universidade Federal Fluminense. Instituto do Noroeste 

Fluminense de Educação Superior. III. Título. 

CDD - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ficha catalográfica automática - SDC/BINF 

Gerada com informações fornecidas pelo 

autor 

Bibliotecário responsável: Maria Dalva Pereira de Souza - 

CRB7/7044 



POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS NA CIDADE DE APERIBÉ - RJ: DAS 

ATIVIDADES DE FUNDIÇÃO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 
Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de Licenciatura em 

Interdisciplinar em Educação do Campo, 

como requisito parcial para conclusão do 

curso Área de concentração: 

Interdisciplinar com Habilitação em 

Ciências Humanas/Sociais. 

 

 

 
Aprovada em     de  , 2019. 

 

 

 
BANCA EXAMINADORA 

 

 
 

Prof.ª Dr.ª Francisca Marli Rodrigues de Andrade (orientadora) – UFF/INFES 
 

 
 

Prof. Dr. Fabio Alves Gomes de Oliveira – UFF/INFES 
 

 
 

Prof. Dr. Alen Batista Henriques – UFF/INFES 

 

 

 

 

 

 

 
Santo Antônio de Pádua 

2019 



 

AGRADECIMENTOS 
 

É com muito prazer que me deleito, apesar dos momentos difíceis, de regozijar 

em fazer uma pequena analogia dos caminhos que me conduziram para essa importante 

etapa da minha vida. Etapa essa que por muitos anos foi entendida como inalcançável 

para um rapaz gerado das camadas pobres e trabalhadoras, que desde muito novo 

começou a se deparar com os compromissos impostos por uma sociedade desigual. Sendo 

assim, desde seu nascimento, aprendeu a superar as adversidades que se colocou de forma 

conturbada, afinal, sua trajetória escolar foi marcada pelo esforço e superação do Lábio 

Leporino. Uma fissura labial de nascença que compromete a pronuncia das palavras e 

fala, dificultando a interação social e escolar. Por mais que meus agradecimentos pareça 

uma pequena e resumida biografia, é de extrema necessidade olhar para as dificuldades 

enfrentadas e com muita luta ver que foi possível superar. 

O apoio familiar de minhas irmãs e meus pais foram de extrema importância, pois 

quando mensurava que não era possível, foi determinante poder contar com um aparato 

familiar. Mesmo de origens pobre e trabalhadora, meu pai e minha mãe, entenderam o 

compromisso de proporcionar e brigar pelos estudos dos seus filhos. Jamais poderia 

deixar de mencionar, em especial, o incentivo e insistência de uma de minhas irmãs mais 

nova Sâmela Estéfany Francisco Faria. Ingressou primeiro na Universidade Federal 

Fluminense, no campus de Santo Antônio de Pádua –RJ, Instituto do Noroeste 

Fluminense de Educação Superior. Sendo insistente para que eu também ingressasse, me 

ajudando e esclarecendo eventuais dificuldades enfrentadas no meu ingresso como 

universitário. Apesar de todos os eventuais percalços, foi nessa estrutura familiar que me 

debrucei sempre quando precisei. Não esquecendo também, das pessoas que passaram 

em minha vida e puderam contribuir assumindo papeis indispensáveis para minha 

formação. 

Estar na Universidade Federal Fluminense, no campus de Santo Antônio de Pádua 

– RJ, Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, foi sem sombra de dúvidas, 

um imenso prazer e uma grande experiência. Cursar a Licenciatura Interdisciplinar em 

Educação do Campo, foi o maior dos privilégios que já pude contemplar. Uma instituição 

de ensino superior que muito pode contribuir para minha formação e um curso que me 

proporcionou, para além de uma graduação, reflexões que possibilitaram novas 

concepções de vida. Em entendimento social e uma grande contribuição humanitária do 



pensar coletivo entre os direitos e responsabilidades. Revelando uma diversidade cultural 

e os seus vários sujeitos que a educação precisa reconhecer para alcançar, me dando um 

grandioso propósito de ser professor. 

Reconhecer a importância de todo um corpo docente que contribuíram de forma 

incalculável para esse grande acontecimento, inclusive para o pensar desse próprio 

trabalho. Foi de várias aulas, vários diálogos e leituras, advindas de diferentes horizontes, 

de cada professor, mas com uma grande semelhança; proporcionar o melhor ao seu 

educando e agregar valores que perpassam de uma formação profissional, para uma 

também formação humana. Evidentemente, é fundamental destacar a contribuição da 

minha orientadora a Professora Francisca Marli Rodrigues de Andrade que, de forma 

primordial, me acompanhou nesse desafio de construir o Trabalho de Conclusão de 

Curso. Sendo uma das principais interventora e geradora dos mais importantes 

questionamentos desse trabalho, o qual representa mais que apenas um trabalho, 

representa parte epistemológica do meu lugar de fala. Incansavelmente, colocou-se a me 

conduzir, me orientando sempre a estar fazendo o melhor, compreendendo minhas 

limitações e impulsionando minhas superações. Foram muitos questionamentos, 

reflexões e diálogos, porém sempre foram supridos com bastante experiência de uma das 

professoras determinada e de grandes conhecimentos que tive o prazer de conhecer. 

Por fim, o motivo é de muita alegria, por estar aqui, refletindo no que se passou, 

nas etapas superadas, nas lutas cotidianas, nos encontros e desencontros. Na realização 

da felicidade que transborda, não por estar apenas concluindo um ciclo. Mas, por ter a 

satisfação de cursar um curso que proporcionou grandes transformações em minha vida. 

O meu muito obrigado! 



RESUMO 
 

Este trabalho é pensado a partir da ótica da Educação do Campo e, por conseguinte, das 

lutas sociais, políticas, econômicas e ambientais que caracterizam os territórios nacionais. 

A pesquisa se propõe a estudar a dinâmica das políticas públicas ambientais e a Educação 

Ambiental no município de Aperibé-RJ, concentrando-se, principalmente nas 

consequências ambientais das atividades de fundição das indústrias metalúrgicas que 

atuam na região. Diante dessa realidade, este trabalho contempla o seguinte objetivo 

geral: analisar as políticas públicas ambientais no município de Aperibé-RJ, 

especialmente, suas contribuições voltadas à Educação Ambiental, dentro e fora das 

escolas, enquanto possibilidade de reflexão das condições essenciais para a vida. 

Metodologicamente, na etapa de coleta de dados, foi utilizado entrevistas 

semiestruturadas, aplicadas aos gestores municipais que atuam na Secretaria Municipal 

de Educação, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e na Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Orçamentária. Para análise dos dados, foi adotada a análise do discurso 

como conceito e ferramenta metodológica da pesquisa qualitativa. Os principais 

resultados indicam que os gestores municipais não consideraram as fundições como 

provedoras de grandes impactos ambientais, desencadeando em uma visão política que 

não consegue romper com as lógicas de degradação. Os resultados sinalizam, também, 

que as perspectivas das políticas voltadas à Educação Ambiental na cidade de Aperibé, 

encontrando-se pouco comprometidas com um modelo de educação crítica. As 

informações da pesquisa sugerem, também, que falta qualificação dos profissionais e dos 

técnicos das secretarias, dificulta outras abordagens de projetos de Educação Ambiental, 

pautados em perspectivas mais amplas de conscientização ambiental. Essa ausência de 

formação não contribui para o rompimento das lógicas de barbárie ambiental instaladas 

na cidade, as quais estão intrinsicamente relacionadas ao modelo de produzir, de ganhos 

econômicos e de racismo ambiental. Para além disso, existem fortes evidências de 

práticas de racismo ambiental, as quais recaem nas etnias mais desfavorecidas, classe 

trabalhadora mais vulneráveis e toda a fauna e flora. 

 
Palavras-chave: Políticas Públicas Ambientais. Educação Ambiental. Educação Contra a 

Barbárie. Racismo Ambiental. Fundição. 



ABSTRACT 

This work is thought from the perspective of Rural Education and, therefore, from the 

social, political, economic and environmental struggles that characterize the national 

territories. The research aims to study the dynamics of environmental public policies and 

Environmental Education in the city of Aperibé-RJ, focusing mainly on the 

environmental consequences of the foundry activities of the metallurgical industries 

operating in the region. Given this reality, this paper has the following general objective: 

to analyze the environmental public policies in the city of Aperibé-RJ, especially their 

contributions to environmental education, inside and outside schools, as a possibility of 

reflection of the essential conditions for life. Methodologically, in the data collection 

stage, semi-structured interviews were applied to municipal managers who work at the 

Municipal Secretariat of Education, the Municipal Secretariat of the Environment and the 

Municipal Secretariat of Budgetary Infrastructure. For data analysis, discourse analysis 

was adopted as a concept and methodological tool of qualitative research. The main 

results indicate that the municipal managers did not consider the foundries as providers 

of great environmental impacts, triggering a political vision that cannot break with the 

logic of degradation. The results also indicate that the perspectives of policies focused on 

Environmental Education in the city of Aperibé, being little committed to a critical 

education model. The research information also suggests that the lack of qualification of 

the secretariat professionals and technicians hinders other approaches to Environmental 

Education projects, based on broader perspectives of environmental awareness. This lack 

of training does not contribute to the disruption of the logic of environmental barbarism 

installed in the city, which are intrinsically related to the model of production, economic 

gains and environmental racism. In addition, there is strong evidence of practices of 

environmental racism, which fall on the most disadvantaged ethnic groups, the most 

vulnerable working class and all fauna and flora. 

 

 

Keywords: Environmental Public Policies. Environmental education. Education Against 

Barbarism. Environmental Racism. Foundry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho é forjado dentro do contexto educacional, sob a ótica da Educação 

do Campo, a qual compreende que as lutas “[...] dos camponeses e ao embate (de classe) 

entre projetos de campo e entre lógicas de agricultura que têm implicações no projeto de 

país e de sociedade e nas concepções de política pública, de educação e de formação 

humana” (CALDART, 2012, p. 258). Um projeto de educação e de sociedade que 

questiona as desigualdades sociais, que nos leva a pensar de forma interdisciplinar nas 

relações sociais que abrange nossas concepções de vida. A Educação do Campo propõe 

reflexões sobre a “[...] exploração do trabalho pelo capital, resistindo em um modo 

distinto de produzir, de organizar a vida social e de se relacionar com a natureza” 

(CALDART, 2012, p. 263). Suscitando assim, reflexões que contemplam o modo de 

produzir e interagir com a natureza e o ambiente que nos constitui. 

Imbricado em uma formação pedagógica do curso de Licenciatura Interdisciplinar 

em Educação do Campo, a finalidade deste trabalho consiste em analisar as políticas 

públicas ambientais no município de Aperibé-RJ, especialmente suas contribuições 

voltadas à Educação Ambiental, dentro e fora das escolas, enquanto possibilidade de 

reflexão das condições essenciais para a vida. Nesse sentido, assume o compromisso de 

refletir sobre o comportamento das empresas da região -a maioria delas metalúrgicas- e 

sobre as políticas públicas adotadas para mitigar os impactos ambientais. Através disto, 

entendemos a necessidade de o poder público proporcionar direitos específicos ao 

ambiente, em sentido amplo. Entre os direitos constitucionais, a educação revela-se 

preponderante para a projeção de mudanças, inclusive das pautas ambientais. De acordo 

com a Constituição Brasileira de 1988, o artigo 225, parágrafo VI, é dever do Estado 

“promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988, p.131). 

Como parte preponderante desse trabalho, analisar as políticas públicas, enquanto 

fator importante de mudança nos contextos sociais e ambientais, é de extrema relevância 

no contexto atual brasileiro. Sobre esse dispositivo, é imprescindível entender que as 

políticas públicas “[...] são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 

(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o 



12  

interesse público” (BRENNER LOPES, 2008, p. 05). Sendo essas ações determinantes a 

partir das “[...] políticas públicas como as políticas econômicas, financeiras, tecnológicas, 

sociais ou ambientais” (FREY, 2000, p. 214). Para promover políticas públicas 

ambientais, alcançando não somente o bem-estar da sociedade, como de todos os seres 

vivos que demandam de um ambiente saudável. 

Na pauta das políticas públicas, destacamos que a Educação Ambiental, desde o 

seu surgimento no Brasil, tem o potencial de propor mudanças estruturais na sociedade, 

intervir e conscientizar sobre os modos de vida, de interatuar com a natureza e o ambiente. 

Para Grün (2002, p. 1) a “[...] Educação Ambiental surge no Brasil e no mundo Ocidental 

de modo geral a partir da constatação de que a educação deveria ser capaz de reorientar 

as premissas do agir humano em sua relação com o meio ambiente”. Isto requer pensar 

nas inter-relações que, desprovidas de políticas públicas ambientais, tem como resultado 

sérias problemáticas. Entre elas sinalizamos algumas das seguintes questões: saneamento 

básico; tratamento de esgoto; conservação de áreas ambientais; tratamento do lixo da 

cidade e controle dos processos de emissão de gases poluentes pelas empresas. 

Nos dias atuais, protagonizamos, cada vez mais, processos de devastação e 

poluição do ambiente, favorecido por um sistema de produção e consumismo 

desenfreado. Dentro de uma tendência hegemônica de suposto desenvolvimento, 

progresso e crescimento, podemos destacar fatores que desafiam a permanência da 

existência humana na Terra; ou seja, os problemas ambientais atuais. Esses problemas 

abrangem a todos, porém, principalmente as classes mais desfavorecidas 

economicamente, ficam expostas aos riscos e aos impactos das problemáticas ambientais. 

Muitos desses problemas têm como origem a responsabilidade inteiramente humana, uma 

vez que a sociedade intervém diretamente nos processos de formação do ambiente, seja 

nos ambientes artificiais, construídos e modificados pelo homem ou de ordem do 

ambiente natural (VERDAN, 2009). Entre as formas de intervenção podemos destacar a 

extração dos recursos naturais, as modificações territoriais, a extinção e contaminação da 

biodiversidade. 

Cuida salientar, ainda, que o meio-ambiente artificial alberga, ainda ruas, 

praças e áreas verdes. Trata-se, em um primeiro contato, da construção pelo 

ser humano nos espaços naturais, isto é, uma transformação do meio-ambiente 

natural em razão da ação antrópica, dando ensejo à formação do meio- 

ambiente artificial (VERDAN, 2009, p. 01). 
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Essas modificações ocorrem nas condições que vivemos, nas sociedades das quais 

formamos parte e, portanto, nos tornamos refém dos costumes consumistas que seguem 

a lógica do sistema vigente capitalista. Um sistema que se alimenta de forma voraz da 

comercialização da natureza, da força humana de trabalho, das mentes e dos corpos. 

Transformando esses corpos reféns de utensílios, tecnologias cada vez mais sofisticadas, 

de forma atraente e subalterna, para manter as lógicas de dominação. Nesse jogo, grandes 

empresas e corporações adotam estratégias diferenciadas para se instalarem em regiões 

desprovidas e/ou vulneráveis em políticas públicas de fiscalização dos impactos 

ambientais. Por exemplo, nos Estados Unidos “[...] a distribuição espacial dos depósitos 

de resíduos químicos perigosos, bem como a localização de indústrias muito poluentes 

nada tinham de aleatório” (HERCULANO, 2006, p. 3). 

Nesse contexto, as indústrias se estabeleciam sobre “[...] distribuição espacial dos 

depósitos de resíduos químicos perigosos correspondia e acompanhava a distribuição 

territorial das etnias pobres nos Estados Unidos” (SILVA, 2012, p. 89). Impactando as 

populações mais vulneráveis, já que estas estavam em localidades comprometidas pelo 

estado de poluição e ausência de políticas eficazes. Tais localidades são determinadas 

pelos processos industriais, por exemplo “[...] as grandes hidrelétricas e as grandes 

cidades, dois objetos enormes cuja presença tem um papel de aceleração das relações 

predatórias entre o homem e o meio, impondo mudanças radicais à natureza” (SANTOS, 

2006, p. 170). Essas relações são fortalecidas em territórios nos quais predominam as 

desigualdades sociais e injustiças na distribuição de renda, as quais reforçam, também, as 

injustiças ambientais. Contra essas injustiças: 

As lutas por justiça ambiental, tal como caracterizadas no caso brasileiro, 

combinam assim: a defesa dos direitos a ambientes culturalmente específicos 

– comunidades tradicionais situadas na fronteira da expansão das atividades 

capitalistas e de mercado; a defesa dos direitos a uma proteção ambiental 

equânime contra a segregação socioterritorial e a desigualdade ambiental 

promovidas pelo mercado; a defesa dos direitos de acesso equânime aos 

recursos ambientais, contra a concentração das terras férteis, das águas e do 

solo seguro nas mãos dos interesses econômicos fortes no mercado 

(ACSELRAD, 2010, p. 114). 

 

As injustiças ambientais transcendem para um racismo ambiental que submete, 

sobretudo, as classes e os territórios mais vulneráveis a conviverem em determinados 
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lugares poluídos ou desfavorecidos. O conceito de injustiça ambiental, apresentado nesta 

pesquisa, ressalta que “a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento a grupos 

sociais de trabalhadores, populações de baixa renda, grupos raciais discriminados, 

populações marginalizadas e mais vulneráveis” (HERCULANO, 2006, p. 2). Para 

exemplificar os casos de racismos e injustiças ambientais, citamos o crime ambiental da 

Samarco, no município de Mariana no estado de Minas Gerais. Um território marcado 

pelas práticas comerciais de exploração de minério, com a empresa Samarco de 

mineração executando as atividades de extração na barragem do Fundão. 

A cidade de Mariana ficou mundialmente conhecida quando em “[...] 05 

novembros de 2015, a barragem de Fundão, de propriedade da Sociedade Anônima 

Samarco Mineração S.A., localizada no Município de Mariana, em Minas Gerais, foi alvo 

de um rompimento” (BELCHIOR, PRIMO, 2016, p. 11). Esse rompimento, em função 

dos descumprimentos das normas técnicas de proteção ambiental, “acarretou a erosão da 

barragem de Santarém e resultou no derramamento de cerca de 50 milhões de metros 

cúbicos de rejeitos de mineração no vale do rio Doce” (BELCHIOR, PRIMO, 2016, p. 

11). Até o momento, a empresa Samarco não foi responsabilizada juridicamente, pela 

grande quantidade de área afetada, por seus resíduos de minérios que contaminaram os 

lençóis freáticos, os solos, as águas dos rios, a fauna e a flora, a biodiversidade da região, 

ocasionado pelo rompimento da “[...] barragem de Fundão, localizada no subdistrito de 

Bento Rodrigues, a 35 km do centro de Mariana, deixou 19 mortos, 362 famílias 

desabrigadas” (LIMA, 2015)1. Apesar dos impactos e do tempo que já se passou do crime 

ambiental de Mariana, “[...] três anos depois ninguém foi preso. O processo envolvendo 

executivos da Samarco, Vale e BHP Billiton tramita na Vara Federal de Ponte Nova, 

ainda sem data para julgamento” (SOUTO, 2019, n. p.). 

Aproximadamente 3 anos após o crime ambiental ocorrido em Mariana MG, 

podemos evidenciar mais um caso de grande impacto ambiental, na cidade de 

Brumadinho, situada também no estado de MG. A barragem de regentes de minério se 

rompeu, com sua localização na mina do Córrego do Feijão, a empresa protagonista do 

terrível crime foi a Vale S.A. Crime este que, mais uma vez, causou grandes danos ao 

ambiente de forma geral, atingindo os moradores da redondeza, a floresta, fauna e flora 

 

 
1 

Melhores esclarecimentos podem ser encontrados em <https://noticias.r7.com/brasil/em-2015- 

rompimento-da-barragem-em-mariana-matou-19-pessoas-25012019>. 
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da região. Um episódio que atenta, não somente contra a dignidade humana, e sim, contra 

a dignidade pela vida de todos os seres vivos. Pois, por um lado, as perdas em matéria de 

biodiversidade são incalculáveis; por outro, “[...] de acordo com o último balanço da 

Defesa Civil, 233 mortes foram confirmadas e 37 pessoas seguem desaparecidas” (G1 

MINAS, 2019). Sobre esse tema, destacamos que: 

 
Assim como na cidade de Bento Rodrigues, o Córrego do Feijão, distrito do 

município de Brumadinho/MG, foi o palco principal deste “acidente”, afetando 

negativamente, os moradores da região em vários os quesitos: danos materiais 

provenientes da destruição causada pelo rejeito, efeitos danosos na fauna e na 

flora, causando a poluição do rio Paraopeba, bem como a morte de vários 

animas e pessoas presentes no local da destruição, como também no 

desaparecimento de tantos outros envolvidos (NEVES, 2019)2. 

Em todo o Brasil, em áreas mais distantes dos grandes centros, diariamente, 

acontecem muitos crimes ambientais. Na cidade de Aperibé, interior do Estado do Rio de 

Janeiro, nas empresas objeto de análise nessa pesquisa, também ocorre fortes impactos 

ambientais, por conta do seu alto volume de atuação na localidade, são as que estão 

voltadas às Fundições. A prática de fundir é bastante antiga, independente da matéria 

prima que é usada na produção. De acordo com Casotti, Bel Filho e Castro (2011, p. 122), 

“ao longo da Idade do Bronze, com início em torno de 3300 a.C., as técnicas de fundição 

evoluíram”; ou seja, a 3300 a.C passou a ser uma prática que vem evoluindo e se 

desenvolvendo. Mas, afinal, o que é fundição? E qual a sua finalidade? As metalúrgicas 

baseiam sua produção com o processo de fundir, estão inseridas “[...] na fabricação de 

peças metálicas por meio do preenchimento, com metal líquido, de um molde cuja 

cavidade apresenta dimensões similares às da peça que se deseja produzir” (CASOTTI; 

BEL FILHO; CASTRO, 2011, p. 122). 

As práticas empresariais de fundição podem ser compreendidas como a 

transformação da matéria prima, possibilitando a fabricação de peças moldadas para 

determinados seguimentos. Exemplificando, é a retirada do minério em estado sólido 

bruto do solo, passando para o estado líquido e remodelando conforme o molde desejado, 

que ao resfriar retorna ao estado sólido novamente. Consequentemente, um dos impactos 

que são promovidos está relacionado à “alteração da qualidade do ar: emissão de gases 

 

 
2 

Informações podem ser consultadas em <https://jus.com.br/artigos/71913/os-reflexos-acerca-dos- 

impactos-ambientais-e-legais-causados-pela-tragedia-em-brumadinho-mg>. 
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para a atmosfera, material particulado, odor. Atenção especial é dada aos gases 

relacionados ao efeito estufa, destruição da camada de ozônio, chuva ácida” (BERGAMO 

et al, 2012, p. 04). Para mitigar esses impactos, é indispensável os incentivos regulatórios 

de políticas públicas de fiscalização das normas ambientais, assim como, programas em 

Educação Ambiental nas escolas e bairros da cidade, justamente com a finalidade de 

dialogar sobre os principais problemas vivenciados pela população. 

 

 

 

1.1 INQUIETAÇÕES PESSOAIS QUE LEVARAM À PESQUISA 

 
Na cidade de Aperibé, as condições essenciais de vida humana e não-humana nem 

sempre são respeitadas. Para melhores esclarecimento desta afirmação, ressaltamos que 

este município dispõe de 88,78 km² e congrega 11.612 mil habitantes (IBGE, 2019). Essa 

população respira, diariamente, partículas de alto índice de metais, oriundas dos processos 

de fundição das 18 metalúrgicas que funcionam na cidade3. Entre as problemáticas que 

se possa apontar diante do setor de fundição está “a sílica cristalina respirável é um dos 

riscos mais graves prevalentes nas indústrias de fundição” (KLASSMANN; BREHM; 

MORAES, 2011, p. 152). Risco esse que fica eminente no exercício de sua 

funcionalidade, promovendo grandes impactos à saúde dos trabalhadores do setor e da 

população, ao ambiente no qual as indústrias estão inseridas, afetando, assim, todas as 

formas de vida. 

Conforme citado, entre os riscos evidenciados aos humanos encontra-se a sílica 

cristalina respirável. Esta sílica pode ser descrita como a “[...] ocupação que perturbe a 

crosta terrestre ou exponha o trabalhador ao uso ou processamento de rochas ou areia que 

contenham sílica tem riscos potenciais” (SANTOS et al, 2010, p. 100). Essa produção 

está bastante relacionada às atividades que correspondem vários tipos de seguimentos 

“[...] fundições e produção de talco, decapagem com jacto de areia, rebarbação, polimento 

de metais e minerais com abrasivos que contêm sílica, actividades de manutenção e 

limpeza de fornos, moinhos e filtros, entre outras” (SANTOS et al, 2010, p. 100-101). 

Consequentemente, as práticas empresariais de fundição promovem a silicose que “[...] é 

uma doença ocupacional do pulmão, fibronodular intersticial difusa, causada pela 

 

3
Dados da pesquisa - Relatório de Cadastro de Alvará – Por Atividade do Município de Aperibé – RJ. 

Podendo ser um número maior, em função das empresas que operam sem alvará.  
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inalação de sílica cristalina” (SANTOS et al, 2010, p. 100). Afeta o ambiente em que a 

fundição está inserida, como também todos os seres vivos que estarão expostos a esse 

risco. 

Na realidade da cidade de Aperibé-RJ, pelo volume das 18 industrias de 

metarlúrgicas de fundição, temos por impressão que um percentual elevado da 

economia gira em torno dassas empresas. Logo, não podemos deixar de ressaltar o 

território enquanto espaço que produz, alimenta e, conforme o seu manuseio, pode 

potencializar situações de racismo ambiental. A noção de território aqui utilizada remete 

“[...] onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua 

existência” (SANTOS et al, 2007, p. 13). O território é o conjunto de ações que o 

homem pode realizar, seja materialmente ou subjetivamente, que evidencie a sua 

vivência passando a ser local de relações sociais. O conceito de racismo ambiental, ao 

qual recorremos, caracteriza as ações e as interações com o ambiente e, por conseguinte, 

proporcionam impactos que recaem, especificamente, sobre determinada classe 

desfavorecida; seja por etnia, grupos populacionais tradicionais, bairros, vilarejos e 

entre outros. Precisamente:  

O conceito diz respeito às injustiças sociais e ambientais que recaem de forma 

desproporcional sobre etnias vulnerabilizadas. O racismo ambiental não se 

configura apenas por meio de ações que tenham uma intenção racista, mas 

igualmente por meio de ações que tenham impacto racial, não obstante a 

intenção que lhes tenha dado origem. Diz respeito a um tipo de desigualdade e 

de injustiça ambiental muito específico: o que recai sobre suas etnias, bem 

como sobre todo grupo de populações ditas tradicionais –ribeirinhos, 

extrativistas, geraizeiros, pescadores, pantaneiros, caiçaras, vazanteiros, 

ciganos, pomeranos, comunidades de terreiro, faxinais, quilombolas etc. 

(HERCULANO, 2008, p. 16). 

Essas percepções surgem a partir do questionamento da influência que as 

empresas metalúrgicas podem desencadear uma grande ação poluente. Algumas delas, 

assumindo poucas responsabilidades perante as legislações ambientais, ocasionam 

diferentes problemáticas, principalmente, para as classes mais pobres e desfavorecidas. 

Isto porque, tais classes acabam ficando nos processos de evasão dos espaços poluídos; 

ou seja, abandonar essas localidades em detrimento dos processos poluidores no local. 

Não somente nas grandes cidades, as populações menos favorecidas economicamente 

“vivem em situações de risco e de vulnerabilidade diante dos grandes empreendimentos 
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que chegam para modificar suas vidas e expulsá-los” (HERCULANO, 2006, p. 16). 
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Quando as comunidades permanecem nessas localidades, por falta de opção, tornam-se, 

também, vítimas do racismo ambiental. 

Com esses elementos, é importante pensar a Educação Ambiental como 

denunciadora das problemáticas produzidas na natureza, uma educação que desenvolve 

pautas de diálogo de coexistência entre humanos e natureza. Nesse diálogo, desconstruir 

a noção de objetificação da natureza; isto é, a representatividade de algo a ser explorado, 

condicionando uma relação com a natureza sem obter o mínimo diálogo (GRUN, 2003). 

A Educação Ambiental que pensamos nesse trabalho apresenta-se como propulsora desse 

diálogo e, portanto, foge à lógica de dominação, uma vez que está intrinsicamente 

relacionada ao modo de interagir do ser humano com o ambiente. Na pauta da lógica de 

dominação, “[...] a expressão dominar a natureza só tem sentido a partir da premissa de 

que o homem é não-natureza...” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 26). Porém, 

entendemos que a Educação Ambiental, traz a proposta que “[...]se o homem é também 

natureza, como falar em dominar a natureza? ” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 26). 

Sendo assim, retornamos para uma Educação Ambiental que promova o diálogo, o 

reconhecimento do homem como parte da natureza. 

Em busca de conceitos potentes que nos permita pensar ações que não sejam 

agressoras ao ambiente, trabalhamos a Educação contra Barbárie, a qual seja capaz de 

interferir nos moldes educacionais da sociedade atual. Tal sociedade se estabelece como 

civilizada no mais alto desenvolvimento tecnológico, porém atrasada em sua própria 

reflexão de civilização, despojando de ações de agressividade, ódio e destruição 

(ADORNO, 1995). Essa mesma sociedade que cria moldes de interagir com o ambiente, 

se eximindo das responsabilidades de pensar de formas pacíficas e não destrutivas da 

natureza. Diante da crise civilizatória, o conceito proposto por Theodor W. Adorno se 

volta à uma educação que seja capaz de combater essa forma de civilização que se 

consolidou na sociedade. Em outras palavras: 

 
[...] a tese que gostaria de discutir e a de que desbarbarizar tornou-se a questão 

mais urgente da educação hoje em dia. O problema que se impõe nesta medida 

e saber se por meio da educação pode-se transformar algo de decisivo em 

relação a barbárie. Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, 

estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas 

sê encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação a sua 

própria civilização – e não apenas por não terem em sua arrasadora maioria 
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experimentado a formação nos termos correspondentes ao conceito de 

civilização, mas também por se encontrarem tomadas por uma agressividade 

primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de 

destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta 

civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a caracteriza. 

Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria todos os outros objetivos 

educacionais por esta prioridade (ADORNO, 1995, p. 155). 

 

O diálogo é a possibilidade de conhecer para compreender, e assim, reconhecer a 

natureza e tudo que nela coexiste. Nesse diálogo, os fundamentos que embasam a 

Educação contra a Barbárie podem contribuir no combate do desconhecimento e propor 

a reflexão sobre o reconhecimento humano como parte integrante da natureza. 

Conjuntamente, introduzir no diálogo formas de desconstruir o ódio, a agressividade que, 

consequentemente, produzem a destruição. Isto requer que confrontemos os moldes que 

se desenvolve em nome do progresso e do capitalismo, fortemente atrelado nas formas 

que agimos e coexistimos como civilização e nos caminhos em que trilhamos. Em suma, 

que possamos entender que “a barbárie não é filha bastarda do capitalismo tardio e sim 

geração permanente do interior no próprio processo civilizatório” (PUCCI, 2007, p. 01). 

Isto implica compreender que “o capitalista extrai, portanto em primeiro lugar, um ganho 

dos salários e, em segundo, da matéria prima adiantada” (MARX, 2004, p. 41). Para além 

da usurpação da força de trabalho, cria redes infinitas de apropriação da natureza pelo 

sistema capitalista de produzir. 

A barbárie encontra-se arraigada na sociedade que pensa uma civilidade a partir 

da “[...] ideia de progresso e, sua versão mais atual de desenvolvimento é, rigorosamente, 

sinônimo de dominação da natureza! ” (PORTO-GONÇALVES, 2018, p. 61, grifos do 

autor). Logo, impõe sérias consequências no âmbito social e ambiental, pois a dominação 

é um ato de barbárie, entendendo como barbárie humana o que “[...] encontra-se de 

delírio, de ódio, de desprezo e do que os gregos chamaram hybris, a desmedida” (MORIN, 

2009, p. 12, grifos do autor). Elementos esses que estão intrinsicamente relacionados ao 

que nos propomos a denunciar e contestar como forma de sociedade; isto é, as 

consequências do entendimento de desenvolvimento moderno. 

O conceito de desenvolvimento, recorrido nesta pesquisa, tem como significado 

“[...] o conjunto de ideias políticas e de estratégias econômicas que orientavam a 

industrialização acelerada do Brasil e a coalizão de classes identificadas com o 

desenvolvimento nacional” (BRESSER-PEREIRA, 2012, p. 1). Esse desenvolvimento da 



21  

industrialização acelerada, traz consigo a barbárie no planejamento, como forma de 

propagar a destruição para a construção dos projetos de demanda capitalista. Seus intuitos 

são revelados no modo como “[...] realizaram originalmente sua revolução nacional e 

industrial, ou, em uma palavra, sua revolução capitalista” (BRESSER-PEREIRA, 2012, 

p. 02). Situamos, portanto, essa lógica desenvolvimentista e seus impactos ambientais no 

Noroeste Fluminense, mais precisamente na cidade de Aperibé -RJ. 

 

 

 
1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

 
A pesquisa se propõe a estudar a dinâmica das políticas públicas ambientais e a 

Educação Ambiental no município de Aperibé-RJ, concentrando-se, principalmente nas 

consequências ambientais das atividades de fundição das indústrias metalúrgicas 

altamente poluente, as quais geram grandes impactos ambientais. Tais indústrias se 

apoiam no modelo dito “desenvolvimentista”, que quando não respeitam as normas 

básicas de segurança, provem crimes, injustiças e impactos ambientais. Diante desses 

preceitos, este trabalho busca respostas para os seguintes questionamentos:(a) quais as 

ações de políticas públicas em Educação Ambiental estão sendo desenvolvidas pela 

governabilidade municipal de Aperibé-RJ para conscientizar a população local sobre os 

problemas ambientais vivenciados na cidade? (b) quais estratégias são empregadas para 

mitigar os impactos ambientais das atividades econômicas de processos de fundição de 

metais? (c) quais perspectivas de Educação Ambiental que são pautadas pelo município? 

Essas perguntas orientaram os seguintes objetivos. 

 

 

 
1.3 OBJETIVOS 

 

 

 
Mediante as situações adversas industriais emergente do capitalismo agressor, 

procuramos contrapor as conjunturas atuais dos impactos ambientais impostos por esses 

modelos desenvolvimentistas. Com esta pesquisa, pretendemos discutir as formas de 

barbárie produzida pela lógica do desenvolvimento trazendo à tona a discussão de uma 
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Educação Ambiental crítica, capaz de intervir, por meio do diálogo, na construção de 

outras formas de coexistência. Parte, portanto, dos problemas ambientais aqui levantados, 

procurando entender as políticas públicas que estão sendo implementadas na cidade de 

Aperibé-RJ, para informar a população sobre as problemáticas ambientais enfrentadas na 

cidade; bem como, os caminhos para pensar outras formas de desenvolvimento. Com isso, 

os objetivos desta pesquisa podem ser observados a seguir. 

 

 

 
1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar as políticas públicas ambientais no município de Aperibé-RJ, 

especialmente, suas contribuições voltadas à Educação Ambiental, dentro e fora das 

escolas, enquanto possibilidade de reflexão das condições essenciais para a vida. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

o Conhecer, desde a lógica dos gestores municipais, as principais situações 

que eles consideram como problemáticas ambientais no município de 

Aperibé; bem como, as ações que estão sendo executadas para mitigar os 

impactos destas; 

o Identificar as políticas públicas ambientais aplicadas às indústrias de 

fundição, no que diz respeito ao funcionamento, à fiscalização e às regras 

de proteção ambiental requeridas, principalmente, pela Secretaria de Meio 

Ambiente e Secretaria de Infraestrutura Orçamentária. 

o Analisar as perspectivas das práticas de Educação Ambiental pensadas e 

executadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Educação do 

município. 

 

 

 
1.4 ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 
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Para atender os objetivos da pesquisa, o seguinte trabalho atende aos princípios 

da pesquisa qualitativa, entre eles o compromisso em desvelar a realidade a partir da 

leitura dos seus atores sociais. Parte do enfoque interpretativo da gestão de políticas 

públicas ambientais no município de Aperibé RJ, recorrendo, para tanto, à Educação do 

Campo enquanto categoria de análise social (CALDARTE, 2012). Logo, utiliza a análise 

do discurso como conceito e ferramenta metodológica da pesquisa voltada à coleta, ao 

tratamento e às análises das informações. Na etapa de coleta de dados, utilizamos 

entrevistas semiestruturadas, aplicadas aos gestores municipais que atuam na Secretaria 

Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura Orçamentária. Na etapa da análise das informações, 

organizamos os resultados empregando três categorias de análise, são elas: (a) Problemas 

ambientais: percepções dos gestores municipais de Aperibé – RJ; (b) Fundição: 

funcionamento das indústrias e geração de emprego e renda; (c) Educação ambiental na 

cidade de Aperibé – RJ: entre o conservadorismo e as políticas públicas. 

O trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro, intitulado de “Políticas 

públicas ambientais: educação, mitigação e problemáticas atuais”, buscamos identificar 

os processos históricos que desencadeando na elaboração das políticas públicas 

ambientais, seja a nível nacional ou internacional. No segundo capítulo, com o título “A 

cidade de Aperibé-RJ e as atividades industriais de fundição: elementos teóricos e 

metodológicos da pesquisa”, apresentamos o campo de pesquisa na cidade de Aperibé – 

RJ e, portanto, dialogamos sobre as problemáticas socioambientais e o setor metalúrgico 

de fundição, associando-os elementos teóricos e metodológicos da pesquisa. No terceiro 

capítulo, com o título “Políticas públicas ambientais em Aperibé-RJ: percepções, diálogos 

e práticas de Educação Ambiental”, analisamos os resultados obtidos com base nos 

conceitos desenvolvidos no trabalho, de modo a ressaltar os problemas ambientais nas 

percepções dos gestores municipais, o funcionamento das indústrias de fundição e o 

desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental na cidade. 

Na introdução apresentamos a construção da pesquisa sobre a ótica da Educação 

do Campo, como categoria de análise social, para entendermos a Educação Ambiental 

como proposta de conscientização crítica do pensar e agir ambientalmente. 

Apresentamos, também, alguns dos conceitos da pesquisa, sobretudo aqueles que são 

provenientes das formas capitalistas de intervir na natureza e sociedade, promovendo 

desigualdade das classes desfavorecidas. Exemplificamos os casos de crime e racismo 
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ambiental em Mariana – MG, em Brumadinho – MG e Cubatão – SP, assim como os 

processos metalúrgicos de fundição na cidade de Aperibé – RJ. Nas conclusões, 

refletimos sobre a relevância que as discussões promovidas em todo o trabalho e, sua 

importância enquanto elementos de análise da realidade social. As questões 

socioambientais com todos os seus fatores, desde as políticas públicas ambientais, 

Educação Ambiental, racismo ambiental e as lógicas que norteiam esses fatores na cidade 

de Aperibé-RJ, enquanto resultado das reproduções das políticas a nível nacional. 
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2  POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS: EDUCAÇÃO, MITIGAÇÃO E 

PROBLEMÁTICAS ATUAIS 

 

 

 
Nesta parte do trabalho buscamos identificar os processos históricos que 

desencadearam as políticas públicas ambientais. Precisamente, as formas que se 

projetaram, conforme as eventuais atividades antropocêntricas humanas em decorrência 

ao uso e apropriação desmedida da natureza, na gestão dos territórios e do ambiente. 

Nesse sentido, fica evidente a tentativa de políticas pensadas na perspectiva de uma gestão 

que possa ser capaz de mitigar os impactos ambientais. Porém, visando, quase sempre, os 

acontecimentos como sinais de ameaça a própria continuidade e interatividade humana 

na Terra, com pouca capacidade de mudar as rotas de exploração e apropriação 

(ANDRADE, 2017). Essa realidade histórica no Brasil é fruto “do processo de invasão, 

apropriação e violência, mais conhecido como colonização” (ANDRADE, 2017, p. 53). 

Os traços da colonização refletem diretamente na forma como o homem busca 

dominar a natureza, para suas formas de produção e consumo. Na tentativa de buscar o 

equilíbrio entre planejamento urbano, crescimento econômico, com pouca preocupação 

com os impactos ambientais irreversíveis à natureza. Porém, a literatura ressalta que essa 

trajetória cronológica de apropriação não é compatível com o equilíbrio ecológico, pois 

segundo Rufino e Crispim (2015, p. 01), o “[...] mundo atualmente é uma crise ética, 

humanitária, de valores, que impacta negativamente a teia social, econômica e cultural”. 

Esta crise promove o colapso enquanto “resultante da dominação do homem sobre a 

natureza e os modos de produção em massa e consumos desenfreados, o planejamento 

dos centros urbanos para o crescimento econômico” (RUFINO, CRISPIM, 2015, p. 01). 

Essas questões serão abordadas nesta parte da pesquisa, sob a ótica das políticas públicas 

ambientais. 
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2.1 ALGUNS EVENTOS QUE IMPULSIONARAM POLÍTICAS E MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

 

Os problemas ambientais no Brasil, do ponto de vista antropocêntrico, se 

iniciaram com a colonização pautada em procedimentos de apropriação, exploração e 

alta-produção destinados sempre a suprir as necessidades e vontades do colonizador. Essa 

apropriação tinha e tem como base ações predatórias e suas interatividades para a extração 

do máximo de recursos naturais possíveis. Os colonizadores, invasores, não tinham em 

seus preceitos compromissos em pensar o ambiente. Desse modo, identificamos no Brasil 

as práticas de ocupação e de exploração, as quais, “[...] num primeiro momento ocorreu 

por meio da atividade extrativista vegetal, com a exploração do pau-brasil, presente nas 

matas ao longo da costa brasileira, em vasta extensão no sentido norte-sul” (COSTA, 

2007, p. 03). 

Sobre todo o contexto de exploração que se consolidou no Brasil, no período que 

marcou a invasão podemos identificar uma medida ambiental que irá propor medidas de 

proteção ambiental. Pois, “em 1542, a primeira Carta Régia Brasileira já estabelecia 

normas e punições para o corte de madeira. Isso já se tornaria rotineiro o descaso dos 

colonizadores em relação ao uso dos nossos recursos naturais” (RUFINO, CRISPIM, 

2015, p. 2). Posteriormente, houve, também, mesmo sem resultados, mais uma medida 

ambiental de proteção da floresta tomada; ou seja, sobre determinações do governo 

imperialista, “em 1850 D. Pedro II proíbe a exploração florestal em terras descobertas, 

porém seu mando foi ignorado e continuou-se a tocar fogo nos terrenos para a criação de 

monoculturas para exportação” (DIAS, 2013 apud RUFINO, CRISPIM, 2015, p. 2). Nos 

dias atuais, podemos destacar no agronegócio formas acentuadas e contínuas de 

procedimento de exploração florestal. 

[...] o impacto socioambiental desse modelo do agronegócio já atinge não só 

as manchas de cerrado dentro da Amazônia, como também a própria floresta 

ombrófila densa, com toda a sua riqueza em diversidade biológica e cultural, 

como já se vê com o aumento do desmatamento em Rondônia, Mato Grosso, 

Pará e no Amazonas, indo além o famoso “arco do desmatamento” que 

abrangia uma extensa faixa de terra na Amazônia Meridional e Oriental (Mato 

Grosso, Tocantins e Pará) e já invade a margem esquerda do rio Amazonas 

(PORTO-GONÇALVES, 2018, p. 249, grifo do original). 
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As políticas pensadas para proteger determinado território começam a ser 

pautadas com “a prática de delimitação de territórios para conservação, já se realizava 

desde o final do século XIX em países como EUA, disseminou-se no Brasil a partir de 

1934, com o Código Florestal” (PECCATIELLO, 2011, p. 72). Foi criado também, em 

1937 “[...] a primeira Unidade de Conservação Brasileira (Parque Nacional do Itatiaia) 

entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, seguida pela criação do Parque Nacional 

do Iguaçu, dois anos após” (TALAMONI et al., 2018, p. 60). Consequentemente, em 

1932 ampliou-se a preocupação, por parte da sociedade brasileira, em proteger e 

conservar territórios com grandes reservas ambientais. Assim, se instaurou as Unidades 

de Conservação Brasileira, uma vez que: 

Já no século XX, em 1932, é organizada a 1° Conferência Brasileira de 

Proteção à Natureza no Museu Nacional (Rio de Janeiro), sob iniciativa da 

sociedade civil “Amigos das Árvores”, com a participação de cientistas, 

intelectuais e funcionários públicos, em garantia às políticas de conservação 

do patrimônio brasileiro (TALAMONI et al., 2018, p. 60). 

 
No cenário internacional, “[...] 1947 foi o ano de criação da União Internacional 

para a Conservação da Natureza (IUCN), na Suíça, tornando-se a organização 

conservacionista mais importante da época” (TALAMONI et al., 2018, p. 60). Logo após 

a criação dessa união, em dezembro de 1952, uma frente fria atingiu a cidade de Londres, 

como grandes impactos ambientais para a sociedade. Na ocasião, “morreram 12.000 

pessoas e ficaram doentes 100.000, durante uma frente fria que assolou Londres, 

associada a queima de carvão de baixa qualidade (elevada taxa de enxofre) e agravado 

por inversão térmica envolvendo a cidade em um grande nevoeiro escuro (“big smoke”) 

” (TALAMONI et al., 2018, p. 60). Os impactos desse evento sugeriram discussões sobre 

a intervenção do homem na natureza (TALAMONI et al., 2018), uma vez que estes 

impactos trouxeram grandes prejuízos econômicos para a sociedade na época. 

Consequentemente, conforme os acontecimentos e as discussões avançavam, 

entraram em pauta questões voltadas à necessidade de pensar as políticas públicas 

ambientais, as quais pudessem servir de resposta na tentativa de mitigar os impactos 

gerados, pois o ser humano estava sendo prejudicado com 12.000 mil mortos. 

Ressaltamos o esquecimento de todo ecossistema ambiental, com sua flora, fauna e 

biodiversidade que, com certeza sofreram os impactos. Para Dias (1991), apesar dos 

incentivos se apresentarem por decorrência dos seres humanos, passou a ser pensado, pela 
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primeira vez, o termo Educação Ambiental, como propulsor de uma política 

conscientizadora. Sobre este aspecto, o autor destaca que: 

 
Em março de 1965, educadores reunidos na Conferência de Keele, na Grã - 

Bretanha, concordavam que a dimensão ambiental deveria ser considerada 

imediatamente na escola, e deveria ser parte da educação de todos os cidadãos. 

Em 1969, foi fundada a Sociedade de Educação Ambiental no mesmo país. 

Iniciava-se o movimento em torno da Ecologia (DIAS, 1991, p. 02). 

Em 1962, um pouco antes do grande surgimento da expressão Educação 

Ambiental, formando um posicionamento para as políticas públicas ambientais e após o 

ocorrido em Londres, já se podia deparar com pensadores que refletiam toda a 

problemática ambiental. Destacamos entre eles “[...] a bióloga Rachel Carson, publica o 

livro “Silent Spring” (Primavera silenciosa), um clássico na história do movimento 

ambientalista” (RUFINO, CRISPIM, 2015, p. 3). A obra promoveu, e ainda promove, 

alertas em relação aos impactos gerados por “[...] uso de pesticidas e poluentes químicos 

e suas consequências na perda de qualidade de vida dos ecossistemas e da população” 

(RUFINO, CRISPIM,2015, p. 3). 

O livro Primavera Silenciosa se tornou um clássico para pensar as problemáticas 

que estão ao entorno das ações antropocêntricas do homem em relação à natureza, 

denunciando, já no ano de 1962, problemas que se difundem até os dias de hoje. Entre 

esses problemas atuais encontram-se as políticas públicas de gestão do uso, da 

comercialização e utilização de agrotóxicos (ANDRADE, 2019). Desde o lançamento do 

livro Primavera Silenciosa, muitas pesquisas, levantamentos e campanhas de 

conscientização sobre os riscos dos ingredistes ativos dos biocidas à todas as formas de 

vida foram realizadas (CARNEIRO et al, 2015). Contudo, estes produtos ainda são 

fortemente utilizados no Brasil e, no último ano, as políticas ambientais atuais ampliaram 

a liberação e comercialização por meio da Medida Provisória (MP) 870, de janeiro de 

2019 (ANDRADE, 2019). 

Sobre esse tema, a fala da senadora Eliziane Gama (PPS-MA) denuncia essa 

prática, colocando-se contra esse retrocesso de aprovação de uso de agrotóxico. A referida 

senadora “reclamou do fato do governo estar atuando pela aprovação do PL 6299/2002, 

em discussão na Câmara dos Deputados e chamado pelos críticos de PL do veneno” 

(SENADONOTÍCIAS, 2019, n. p.). O governo em questão tem como presidente Jair 
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Messias Bolsonaro, o qual parece não levar em consideração o “levantamento da Fiocruz, 

cada brasileiro consome por ano, em média, 7,3 litros de agrotóxicos. Isto significa, entre 

outras consequências, mais casos de câncer e puberdade precoce” (SENADONOTÍCIAS, 

2019, n. p.). Como um dos impactos ambientais de grande importância atual, estão 

relacionados aos fatores que proporciona vulnerabilidade sanitária, ambiental e social. 

Temos um projeto de insustentabilidade projetado nos usos maciços de agrotóxicos, 

estimulando sérias consequências ao nosso ambiente e à saúde humana. 

Tais vulnerabilidades induzem eventos nocivos que se externalizam em 

trabalho degradante e escravo, acidentes de trabalho, intoxicações humanas, 

cânceres, más-formações, mutilações, sequelas e ainda contaminação com 

agrotóxicos e fertilizantes químicos das águas, do ar, da chuva e do solo em 

todos os espaços ou setores da cadeia produtiva do agronegócio [...] 

(CARNEIRO et al, 108, 2015). 

Em 1972, Aurelio Peccei, presidente do Comitê Industrial, convocou um grupo de 

cientista, economista, educadores e industriais para pensar os problemas ambientais, 

discutir e encorajar formas de “solucionar” as degradações produzidas pelo sistema global 

de industrialização (OLIVEIRA, 2012). Assim nasceu o Clube de Roma, “[...] uma 

organização fundada pelo industrial italiano e presidente do Comitê Econômico da OTAN 

Aurelio Peccei, em cerimônia na propriedade da família Rockfeller em Bellagio, Itália” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 77). O Clube de Roma, com 75 membros de 25 países, através do 

estudo realizado pelo Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), demonstrou os 

pontos que destacavam as necessárias mudanças ambientais no mundo. O estudo 

promovido pelo MIT “[...] publicou o relatório Os limites do Crescimento, que 

influenciou os debates que ocorreram em torno da Conferência sobre o Meio Ambiente 

Humano, ocorrida em Estocolmo, na Suécia, em 1972” (OLIVEIRA, 2011, p. 02). De 

acordo com o estudo, foram pontuadas algumas conclusões: 

 

 

[1] se a tendência do crescimento da população (e, por conseguinte, da 

poluição, industrialização, produção de alimentos e exaustão de “recursos” 

naturais) se mantivesse, os limites do planeta seriam atingidos em 100 anos; 

[2] era possível alterar esta tendência através de uma possibilidade sustentável 

de estabilização econômico ecológica; e [3] as pessoas deveriam o mais  
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rapidamente possível adotar como meta a perspectiva de estabilização, para 

lograr sucesso nesta empreitada (OLIVEIRA, 2012, p. 78). 

No mesmo ano em que o relatório do MIT foi publicado, aconteceu na Suécia no 

período de 05 a 16 de junho de 1972, mais precisamente em Estocolmo, a Conferência 

Mundial sobre o Meio Ambiente Humano. Essa conferência foi realizada “pela ONU que 

reuniu representantes de 113 países e gerou um dos documentos mais importantes para o 

movimento ambientalista, a ‘Declaração sobre o Ambiente Humano’” (RUFINO, 

CRISPIM, 2015, p. 03). Em consonância com a publicação dos estudos do MIT pelo 

Clube de Roma, a Declaração sobre o Ambiente Humano coloca em atrito os países 

subdesenvolvidos com os países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, ou seja, os 

países pobres responsabilizavam “[...] os países ricos pela maior parte da degradação 

global, promovida por um modelo predatório de crescimento, e transferia para eles as 

iniciativas e os investimentos necessários à sustentabilidade” (LIMA, 2003, p. 104). Já os 

países desenvolvidos, isto é, os países ricos “[...] viam o crescimento populacional e a 

poluição gerada pela pobreza como os motivos principais do problema e resistiam a todas 

as sugestões que pudessem representar limites à sua expansão” (LIMA, 2003, p. 104). 

O Brasil, por sua vez, levantou-se de forma contrária e insatisfeito com a 

Declaração sobre o Ambiente Humano, alegando as mesmas justificativas dos países 

subdesenvolvidos. Pois “[...] os nossos representantes afirmaram que o país não se 

importaria em pagar o preço da degradação ambiental, desde que o resultado fosse o 

aumento do Produto Nacional Bruto (PNB) ” (DIAS, 1991, p. 4). Em decorrência 

lançaram um cartaz dizendo: “o Brasil é um país que não tem restrições. Temos várias 

cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque o que nós queremos são 

empregos, são dólares para o nosso desenvolvimento” (DIAS, 1991, p. 4). Com isso, o 

Brasil se colocou na contramão dos processos de preservação do ambiente, chegando a 

dizer ‘está de braços abertos a sua poluição’. 

A posição política de poluição e devastação ambiental se repete nos dias atuais, 

um exemplo dessa afirmação pode ser observado na pasta voltada às mudanças climáticas. 

De acordo com os noticiários do Ministério do Meio Ambiente (MMA), na era Bolsonaro, 

o ministro Ricardo Salles, “[...] se mostrou cético quanto à ação do homem como principal 

causa do aquecimento global” (SENADONOTÍCIAS, 2019, n. p.). O ministro do meio 

ambiente desconsidera que as ações humanas possam estar relacionadas com o 
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aquecimento global. Tal posicionamento pode ser observado quando “Salles extinguiu a 

secretaria de mudanças climáticas do ministério, alegando que o órgão havia se tornado 

um ajuntamento de pessoas que ‘ficavam fazendo turismo internacional às custas do 

governo” (O GLOBO, 2019, n. p.). Novamente, o Estado brasileiro se coloca contrário à 

pauta ambiental e às políticas públicas de prevenção, adaptação e mitigação dos impactos 

das atividades humanas ao clima. Isto porque, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

“[...] travou 86% do orçamento que deveria ser destinado ao Fundo Clima, dedicado ao 

apoio de projetos para redução a emissão de gases estufa” (O GLOBO, 2019, n. p.). 

No passado e nos dias atuais, o posicionamento assumido pelos representantes 

políticos do Brasil parece sempre trazer uma imagem negativa para o país, em todo o 

cenário internacional, em relação as discussões ambientais. Tais discussões nos levaram 

a destacar um movimento que se iniciou a partir da “[...] década de 1950, em muitos 

países do mundo, inclusive no Brasil, de variedades modernas de alta produtividade foi 

denominada Revolução Verde” (PEREIRA, 2012, p. 687). Movimento esse que se pautou 

dentro da industrialização do campo, da agricultura e meios de produção de alimento, 

fazendo uso fortemente de produtos tecnológicos. Essa “revolução” baseou-se em 

fornecer ao campo o chamado “pacote tecnológico” trazendo consigo uma variedade de 

procedimentos, como “[...] insumos químicos, sementes de laboratório, irrigação, 

mecanização, grandes extensões de terra –conjugado ao difusionismo tecnológico, em 

como a uma base ideológica de valorização do progresso” (PEREIRA, 2012, p. 687). 

Na pauta do pacote tecnológico, é de total importância esclarecer que os 

articuladores e os responsáveis por encomendar o relatório Os limites do Crescimento - 

divulgado com intuitos de ‘pensar’ o ‘encorajar’ discussões em sentido de ‘solucionar’ as 

degradações produzidas pelo sistema global de industrialização, também são os 

responsáveis por vender o pacto tecnológico. Antes mesmo de terminar a Segunda Grande 

Guerra Mundial, os grupos do setor privado e grandes investidores financeiros 

“Rockfeller e a Ford, vendo na agricultura uma boa chance para reprodução do capital 

começaram a investir em técnicas para o melhoramento de sementes, denominadas 

Variedade de Alta Produtividade (VAP) ” (ANDRADES, GANIMI, 2007, p. 45). 

Com essas informações percebemos o descompasso de intencionalidades, pois 

enquanto se estuda formas de ‘impactar menos’ ao retroceder um pouco na linha do 

tempo, constatamos que são as grandes corporações as interessadas pela proposta de 
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“Revolução Verde”. Ao lançarem o pacote tecnológico, que ficaria mais apropriado 

chamar de pacote de veneno, para os meios de produção no campo, impactaram de forma 

agressiva ao ambiente e à todas as formas de vida. Deixando evidente que o único impacto 

que se tenta alcançar de forma positiva é do capital financeiro. O pacote tecnológico, ou 

também chamado de pacote de veneno, trata-se do grande aumento “[...] exponencial do 

uso de adubos e fertilizantes, herbicidas, pesticidas, e fungicidas há décadas vem sendo 

objetivo de intensas críticas de ambientalistas, de órgãos ligados à saúde e de sindicatos 

de trabalhadores, sobretudo rurais” (PORTO-GONÇALVES, 2018, p. 245). 

No Brasil, por sua vez “sem nenhuma surpresa, o Governo Militar adotaria a 

opção de manter a estrutura do latifúndio e assumiria as bases do modelo da Revolução 

Verde, via pacotes” (ANDRADES, GANIMI, 2007, p. 48). Colocou-se controverso às 

discussões que assediavam as organizações incumbidas a pensar as políticas ambientais. 

Pautados apenas em políticas que alavancasse a economia, as industrializações e o 

gerenciamento das extrações dos recursos naturais. Equivocadamente, “a expressão de 

ordem era “poluição = progresso”, a qual repercutiu negativamente para a imagem 

internacional do Brasil” (PECCATIELLO, 2011, p. 74). 

No contexto histórico das políticas públicas ambientais brasileiras, enfatizamos, 

também, a discussão e análise do setor industrial, ao qual irá dialogar de forma mais 

concreta com a pesquisa apresentada. Esse setor, por sua vez, acaba estimulando “[...] 

objetivos prioritários dos governantes tendem a ser, e não necessariamente nessa ordem, 

fazer crescer o PIB, elevar a popularidade do dirigente e manter no poder o grupo 

dominante” (BRASIL, 2015, p. 270). Temos assim, interesses que não dialogam com as 

questões ambientais, priorizam o desenvolvimento econômico em detrimento do descaso 

ambiental. Desse modo, o setor industrial, o qual buscamos enfatizar no trabalho, está 

fortemente marcado pela fundição de metais, com grande participação em todas as 

camadas industriais, mas com implicações nocivas à vida dos trabalhadores, das pessoas 

que vivem ao entorno dessas indústrias, da fauna e da flora, entre outras questões: 

Art. 1º. Para as finalidades do presente Decreto, considera-se poluição 

industrial qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas 

do meio-ambiente, causadas por qualquer forma de energia ou de substância, 

sólida, líquida ou gasosa, ou combinação de elementos despejados pelas 

indústrias,     em      níveis     capazes,     direta     ou     indiretamente,     de:   

I - prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 



33  

II -  criar   condições   adversas   às   atividades   sociais   e   econômicas;   

III - ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a outros recursos naturais 

(BRASIL, 1975). 

O Decreto n° 76.389, de outubro de 1975, visou determinar e categorizar as 

poluições advindas do setor industrial, bem como a regularizações dessas atividades na 

perspectiva de proteção ambiental no Brasil. O setor industrial atendendo fortemente a 

indústria automotiva, que “[...] segue como principal consumidora de fundidos no país 

(50,4%), embora o seu crescimento continue superando o desempenho da indústria de 

fundição” (FUNDIÇÃO E MATÉRIAS-PRIMAS, 2019, p. 20). Sua perspectiva de 

crescimento é alta, pois “estes números deverão evoluir a uma taxa anual de crescimento 

de aproximadamente 7%, com a produção chegando a 3,20 milhões de toneladas até 

2023” (FUNDIÇÃO E MATÉRIAS-PRIMAS, 2019, p. 21). Possibilitando prejuízos 

ambientais de forma mais intensa, caso não tenha realmente uma fiscalização e políticas 

ambientais que possam mitigar o impacto. 

 

 

2.2 EVENTOS, CENÁRIOS E POLÍTICAS DE (DES)CONSOLIDAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

Na Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, em 

1972; bem como, o Encontro Internacional sobre Educação do Ambiental em Belgrado, 

em 1975, foi importante para a definição de uma agenda educativa voltada ao ambiente. 

Na Carta de Belgrado a Educação Ambiental, embora muito discutida sob o viés das 

problemáticas ambientais, ressaltou “[...] o desenvolvimento da temática, os conceitos 

ainda eram bastante cristalizados, reducionistas e cartesianos, não existia ainda uma 

ligação do homem com o ambiente” (RUFINO, CRISPIM, 2015, p. 4). Esta carta pautou 

as seguintes questões: “expressava a necessidade de uma nova ética global, que 

proporcionasse a erradicação da pobreza, da fome, do analfabetismo, da poluição e da 

dominação e exploração humana” (DIAS, 1991, p. 4). Determinando, assim, a visão ótica 

do mundo, pois “a carta preconizava que os recursos do mundo deveriam ser utilizados 

de um modo que beneficiasse toda a humanidade e proporcionasse a todos a possibilidade 

de aumento da qualidade de vida” (DIAS, 1991, p. 04). 
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Mesmo a Carta de Belgrado sendo um acontecimento importante em âmbito 

ambiental, não poderia deixar de refletir sobre os recursos a serem usados para uma 

particularidade beneficiadora de toda a humanidade; ou seja, a vida em questão que 

desfrutaria dos recursos naturais para benefícios seria os seres humanos. Nesta lógica, 

objetificando a natureza, e tudo que nela existe, a desfrute e benefício da humanidade. É 

preciso ponderar ainda que o Encontro Internacional de Educação Ambiental, em 

Belgrado, teve um importante marco para Educação Ambiental. Pois, nesse encontro foi 

formulado os “[...] princípios e orientações para um programa internacional de EA, 

segundo o qual está deveria ser contínua, multidisciplinar, integrada às diferenças 

regionais, e voltada para os interesses nacionais” (DIAS, 1991, p. 4). 

Como podemos observar, mesmo sendo acontecimentos importantes para a 

formulação e implementação de políticas públicas capazes de pensar o ambiente, com 

avanços em determinadas posições, os conceitos estavam centralizados nas motivações 

humanas. Colocando-nos na condição de prejudicados do processo de devastação e 

exploração ambiental, a qual se alargou no decorrer dos tempos, em função da 

comercialização e exploração da natureza. Desviando-nos das responsabilidades dos atos 

que impactam os seres vivos terrestres, tais como: ecocídio; elevação das taxas de 

poluição e contaminação da água, do solo e aumento da emissão dos gases poluentes que 

aceleram as mudanças climáticas. Mesmo com a perspectiva conservacionista não sendo 

a melhor forma de se posicionar perante as problemáticas ambientais, o Brasil se 

direcionou “[...] na contramão do pensamento conservacionista mundial, embora, por 

pressão internacional, acabasse obrigado a seguir algumas exigências, visando manter os 

investimentos internacionais no país” (TALAMONI et al.2018, p. 61). 

Em 1981 se obteve alguns importantes avanços, é sancionada no Brasil a Lei no 

6.938/81 que regulamentou o início da gestão integrada, com Políticas Nacionais do Meio 

Ambiente, que tem em suas atribuições, funções políticas governamentais para o 

ambiente. Promovendo, desse modo, a criação dos órgãos administrativos e suas 

respectivas competências em determinadas funções, para cada órgão responsável. Por 

exemplo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), com suas funções e, por 

conseguinte, as definições e competências dos órgãos submissos ao CONAMA, entre 

eles, alguns dos principais órgãos: Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA); 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); 
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Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); entre outros. Nesse 

sentido, a criação de leis que irão inclui não só a obrigação do governo perante as questões 

ambientais, mas incluirá, também, os Estados e Municípios sobre essas responsabilidades. 

De acordo com o Artigo 6° da Lei no 6.938/81 que diz: 

Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder 

Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 

constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim 

estruturado (BRASIL, 1981). 

Conforme, ao transcorrer de toda a análise realizada até aqui, mesmo sobre alguns 

avanços, sempre nos deparamos com políticas desvinculadas das necessidades de ampliar 

o entendimento sobre as questões ambientais. Grande parte dessas políticas apresentam 

estratégias executadas apenas nos interesses intrínsecos aos humanos, colocando-nos 

dominante de todo o espaço natural, em favorecimento principalmente dos aspectos 

econômicos. É importante refletirmos, em termos das políticas adotadas no Brasil, sobre 

o caráter abordado para as questões ambientais. Sendo, também, pertinente refletirmos 

sobre o aspecto preservacionista embutido na elaboração e implementação das políticas 

ambientais, trazendo à consciência os diferentes interesses que se pretende preservar para 

conquistar. 

[...] aspectos de restrição ao uso dos recursos e espaços direcionados a 

amenizar as consequências do crescimento econômico, ao invés de priorizar a 

questão ambiental de forma global, enquadrando elementos relacionados à 

preservação para um real desenvolvimento (MONOSOWSKI, 1989, apud 

PECCATIELLO, 2011, p. 75). 

Na pauta desses interesses, em 1992 ocorreu a Conferência da ONU sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92 ou ECO 92) com o “[...] número recorde de 

delegações de 178 países e promoveu a celebração do Desenvolvimento Sustentável 

através de documentos como a Agenda 21” (OLIVEIRA, 2008, 138). Esse evento passou 

a dar mais força e visibilidade as políticas ambientais, trazendo à tona discussões de uma 

sociedade mais sustentável. Porém, “[...] é perceptível que o conceito de desenvolvimento 

sustentável foi apropriado pela economia neoclássica devido ao peso dos interesses 

empresariais nas discussões” (PECCATIELLO, 2011, p. 76). Mediante ao evento da Rio 

92, foram firmados alguns compromissos em torno das questões ambientais e direitos 
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humanos, entre eles a Agenda 21. Tal agenda, trouxe o princípio da preservação, o 

desenvolvimento sustentável e melhorias ambientais. Portanto, foi elaborada com o 

objetivo de apresentar propostas de ações voltadas ao combate às mudanças climáticas, à 

degradação da biodiversidade, à redução das desigualdades sociais. Contudo, enfatizando 

o crescimento econômico como solução dos problemas. 

A base conceitual da Agenda 21 aponta, em síntese, para a importância de se 

construir um programa de transição que contemple as questões centrais - 

reduzir a degradação do meio ambiente e, simultaneamente, a pobreza e as 

desigualdades - e contribua para a sustentabilidade progressiva (AGENDA 21, 

2004, p. 17). 

A Agenda 21 brasileira promoveu mudanças significativas no cenário político das 

questões ambientais. Por meio dela foi possível viabilizar e elaborar planos, trabalhos e 

regulamentos que transpassam pelos poderes Federal, Estadual e Municipal. Nesse 

sentido, “[...] os estados e os municípios deverão, igualmente, cooperar para a 

implementação das ações recomendadas” (AGENDA 21, 2004, p. 125). Destaca-se, 

também, que a referida agenda brasileira foi lançada para“[...] orientar as políticas 

ambientais, transmitindo-as do nível nacional para o estadual e municipal, concretizadas 

por meio de planos e regulamentos” (PECCATIELLO, 2011, p. 76). 

Paralelo a construção da Agenda 21 tivemos a formulação da Carta da Terra, 

elaborada pelas lideranças e membros dos movimentos sociais, representantes das 

comunidades tradicionais, entre outros grupos minoritários. Essa carta configura como 

“[...] um compromisso idealizado na Conferência de 1992 que foi assumido pela 

sociedade civil e lançado na Holanda, em 2001” (AGENDA 21, 2004, p. 84). Sua análise 

pautava a “[...] pedagogia da sustentabilidade, reconhece os princípios básicos, 

interdependentes e indivisíveis, de uma civilização planetária, ainda utópica, mas que 

aspiramos promover em escala mundial” (AGENDA 21, 2004, p. 84, 85). É interessante 

refletir sobre A Carta da Terra, a qual promove uma perspectiva nobre do pensar a 

sociedade e a natureza. Mas, na perspectiva do desenvolvimento sustentável é preciso 

refletirmos sobre a sua concepção, analisando o grupo envolvido em pensar o movimento, 

como já mencionado aqui. E termos a consciência de que: 

[...] o Desenvolvimento Sustentável nasceu no âmago do pensamento da classe 

dominante, e utiliza os pressupostos do juntamente com um conservacionismo 

ensinamento do universo econômico de gestão de negócios: o “Princípio da 
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Precaução”. Este princípio foi inicialmente acordado na Conferência Mundial 

da Indústria sobre Administração Ambiental, em 1984, e depois aceito na 

Reunião do G7 em 1989, citada anteriormente. O empresariado entende o 

“Princípio da Precaução” como uma oportunidade inigualável de superar o 

risco e a incerteza através de investimentos e estudos localizados (OLIVEIRA, 

2008, p. 139, 140). 

Em outras palavras, o empresário passa a investir de forma segura, com base em 

estudos localizados que evitará desperdício e, assim, prejuízos. Logo, utiliza dos recursos 

disponíveis de forma mais ajustável possível aos modelos econômicos, promovendo 

pesquisas, em formas administrativas, e tecnologias que processem taxas de lucratividade 

excedente (OLIVEIRA, 2008). As fundições, como um dos setores industriais brasileiros 

enfatizado em nossa análise, também tem grande participação no giro e na procura 

econômica, voltadas ao desenvolvimento financeiro no Brasil. No âmbito das novas 

tecnologias, por exemplo “para atender às novas exigências da legislação ambiental dos 

diversos países, as montadoras disputam uma corrida pelo desenvolvimento de veículos 

‘ecoeficientes’” (BNDES, 2008, p. 122). 

Como sabemos, um dos maiores mercados consumidores das fundições no Brasil 

são as industriais automobilistas. Desse modo, percebemos uma readequação das 

exigências legislativas para adequar às exigências de mercado. Hoje o setor de fundição 

tem um grande papel econômico, destacando-se no conceito de desenvolvimento 

industrial, pois desde a “[...] chegada da indústria automotiva e a construção de Brasília, 

o setor de fundição ganhou novo fôlego, cumprindo um importante papel no 

desenvolvimento da indústria nacional” (BNDES, 2008, p. 124). Desenvolvimento esse 

que nos propormos a analisar, pois o mesmo sempre está voltado para questões 

financeiras e de mercado econômico, ditados por ritmos capitalistas que pouco priorizam, 

de fato, as questões ambientais. 

Como elemento de avanço da pauta ambiental no Brasil, sobretudo na década de 

1990 e primeiros anos desse século, houve um grande avanço nas políticas de Educação 

Ambiental, enquanto resultado das lutas dos movimentos sociais. Desse modo, é preciso 

de enfatizar que “[...] a importância que os movimentos sociais e a educação ambiental 

têm ao propiciar o estabelecimento de uma responsabilidade coletiva em relação ao meio 

ambiente” (COIMBRA, FERNADE, 2005, p. 27). No ano de 1994, através da junção de 
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alguns ministérios para planejar e determinar o Programa Nacional de Educação 

Ambiental (PRONERA), houveram importantes articulações que traduzem: 

[...] momento em que Ministério da Educação (MEC), Ministério do Meio 

Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), com a 

interveniência do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Ministério da 

Cultura (Minc) formularam o Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA) (RUFINO, CRISPIM, 2015, p. 4). 

Após a formulação do PRONEA, ocorreu em Brasília, no ano de 1996, a 1ª 

Conferência Nacional de Educação Ambiental (CNEA), que contou“[...] com 2.868 

participantes, esse evento foi um marco na EA nacional, pois mobilizou educadores, 

estudantes e autoridades de todo o país” (RUFINO, CRISPIM, 2015, p. 05). No mesmo 

ano, “o MEC elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) incorporando a 

dimensão ambiental, como tema transversal, nos currículos de Ensino Básico” (SANTOS, 

COSTA, 2013, p. 2). A década de 90 representa o período que sinalizou a efetivação da 

Educação Ambiental enquanto política pública ambiental, uma vez que obtivemos, por 

primeira vez, o regulamento e entendimento do conceito de Educação Ambiental em 

parâmetro legislativo. Tal parâmetro foi fundamental para se pensar a Política Nacional 

de Educação Ambiental, sob a Lei no 9795/99, a qual dispõe: 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais 

o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. 

 

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. 

(BRASIL, 1999). 

 

A Política de Nacional de Educação Ambiental, sob a Lei no 9795/99, situa-nos 

diante dos importantes avanços nas implementações das políticas ambientais. 

Principalmente, a Educação Ambiental, entendida enquanto processo histórico de luta, 

resistência e insistência dos movimentos sociais e ecologistas em defesa da natureza. 

Procedendo e promovendo outras pautas ambientais, encontros, conferências e 

regulamentações no âmbito do constitucionalismo brasileiro. A Educação Ambiental 
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pensada no Brasil, entende a necessidade do desenvolvimento de medidas para 

institucionalização de políticas adequadas à preservação ambiental. Seja por pressão 

externas ou internas, pela atuação e importância dos movimentos sociais, a Educação 

Ambiental brasileira promove o diálogo com os elementos de justiça ambiental e de 

diretos humanos. Porém não podemos deixar de ressaltar, o pequeno trecho que diz 

“conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo” que a Lei, mais uma vez, 

demonstra a objetificação da natureza e seu recurso. Como de uso comum ao povo, e 

nesse sentido que é preciso preservar, desconsiderando o fato de estarmos falando de um 

ambiente vivo que fazemos parte e que, para além da vida humana, também existe e 

coexiste com toda a sua biodiversidade. 

No ano de 2019, toda a política ambiental e de Educação Ambiental brasileira se 

encontra fortemente ameaçada, uma vez que “a Medida Provisória 870 -de 1o de janeiro 

de 2019-, a qual reitera as concepções ideológicas do atual governo federal – Jair 

Bolsonaro [...] determinou processos de descontinuidade e desarticulação das mais 

importantes pautas indígenas e ambientais” (ANDRADE, 2019, p. 211). Entre tais 

processos podemos destacar o artigo 39 desta Medida Provisória (MP), parágrafo único 

que diz “a competência do Ministério do Meio Ambiente sobre florestas públicas será 

exercida em articulação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento” 

(BRASIL - MP, 2019). Entendemos que a transferência de poderes sobre as florestas 

representa um grande descompasso da agenda atual, para favorecer o agronegócio e 

setores voltados à comercialização de agrotóxicos. Especialmente porque “a expansão 

exponencial do uso de adubos e fertilizantes, herbicidas, pesticidas e fungicidas há 

décadas vem sendo objeto de intensas críticas de ambientalistas” (PORTO- 

GONÇALVES, 2018, p. 245). 

Nesse contexto, a Medida Provisória 870, de 1o de janeiro de 2019, ameaça a 

continuidade das mais importantes políticas públicas ambientais brasileiras. Entre elas, 

“a extinção de setores ligados à agenda de consolidação da Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA) - Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999- tanto no Ministério da 

Educação, quanto no Ministério do Meio Ambiente” (ANDRADE, 2019, p. 212). Em 

outras palavras, limitou a PNEA “à uma pauta resumida e restrita, vinculada à Secretaria 

de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente” (ANDRADE, 2019, p. 212). Ao 

submeter muitas das atribuições do Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, coloca em destaque os interesses 

antagónicos do governo federal. Isto porque, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento adotam lógicas de produção que são prejudiciais ao ambiente e tem sido, 

intensamente, criticada por ambientalistas. Sobre esse tema, destacamos que: 

Para além dessas questões, a Medida Provisória 870, alterou, sobretudo, as 

atribuições e autonomia do Ministério do Meio Ambiente (MMA) na gestão 

de questões complexas, principalmente: a) políticas públicas ambientais 

nucleares; b) competência para combater o desmatamento, queimadas e 

desertificação; c) redução das atribuições do IBAMA e da Anvisa, na medida 

em que conferiu maiores poderes ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) no processo de licenciamento, autorização e 

comercialização de agrotóxicos (ANDRADE, 2019, p. 211). 

 

As práticas de produção de alto impacto e risco ao ambiente estão alinhadas com 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pois “nos últimos 30-40 anos, 

pela necessidade cada vez maior de amplas extensões de terra colocado pelo chamado 

agronegócio [...]” (PORTO-GONÇALVES, 2018, p. 247). Tais políticas são pensadas 

para atender interesses voltados à concentração de terras e acúmulo de riquezas, 

colocando em risco as florestas e todo o ambiente. Seja por expansão da ocupação de terra 

ou, mesmo, pelas formas impactantes de produzir e cultivar. Questionar essas políticas, 

coloca-nos diante do desmonte das políticas públicas de Educação Ambiental, as quais 

passam a ser fortemente atacadas na era Bolsonaro, juntamente com outros setores e 

pautas ambientais, entre elas as mudanças climáticas. 

 

 

 

 

2.3 POLÍTICAS AMBIENTAIS VOLTADAS AO CLIMA: POLUIÇÃO DO AR E 

PROCESSOS DE FUNDIÇÃO 

 

 

Nas discussões sobre a poluição do ar e das mudanças climáticas, é de suma 

importância a compreensão do Protocolo de Kyoto para analisar os dispositivos, os 

mecanismos e as implementações adotadas para mitigar os impactos ambientais. Este 

protocolo traz para a discussão as partes que estão intrinsicamente relacionadas ao projeto 
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econômico capitalista e às poluições industriais (PORTO-GONÇALVES, 2018). Por isso, 

relacionamos essas regulamentações aos processos industriais que o trabalho aponta; ou 

seja, as emissões de gases poluentes que o setor metalúrgico de fundição proporciona, no 

que diz respeito à poluição e à degradação ambiental. Entendemos que algumas medidas 

não condicionaram, de forma eficaz, melhoras nas condições do ambiente, nos meios de 

produção e de existir. Continuam, ainda, colocando o ambiente e a natureza como forma 

de mercadoria, como já vem sendo apontado ao longo do trabalho. 

No ano de 1997, na cidade de Kyoto - Japão, ocorreu a 3° Conferência das Partes 

para Convenção das Mudanças Climáticas, cujos compromissos, por parte dos países 

industrializados, estavam voltados a diminuir suas emissões de gases poluentes. O 

Protocolo de Kyoto, nesse cenário, “ [...] estabelece metas de redução de emissão de gases 

de efeito estufa e mecanismos adicionais de implementação para que estas metas sejam 

atingidas” (MOREIRA; GIOMETTI, 2007, p. 10). Traz, como possibilidade de 

mecanismo de ação ao combate de emissão de gases poluentes, o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). O Protocolo de Kyoto, no artigo 12, ressalta o MDL 

como desenvolvimento sustentável que possa contribuir “[...] para o objetivo final da 

Convenção, e assistir às Partes incluídas no Anexo I para que cumpram seus 

compromissos quantificados de limitação e redução de emissões” (BRASIL, 1997). 

Estabeleceu, assim, elementos para a implementação de projetos dos países 

desenvolvidos nos países em desenvolvimento, para um crescimento denominado 

‘limpo’. 

O compromisso climático, sobre sua emissão de gases poluentes, é umas das 

pautas da Agenda 21, a qual destaca a responsabilidade do desenvolvimento sustentável. 

Reafirma, de acordo com a Agenda 21 (2004, p. 36), a necessidade de “difundir 

amplamente a Convenção Quadro de Mudança do Clima e o Protocolo de Kyoto, 

especialmente o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”. Evidencia que “pequenas e 

médias empresas possam se beneficiar com recursos de projetos de redução de emissões 

de gases de efeito estufa e de sequestro de carbono” (AGENDA 21, 2004, p. 36). Nesse 

sentido, chamamos atenção para o dispositivo denominado de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), uma vez que este dispõe, na Agenda 21, elementos para 

pensar e implementar o dispositivo de Imposto Verde. 
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Sobre esse tema, destacamos que “o imposto verde tem como fundamento a 

proposta de que os poluidores deveriam pagar uma taxa baseada numa estimativa do dano 

causado pela sua emissão de poluentes” (AGENDA 21, 2004, p. 105). Logo, é perceptível 

que o dispositivo MDL, na sua abordagem de “imposto verde”, traz como proposta o 

desenvolvimento sustentável; ou seja, a compra de emissão de gases poluentes, por parte 

dos países ricos, que são os maiores propulsores de emissão dos gases poluidores. 

Eximindo-se de “[...] responsabilidades os países industrializados pelos excedentes de 

suas cotas de emissões, enquanto se induz uma reconversão ecológica dos países do 

Terceiro Mundo” (PORTO-GONÇALVES, 2018, p. 345). Uma lógica que precisa ser 

discutida desde o viés da Educação Ambiental, da elaboração e implementação de 

políticas públicas. Em outras palavras, pensadas e questionadas em perspectiva 

emancipadora dos elementos que promovem a barbárie ambiental. 

Mais uma vez, temos medidas tomadas no pensar da humanidade e seu sistema 

que deixa claro a “[...] contradição inerente entre a dinâmica da acumulação do capital e 

o desafio ambiental, sobretudo quando se vê entre seus apoiadores explícitos” (PORTO- 

GONÇALVES, 2018, p. 337). O meio ambiente é posto como mercadoria, uma vez que 

o MDL, privilegia e isenta às empresas poluidoras. Sobre essas medidas, o Protocolo de 

Kyoto, editado e traduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com o apoio do 

Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, fica enfaticamente 

definido as questões comerciais, na dita mitigação dos impactos ambientais em relação 

ao ar. Como podemos analisar no Artigo 17 do Protocolo de Kyoto “a Conferência das 

Partes deve definir os princípios, as modalidades, regras e diretrizes apropriados, em 

particular para verificação, elaboração de relatórios e prestação de contas do comércio de 

emissões” (BRASIL, 1997). 

Os elementos apresentados revelam que o Protocolo de Kyoto foi o regularizador 

de um novo mercado, e não o mitigador dos impactos dos gases que causam o efeito 

estufa. O comércio de emissão, nada mais é que o Crédito de Carbono como “[...] 

resultado a redução de emissão de carbono poderão gerar créditos de carbono, que 

poderão ser vendidos aos países industrializados contribuindo assim para atingir suas 

metas” (IBRI, 2009, p. 20). Precisamente, os países mais industrializados, o quais tem o 

maior potencial de gerar uma poluição exacerbada, pagam para continuar poluindo e não 

mudaram seus meios de produção. Compram seus créditos de carbono dos países que 
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supostamente poluem menos, com a possibilidade de estimular, nesses países de poluição 

menor, projetos e investimentos financeiros de nova tecnologias, mas que não combatem 

os impactos gerados. 

No ano de 2002, a RIO + 10 foi realizada em Johanesburgo, na África do Sul, com 

o intuito de analisar e avaliar os acordos firmados na RIO 92, pensando nas condições 

atuais ambientais da época e as condições futuras. Neste evento, foram incluídos nas 

discussões temas como erradicação da pobreza, a globalização e questões energéticas. 

Retomou-se, também, análises sobre o Protocolo de Kyoto e os compromissos que foram 

firmados em relação à diminuição da emissão de gases poluentes por países 

industrializados (PECCATIELLO, 2011). No mesmo ano -2002-, o Decreto Legislativo 

de n° 144 foi aprovado no Congresso Nacional, o texto do Protocolo Kyoto (BRASIL, 

2002). No ano de 2005, decreto n° 5.445, de 12 de maio, foi assinado pelo Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva, no seu artigo 1° o Brasil regularizou o tratado sobre 

as mudanças climáticas. Em concreto, “o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de 11 de dezembro de 1997, apenso por cópia 

ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém” 

(BRASIL, 2005). 

Nessa linha cronológica, também no Rio de Janeiro, no ano de 2012, aconteceu a 

RIO + 20, com vários propósitos embutidos, entre eles, manter os princípios do 

desenvolvimento sustentável e assegurar o comprometimento com todos os acordos 

firmados, abordando os desafios contemporâneos e futuros. O documento ficou 

denominado como “O futuro Que Queremos” e foi objeto de várias críticas, uma vez que 

“estava repleto de promessas, muitas das quais não foram cumpridas pelos países desde 

a ECO-92” (TALAMONI et al. 2018, p. 62). De acordo com a cartilha ilustrada “O futuro 

Que Nós Queremos” elaborada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INEP) 

está intrinsicamente referenciado: 

A expressão economia verde refere-se à otimização de atividades que façam 

uso racional e equitativo dos recursos naturais (socialmente inclusivo), 

emitindo baixas taxas de gases de efeito estufa (economia descarbonizada), 

agredindo minimamente o meio ambiente (BRASIL, 2012, p. 08). 

 

Revela-se, desse modo, um fator preponderante no documento que foi emitido na 

RIO + 20 ‘O Futuro Que Queremos’; ou seja, a mesma política proposta pelo Mecanismo 
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de Desenvolvimento Limpo (MDL) resultando no imposto verde. Voltando “[...] à lógica 

da Economia Verde, de que a adoção de mecanismos de produção menos poluidores deve 

ser compensada financeiramente, é um contrassenso se a ideia é combater as mudanças 

climáticas” (FUNDAÇÃO HEINRICH BÖLL, 2012, p. 05). O que podemos observar, 

com esses elementos, é que a dinâmica do capitalismo, na sua abordagem de dominação 

e apropriação voraz da natureza, continua em vigor, só que agora sobre um novo rótulo 

de ‘economia verde’. 

Ao situarmos o impacto das políticas e acordos internacionais na realidade 

brasileira, destacamos que as atividades comerciais das industrias estão se expandindo de 

forma cada vez mais extensa. As políticas que tratam de mitigar os impactos ambientais 

sobre as emissões de gases causadores de mudanças climáticas, do efeito estufa, foram 

pautadas por bases comerciais, sem um enfrentamento estreito dos impactos ambientais. 

Dessa forma “ [...] a contribuição do setor industrial para o efeito estufa e o aquecimento 

global é uma externalidade ainda não devidamente considerada” (JURAS, 2015, p. 52). 

Não poderíamos deixar de apresentar de forma crítica, em um trabalho que pauta políticas 

públicas ambientais e Educação Ambiental, analise do comportamento do setor industrial. 

Mais precisamente, as metalúrgicas do setor de fundição, assim como todas as 

contraditórias que foram promovidas de forma tendenciosa para atender o individualismo 

humano e o capital financeiro. 

O grande exemplo da industrialização que destacamos situa-se na cidade de 

Cubatão, no Estado de São Paulo, que teve um grave caso de poluição do ar vista no 

Brasil. Pois a cidade “[...] tornou-se insustentável no início da década de 1980, sendo a 

cidade conhecida como Vale da Morte” (JURAS, 2015, p. 52). Seus altos índices de 

poluição foram extremamente agravantes, causando vários prejuízos ao ambiente e todos 

que ali viviam. De acordo com Juras (2015, p. 53), “em Vila Parisi, ocorreram vários 

casos de recém-nascidos anencéfalos, associados aos altos níveis de poluição da área”. E, 

também, “[...] a vegetação da Serra do Mar foi seriamente degradada devido aos poluentes 

principalmente fluoretos” (JURAS, 2015, p. 53). Essa forma iônica do flúor “tornou as 

encostas instáveis e causou deslizamentos cada vez maiores e mais frequentes, pondo em 

risco tanto a população quanto o próprio complexo industrial” (JURAS, 2015, p. 53). 

Na cidade de Cubatão, algumas medidas de recuperação foram tomadas, para 

reaver as perdas e prejuízos ambientais que havia ocorrido, tanto que “no final dos anos 
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80, a poluição atmosférica, das águas e do solo havia diminuído em grande proporção” 

(JURAS, 2015, p. 53). Porém, o fato de ter diminuído os impactos, não condiz em ter 

solucionado o problema, para que não pudesse ocorrer. Ainda nos dias de hoje, ao 

fazermos uma breve pesquisa no site da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB), sobre o controle da qualidade do ar, notificamos que a cidade de Cubatão 

sofre de índices ruins sobre a poluição do ar. De acordo com o programa avaliativo da 

CETESB, Cubatão-V. Parisi, cujo o boletim diário, por poluente do dia 11/06/2019, no 

horário de fechamento das 11:00 horas, informa que a qualidade das Partículas Inaláveis 

(MP10) estão no, N3-Ruim (CETESB, 2019). Esses índices negativos, resultado das 

altas emissões de gases poluentes, trazem para reflexão as fundições, as quais emitem 

gases poluidores e utiliza em larga escala de recursos não renováveis, por causa de seus 

sistemas de produção. 

O setor dos Fornos apresentou seus maiores impactos relacionados ao consumo 

de recursos naturais, especificados nos usos 50m3/de água (em torno de/dia) e 

energia elétrica (em torno de 1000 kw/ton de ferro fundido), e na emissão de 

gases poluidores (BERGANO et al, 2012, p. 14). 

 

As fundições, setor metalúrgico analisado no trabalho, tem suas grandes 

proporções de impactos ambientais, como podemos elucidar. Problemas esses que 

ocorrem por falta de políticas públicas eficazes, que realmente nos desafie a pensar o 

ambiente fora da lógica de ganho mercadológico capitalista. Por isso, pautamos por uma 

Educação Ambiental que nos traga a lucidez de nos reconhecermos como integrantes 

naturais do ambiente em que vivemos. Políticas voltadas também aos processos de 

fiscalização das práticas empresariais e seus impactos ambientais, uma vez que termos 

leis voltadas a proteção ambiental, mas algumas delas não são respeitadas. Como exemplo 

citamos a Lei de n° 12.187 de dezembro de 2009, que no seu art. 1o “institui a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, 

diretrizes e instrumentos” (BRASIL, 2009). Nessa política nacional, ficam sancionadas 

questões de mitigar os impactos ambientais gerados pela emissão de gases causadores de 

efeito estufa. Logo, nos propomos a questionar a eficácia e o comprometimento com as 

questões ambientais, pois mesmo com dispositivos que deveriam mitigar os impactos 

ambientais, ainda hoje, temos o exemplo de Cubatão-V. Parisi com graves problemas de 

poluição do ar. 



46  

 

 

3 A CIDADE DE APERIBÉ-RJ E AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS DE  

FUNDIÇÃO: ELEMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA 

PESQUISA 

 

 
A pesquisa volta-se ao município de Aperibé – RJ, para analisar as perspectivas 

socioambientais da cidade. Porém, não poderíamos deixar de mencionar o breve relato 

do contexto histórico de Aperibé. Conforme consta no site da Câmera Municipal de 

Aperibé -outrora Pito Aceso-, a cidade foi habitada por indígenas Puris, sendo 

substituídos por agricultores (APERIBÉ, 2019). No ano de 1876, a linha ferroviária 

promoveu o avanço comercial que favoreceu o povoamento da região “a extensão da linha 

férrea era de 92,5 quilômetros, com a bitola de um metro, tendo seu início na estação de 

Luca, à margem esquerda do rio Paraíba do Sul, em São Fidélis” (RIO DE JANEIRO, 

2018, p. 07). Sua inauguração ocorreu em “[...] em 10 de agosto de 1883, a estação 

denominada Chave do Faria, onde havia uma chave para desvio dos trens, se transformou 

em um local de comércio, impulsionado pelas facilidades trazidas pela ferrovia” 

(APERIBÉ, 2019). 

O Governador Francisco Portela, foi o autor por elevar em 2 de julho de 1890 “a 

distrito policial o povoado de Santo Antônio do Retiro, que mais tarde passou a ser 

denominado Aperibé” (RIO DE JANEIRO, 2018, p. 7). Somente em 1992, Aperibé se 

emanciparia como município do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei 1985/92 de 10 de abril 

de 1992 que diz:“ Art. 1º- Fica criado o Município de Aperibé, com sede na atual Vila do 

mesmo nome, formado do território do Distrito de Aperibé, desmembrado do Município 

de Santo Antônio de Pádua” (JUSBRASIL, 1992). 

As causas que motivaram a realização desta pesquisa em Aperibé não são 

animadores, ao contrário. Na condição de morador do município -toda minha infância, 

adolescência e juventude-, sempre foi uma inquietação a quantidade de metalúrgicas na 

cidade para mim. Desde a minha infância, sempre entendi que as fundições eram as 

maiores geradoras de emprego no município. Quando jovem, mesmo sem ter 

conhecimentos fundamentais que pudessem explicar minha inquietação, sempre 

questionei: por que não existem, na cidade, preocupações com o fato das fundições serem 
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causadoras de grande exploração do trabalhador e provedoras de poluição ambiental? 

Sobre essas duas claras inquietações, a universidade concedeu-me boas reflexões e me 

estimulou a analisar e compreender melhor essas problemáticas. Desse modo, esse 

trabalho volta-se à perspectiva ambiental, entendendo os processos de poluição ambiental 

que muito desassossega-me. 

Remeto-me às lembranças de uma cidade na qual sempre vivi e pude crescer 

acompanhando o setor industrial se expandir de forma desordenada. Essa expansão 

acarretou várias problemáticas, tais como: cenários de poluição visual da paisagem com 

sucatas e areia de cor preta; nuvens de fumaças sendo lançadas no ar; cinzas de matérias 

que eram espalhadas pelo vento e aumento da temperatura que podia ser sentida ao se 

aproximar das indústrias. Esses são alguns dos aspectos que são perceptíveis aos olhos de 

quem passa por perto de uma fundição que, mesmo ao passar do tempo, ainda podem ser 

vistos na cidade. Afetavam, e ainda afetam, as diversas formas de vida, poluindo e 

impactando no ecossistema da região; assim como, promovendo severos problemas 

ambientais que perpassaram e aumentaram ao longo dos anos. 

 

 

3.1 PRÁTICAS INDUSTRIAIS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

 

 
 

O processo de fundição é a modificação da matéria prima na transformação de 

peças, seja elas produzidas por metal, cobre, prata ou qualquer outra substância. É um 

processo histórico do trabalho do homem em relação à modificação da natureza, uma vez 

que “ao longo da Idade do Bronze, com início em torno de 3300 a.C., as técnicas de 

fundição evoluíram” (BNDS, 2008, p. 3). Pensar caminhos alternativos que demandem 

processos de produção mais limpo é uma tarefa necessária, pois “o setor de fundição 

apresenta estreita relação com o nível de desenvolvimento industrial de um país” 

(FAGUNDES et al, 2010, p. 28, apud SIEGEL 1978). Por essa razão, é preciso enfatizar 

a necessidade de analisar os processos de desenvolvimento industrial do país, 

principalmente com as formas em que condiz com o desenvolver sustentável duvidoso. 
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Na cidade de Aperibé, assim como em outros territórios, o setor de fundição 

também é um grande gerador de impactos ambientais. Contaminando a água, o solo, o ar 

e produzindo resíduos. Consomem um grande nível de recursos naturais, mesmo que 

reaproveite alguns desses recursos (sucatas), outros recursos naturais não renováveis são 

consumidos inevitavelmente, como água, areia e energia. De acordo com os “principais 

aspectos e impactos da indústria avaliada corresponderam à emissão atmosférica, ao uso 

de recursos naturais não renováveis, a deposição de resíduos e situações emergenciais 

(incêndios, explosões)” (BERGAMO et al, 2012, p. 24). Promovendo assim sérios danos 

e ricos a todos que estiverem às proximidades nas quais essas indústrias estão localizadas. 

A fundição possibilita algumas formas de reaproveitamento de matéria prima, 

“[...] pois utiliza materiais descartados pela sociedade – objetos metálicos já considerados 

sucata – como matérias-primas para a constituição dos seus produtos finais” 

(FAGUNDES et al, 2010, p. 28). Muitas das vezes, são sucatas de aço ou ferro, latinhas 

de alumínio, fios de cobre e peças de bronze, por exemplo. Sabemos que essa matéria 

prima já foi retirada antes-mesmo de se tornarem objetos e retornarem como sucatas para 

o forno de uma fundição, condicionando o seu reaproveitamento. Contudo, não exime as 

fundições dos processos de extração e utilização para a reutilização dos recursos naturais, 

promovendo uma severa degradação ambiental. Não podemos perder a dimensão que o 

setor de fundição gera grandes impactos ao ambiente ao reaproveitar essas matérias 

primas. 

Sobre alguns dos aspectos prejudiciais da fundição, estão as areias descartadas de 

fundição, as quais são provenientes de uma mistura de matérias usadas no processo de 

construção das peças fundidas. Destinando essa areia que não tem mais utilidade para a 

formulação de todo o processo de produção das peças, a mesma é descartada em aterros. 

Sendo que, atualmente, essa prática é permitida no Brasil, porém não é vista como a 

melhor forma de descarte desse resíduo que é altamente contaminante. Existem propostas 

de reutilização dessas areias para outros fins, uma vez que foram retiradas e precisam ter 

seus descartes feitos de maneira menos impactante, mostrando-nos uma forma de 

reutilização dessa areia em outras áreas. Desse modo, em 2007 foi criado o Comitê 

Brasileiro de Fundição, com a finalidade de instalar a Comissão de Estudos de Areia de 

Fundição, entre outros aspectos, “que tem como escopo, a normalização referente aos 

resíduos de fundição, no que concerne a tratamento, utilização, reaproveitamento e 
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armazenamento” (ABIFA, 2008b), com dois projetos iniciais sobre as areias descartadas 

de fundição (ABIFA, 2008 apud FAGUNDES et al, 2010, p. 32). Nesse contexto, como 

podemos ver: 

“o primeiro deles veio a tornar-se norma, em junho de 2009, sob a 

denominação ABNT NBR 15702:2009, tendo como escopo, o estabelecimento 

de “diretrizes para aplicação de areias descartadas de fundição, como matéria - 

prima em concreto asfáltico e cobertura diária em aterro sanitário” (ABNT, 

2009) (ABNT, 2009 apud FAGUNDES et al, 2010, p. 32). 

 
 

Existe a possibilidade de descarte e reaproveitamento dessa areia, mas é preciso 

pensar que essa areia já foi extraída para ser utilizada e, portanto, esse reaproveitamento 

também gera impactos consideráveis. Desconstrói, assim, a falsa impressão de que o 

“desenvolvimento sustentável” realmente mitigou o impacto. Porém, não foi o que 

verdadeiramente ocorre, o reaproveitamento apenas dá um destino final à areia, mas não 

resolve os processos de produção da retirada desse recurso não-renovável e outros 

impactos. Ademais, convém destacar que “o método mais tradicional de fundição de 

metais ferrosos no Brasil envolve o uso de moldes confeccionados em areia” (BNDS, 

2008, p. 134). Para além da areia, a poluição do ar sobre a emissão de gases poluentes é 

uma preocupação constante do setor de fundição, o qual associa grande consumo de 

recursos naturais não-renováveis e a emissão de gases poluentes. Na falta da instalação 

de exaustores, que controlam a emissão dos gases, o impacto ao ar fica eminente 

(BERGAMO et al, 2012). 

O setor dos Fornos apresentou seus maiores impactos relacionados ao consumo 

de recursos naturais, especificados nos usos de água (em torno de 50m3/dia) e 

energia elétrica (em torno de 1000 kw/ton de ferro fundido), e na emissão de 

gases poluidores (BERGAMO et al, 2012, p. 6). 

 

Com todos esses fatores que decorrem na utilização e processo de produção 

estimulados pelo setor metalúrgico de fundição, os gestores públicos devem ter a 

responsabilidade de analisar, de forma crítica, os impactos ambientais das instalações 

industriais na vida da população; bem como, pensar alternativas para mitigá-los. Sendo 

assim, é importante ressaltar que o crime ambiental é prescrito em Lei Federal, para puni 

possíveis acontecimento que venham impactar o ambiente, causando prejuízos de forma 

irresponsáveis. De acordo com a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a qual “dispõe 
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sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, e dá outras providências” (BRASIL, 2008, p. 237). 

 

 

 

 
3.2 CAMINHOS TRILHADOS NA PESQUISA: ÓTICAS, OBJETIVOS E 

SUJEITOS EM DIÁLOGOS 

 

 

 

 
A pesquisa apresentada foi esboçada sob a ótica do projeto político pedagógico da 

Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da UFF, como possibilidade de 

pensar e propor análises das práticas e das políticas de educação. O projeto político, social 

e ambiental da Educação do Campo representa, também, categorias de análise, “e, como 

análise, é também compreensão da realidade por vir, a partir de possibilidades ainda não 

desenvolvidas historicamente [...]” (CALDART, 2012, p. 259). Porém, sendo indicada 

por seus “[...] sujeitos ou pelas transformações em curso em algumas práticas educativas 

concretas e na forma de construir políticas de educação” (CALDART, 2012, p. 259). 

A partir da leitura da Educação do Campo, esta pesquisa foi pensada com o 

enfoque qualitativo; isto é, responder ao “[...] desafio da compreensão dos aspectos 

formadores/formantes do humano, de suas relações e construções culturais, em suas 

dimensões grupais, comunitárias ou pessoais” (ANDRÉ; GATTI, 2008. p. 04). Com isso, 

à pesquisa qualitativa, tem como função atender os objetivos propostos no trabalho, 

precisamente compreender a forma como as políticas públicas ambientais são executadas 

no município de Aperibé – RJ. Para possibilitar um melhor diálogo e reflexão, optamos, 

nesse trabalho, por um roteiro de entrevistas semiestruturada como instrumento de coleta 

de dados. Contemplando os representantes das seguintes instituições e objetivos de 

análise: 
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Quadro n. 1– Gestores municipais entrevistados e objetivos de análise 
 

Secretarias Municipais Objetivos de análise 

Secretaria Municipal de 

Educação 

Responsável por elaborar o plano político pedagógico 

do município e estimular práticas de Educação 

Ambiental nas escolas e para a comunidade. 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

Responsável por executar a legislação ambiental – 

licenciamento e fiscalização- das instalações e 

funcionamento de indústrias, empreendimentos e outras 

atividades econômica. Aplicando, para isto, multas, 

medidas compensatórias e outras determinações em 

casos de descumprimento da legislação ambiental. 

Secretaria de Infraestrutura 

Orçamentária 

Responsável pelos processos licitatórios de empresas e 

planejamentos de estruturas empresarias e de 

empreendedorismo no município. 

Fonte: Elaboração nossa (2019). 

 

 
Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas de forma íntegra e fiel. Com 

exceção da Secretaria Municipal de Infraestrutura Orçamentária, cujo secretário não 

permitiu que fosse gravado o áudio, tendo assim, sua transcrição efetuada a cada resposta 

obtida. A obtenção dos dados da pesquisa foi realizada no período entre o dia 14 e 26 de 

junho de 2019. Ao realizar as entrevistas nas secretarias aqui elucidadas e com seus 

respectivos representantes, entendemos que estamos dialogando com instâncias 

responsáveis por pensar, planejar e executar políticas públicas para o ambiente e a 

educação, temas dos quais esse trabalho se compromete. Cada uma das secretarias, em 

sua função, integra a funcionalidade em torno do mais tocante para a pesquisa -políticas 

públicas ambientais do município e sua proposta educacional. Compreende-se que, as 

secretarias e os gestores estão incumbidos em executar as políticas públicas, razão pela 

qual apresentamos um breve perfil dos entrevistados a seguir: 



 

 

 

Quadro n. 2 – Algumas características dos sujeitos da pesquisa 
 
 

 
Órgãos 

 
Cargo 

 
Gênero 

 
Idade 

 
Domicílio 

Tempo de 

exercício na 

função 

Experiências 

profissionais 

anteriores 

Formação 

Inicial Contínua 

 

 

 

 
Secretaria 

Municipal 

Educação 

 

 

Subsecretária 

 

 

Feminino 

 

 

43 anos 

 

 

Cambuci-RJ 

 

 

7 Meses 

Merendeira; 

professora; presidente 

do Conselho Municipal 

de Educação; membro 

do Conselho M. do 

FUNDEB 

 

 
Licenciatura em 

Matemática 

Pós-graduação em 

Tecnologias; Curso 

Prestação de 

Contas do 

FUNDEB pelo 

TCE-RJ 

 
Assessora 

Pedagógica 

 
 

Feminino 

 
 

49 anos 

 
 

Aperibé-RJ 

 
 

7 Meses 

 
 

Professora 

 
Licenciatura em 

Pedagogia 

 
Pós-graduação em 

Psicopedagogia 

 
Secretaria 

Municipal de Meio 

Ambiente 

 

 
Secretário 

 

 
Masculino 

 

 
54 anos 

 

 
Aperibé-RJ 

 

 
7 Meses 

 

Batalhão de Polícia 

Ambiental 

 

Cursando Gestão 

Ambiental 

 

 
Técnico Ambiental 

 

Secretaria 

Municipal 

Infraestrutura 

Orçamentária 

 

 
Secretário 

 

 
Masculino 

 

 
29 anos 

 

 
Aperibé-RJ 

 

 
3 Meses 

 

 
Administração Pública 

 
 

Bacharel em 

Direito 

 

Cursando Pós- 

graduação em 

Direito 

Administrativo 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração nossa (2019). 
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De acordo com o já enunciado, uma das ferramentas de coleta de dados utilizadas 

no trabalho consistiu na entrevista semiestruturada. Logo, consideramos importante, 

apresentar um panorama demonstrativo, com o propósito de possibilitar uma ampla visão 

de sua projeção e aplicabilidade. Demonstrar, também, os temas centrais, as questões que 

dialogam entre as secretarias e as temáticas que foram pensadas de forma específica para 

atender a cada funcionalidade e finalidade das secretarias municipais, objeto de interesse 

nesta pesquisa. O mapa foi pensado, inclusive, de modo a situar os objetivos –geral e 

específicos- da pesquisa, as palavras-chave do trabalho, as categorias de análise elencadas 

e sua organização interdisciplinar, em perspectiva dialógica. Sinaliza, por tanto, a 

organização da escrita da análise dos resultados que será apresentada no próximo capítulo. 

Todas essas questões podem ser observadas na figura a seguir. 
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Figura n. 1 – Mapa das temáticas contempladas nas entrevistas 
 

 

 

Fonte: Elaboração nossa (2019). 
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3.3 ATRAVESSAMOS TEÓRICOS DE ANÁLISE: ENCONTRO ENTRE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO CONTRA A BARBÁRIE 

 

 

 

 
Enquanto estratégia de análise, os dados serão interpretados a partir da 

compreensão de Educação Ambiental abordada e evocada nesta pesquisa. Com isso, uma 

das discussões para esse conceito, constantemente apresentada no texto, dialoga com um 

caminho emancipador de conscientização. Concretamente, o entendimento de Educação 

Ambiental enquanto prática de libertação e compreensão do ser humano como parte da 

natureza e, portanto, do reconhecimento do ambiente e da natureza. Nesse sentido, 

pensamos a Educação Ambiental capaz de dialogar sobre a natureza, mas esta na condição 

de protagonista e não apenas como coadjuvante dos acontecimentos. Da mesma forma, 

entende-se que a natureza não pode ser “transformada hoje pela acometida do 

desenvolvimentismo que conduz à perda de conhecimento e de território, além de 

transformar a natureza numa mercadoria” (ESCOBAR, 2005, p. 71). 

Para além disso, “a natureza é o Outro que se dirige a nós” (GRUN, 2003, p.183). 

E, para se obter um pleno dialogo, precisa-se escutar, por que “a linguagem viva do 

diálogo é que proporciona a compreensão do Outro” (GRUN, 2003, p.183). O outro a ser 

escutado nesse diálogo é a natureza, não que a mesma esteja calada mediante a todos os 

acontecimentos, simplesmente procuramos não ouvir e enxergar suas manifestações. 

Apenas paramos para perceber sua voz, quando a natureza se rebela em “eventos naturais 

extremos”, causando mortes e destruição. Por esta razão, torna-se importante pensar, em 

uma educação que questione a barbárie de uma civilização que age dentro da violência 

praticada ao longo dos anos, significa reconhecer a violência que tenta contra a dignidade 

humana e não-humana. 

A barbárie de uma civilização coloca em destaque algumas questões, entre elas 

“[...] individualistas, utilitaristas e de competitividade, pela escalada da violência, da 

corrupção, do consumo e tráfico de drogas e pela crescente corrosão do sentido da vida” 

(LIMA, 2003, p. 107). Estamos em um processo de desgaste das formas de interagir como 

sociedade, quando retiramos ou devastamos a natureza de forma predatória, retirando dela 
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partes fundamentais para nossa existência e demais seres vivos. Precisamente, quando 

optamos por uma “[...] sociedade que disso se esqueceu ao se colocar o projeto de 

dominação da natureza” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 09). Exemplificado no 

ocorrido em Mariana e Brumadinho, em nome do progresso e desenvolvimento 

violentamos o ambiente, e tudo que nele existe. Sobre estas questões... 

 

 

Adorno constata a dificuldade de, no contexto do capitalismo de sua época, 

serem superadas as condições de violência construídas historicamente pelo 

homem. Nas Mínima Moralia, referindo-se à indústria cultural, diz: “Progresso 

e barbárie estão hoje, como cultura de massa, tão enredados que só uma ascese 

bárbara contra essa última e contra o progresso dos meios seria capaz de 

produzir de novo a não-barbárie (PUCCI, 2007, p. 2). 

 

 

 
Precisamos de uma educação contra a barbárie, que seja capaz de identificar os 

elementos para uma análise dos mecanismos que colocam o ser humano dentro dessa 

lógica de violência, apropriação e dominação (ANDRADE, 2017; PORTO- 

GONÇALVES, 2018). A partir disto, denunciarmos e desarticularmos essa lógica que 

produz violência, por meio da compreensão e do entendimento, para rompermos com os 

ciclos que promovem violências e os atos de barbárie. Por isso a educação que pensamos 

consiste em questionar a problemática que se desenvolveu na civilização; ou seja, uma 

Educação Ambiental que dialoga com o outro e com a natureza, promovendo um 

conhecimento maior e entendimento dos mecanismos existentes. Podendo, assim, mudar 

um quadro de barbárie e violência que estamos empenhando ao longo dos tempos, para, 

então, desestabilizar a lógica de dominação do capitalismo, introduzido na educação. Tal 

lógica tem como finalidade formar, sempre mais, esferas competitivas, promovendo nos 

educandos cobranças pelas melhores notas e pelas primeiras posições. 

Entendemos a necessidade de uma Educação Ambiental que possa questionar os 

modelos atuais de educação, desempenhados pelos colonizadores ao longo do tempo. Isto 

é, “o corpo sujeitado e violentado como posse do outro iniciou no Brasil não apenas com 

a chegada dos educadores, mas também, com a chegada dos colonizadores vindos de 

Portugal” (BRIGHENTE, 2013, p. 20995). Contudo, esquecendo-se do lado essencial da 

vida, a possibilidade de coexistir com o outro e com a natureza. Nesse contexto, a 
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Educação Ambiental que buscamos, pauta-se na lógica contra a dominação e as ações de 

barbárie decorrente ao outro e a natureza, acaba se ampliando para toda uma construção 

paradigmática sobre o modo de viver, pensar e agir socialmente. Seus princípios têm 

como discussão, também, romper com a busca por algo que contemple suas expectativas 

fadadas ao consumismo gerador da exploração. Sobre essas questões, Pucci (2007, p. 4) 

salienta que... 

 

No texto em análise duas manifestações cotidianas de barbárie, a primeira, na 

prática do esporte, que, em muitas de suas modalidades, pela exacerbação da 

competitividade, pode gerar agressões, crueldade, fanatismo tanto dos 

participantes quanto dos torcedores; a segunda, na utilização do princípio de 

competição na educação escolar, como um método pedagógico por excelência, 

que pode se tornar, por sua vez, um instrumental reprodutivo da intensa 

competição presente no sistema capitalista, que transforma os homens em 

inimigos dos próprios homens, privilegiando, na lei da sobrevivência, o 

domínio dos mais fortes, dos mais ricos, dos mais armados. 

 
Muitas das lógicas educativas, impostas pela noção de desenvolvimento, propõem 

e sustentam projetos de educação de pessoas, quais não serão capazes de agir e pensar 

fora dos objetivos individuais. Estimulam a formação de sociedades com base na 

competitividade, impulsionando sempre a desigualdade social, econômica e ambiental. 

Nesse modelo de sociedade, “as pessoas não podiam contestar os padrões e limites da 

sociedade, mas se ajustar a ela, reproduzindo o modelo estabelecido” (BRIGHENTE, 

2013, p. 20997), uma vez que, historicamente, os corpos foram colonizados e violentados 

nos primórdios da educação no Brasil. Portanto, fugindo da lógica do diálogo, da 

concepção, do entendimento de sujeitos concretos e indivíduos de sua própria natureza, 

gerados em uma educação que legitima a barbárie da violência. 

 

Sobre os aspectos da Educação Ambiental, enfatizamos aqui, duas das várias 

correntes que percorrem esse campo educacional. Fazendo um contraponto entre a 

Educação Ambiental Crítica que evidentemente é evocada na pesquisa, juntamente com 

a Educação Ambiental Conservacionista, que consequentemente é criticada nessa 

pesquisa. Em conformidade com as pautas consideradas sobre responsabilidades 

dialogadas nesse trabalho, a Educação Ambiental Crítica evoca a compreensão das 

dinâmicas sociais “[...] que se encontram na base das realidades e problemáticas 
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ambientais: análise de intenções, de posições, de argumentos, de valores explícitos e 

implícitos, de decisões e de ações dos diferentes protagonistas de uma situação” (SAUVÉ, 

2005, p. 30). 

Com isso, evidenciamos que o questionamento da Educação Ambiental 

Conservadora acontece mediante o fato desta estar imbricada apenas coma a conservação 

dos recursos, sejam eles “[...] a água, o solo, a energia, as plantas (principalmente as 

plantas comestíveis e medicinais) e os animais (pelos recursos que podem ser obtidos 

deles), o patrimônio genético, o patrimônio construído, etc” (SAUVÉ, 2005, p. 19). Sendo 

assim, o compromisso crítico de questionar as diversas realidades postas, as quais que 

promovem os impactos ambientais, não é identificado nessa corrente da Educação 

Ambiental. Por conseguinte, no modelo educacional mais amplo, o qual pauta os recursos 

naturais como bens de consumo, patrimônios cujo os valores estão inseridos nas lógicas 

do conservar para ter, sem se preocupar com um universo maior e mais complexo. 

Tomamos como discussão para essas problemáticas, a Educação Ambiental e a 

Educação contra a Barbárie como um caminho preponderante de mudanças, para poder 

desenvolver uma sociedade que seja capaz de ir contra os atos de violência reproduzidos 

em nossos ambientes. Deixando de enxergar nossas causas individualistas para 

compreender um universo mais coletivo. Para Mauro Grün (2003) a Educação Ambiental, 

a qual reivindicamos como ponto de partida, está formada no diálogo refletido pelo 

filósofo Martin Buber, para o entendimento em que “[...] o Eu entra em relação, não como 

uma coisa, não como o Isso. Tomar o outro por Tu significa perceber caracteres do outro 

em si e caracteres seus nele” (BUBER, 2016, p. 86). Ou seja, busca uma forma de 

interagirmos com o reconhecimento da natureza como Tu e não como Isso. 

Com esses elementos, podemos compreender e refletir na plenitude do diálogo 

aqui estabelecido; “o Tu pode ser simplesmente endereçado (natureza); ou pode ser 

endereçado e recebido (homens); ou pode, ainda, ser profundamente proferido, mesmo 

na ausência absoluta das palavras (seres espirituais)” (BUBER, 2016, p. 87). Logo, temos 

por discussão, a junção de duas propostas como formas teóricas de intervenção na prática 

cotidiana da Educação Ambiental. O pensar o ambiente dentro da proposta de diálogo Eu 

e Tu, que possibilite o entendimento da “Outridade Natureza” e do ambiente que estamos 

inseridos, trazendo a natureza como sujeito e não como objeto (GRÜN, 2003). Pontuando, 

mais uma vez, a importância da Educação contra Barbárie, para confrontar ações de 
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violência introduzidas no âmbito social, no modelo desenvolvimentista, em decorrência 

das ações na natureza e seu ambiente (ADORNO, 1995). 

As contribuições de Adorno incorporam elementos que destacam a necessidade 

de rompermos com a lógica da violência e da barbárie, a qual está enraizada na 

reprodução cotidiana de nossa sociedade, endereçada não somente em como agimos, 

entre nós mesmo, humanos ditos civilizados. Essas contribuições nos fazem refletir sobre 

como agimos com o nosso entorno, com a natureza e o ambiente no qual nos situamos; 

pois é a natureza que fornece subsídios para nossa sobrevivência e todos os outros seres 

vivos, os quais precisam desse grande ecossistema para existir e coexistir. Expomos, 

assim, a problemática apontada em toda a construção textual desta pesquisa, as 

atrocidades cometidas contra a natureza. Independente de qual ambiente pensamos e 

estamos mais vinculados, todos eles são importantes para a preservação dos habitats, das 

comunidades e de todas as vidas. E por fim, refletir a natureza é identificar a natureza que 

habita dentro de cada um. 

A Educação Ambiental aqui evocada, tem por compromisso crítico-filosófico- 

político a conscientização libertária do indivíduo enquanto ser integrante do ambiente. 

Possibilitando uma ampla leitura da conjuntura política e social dos acontecimentos, 

identificando nos processos de produção capitalista, juntamente com o consumismo e o 

individualismo. Evoca, portanto, a “[...] consciência crítica sobre a problemática 

ambiental, compreendendo-se como crítica a capacidade de captar a origem e a evolução 

dos problemas ambientais” (SANTOS, COSTA, 2013, p. 05). Por isso é de extrema 

importância, termos ciência do que não desejamos como Educação Ambiental. 

Concretamente, um contraponto a Educação Ambiental Conservadora, a qual se 

constituindo sobre “[...] visão compartimentada, individualista, suas ações ratificam o 

modelo econômico, pois não questiona o que está oculto, coloca todos como poluidores 

da mesma forma, não tratando sobre as desigualdades sociais” (PRASNISKI et al., 2013, 

p. 02). Não promove, assim, uma ruptura com as práticas educadoras e sim, apenas 

mudanças de hábitos superficiais e individualistas, como a visão conservadora se propõe 

a fazer. 

 

Quando se aborda a EA, o que mais emerge são ideias conservacionistas, que 

apresentam ações relacionadas à coleta, segregação e reciclagem de resíduos 

sólidos, plantio de árvores, etc. A EA Conservadora está inserida nas práticas  
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que abordam a preservação das plantas, dos animais e do meio ambiente como 

um todo, pois é dele que o homem obtém recursos (PRASNISKI et al., 2013, 

p. 04). 

 

Com base em todos os argumentos apresentados, entendemos a importância de 

analisar a realidade das políticas públicas ambientais na cidade de Aperibé-RJ, sob a ótica 

da Educação Ambiental crítica. Entendemos que a realidade da cidade, em função do 

grande número de metalúrgicas e dos riscos ambientais que estas comportam, demanda 

por uma Educação Ambiental que rompa com essa visão simplista conservacionista. Ao 

contrário, seja abrangente nas leituras e reflexões necessárias, voltadas ao entendimento 

das problemáticas reais da cidade e os impactos destas na vida da população. Por meio 

dos conceitos elucidados pelos autores nesse trabalho, compreendemos o olhar crítico e 

atento à perspectiva de Educação Ambiental que desejamos destacar nas análises dos 

resultados. Esperamos que estas possibilitem diálogos comprometidos com a 

desestabilização das formas bárbaras ditas civilizadas, nos modos de agir e interagir com 

o outro e o ambiente que nos constitui. 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS EM APERIBÉ-RJ: PERCEPÇÕES, 

DIÁLOGOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 
A análise dos resultados obtidos na pesquisa, mediante as entrevistas 

semiestruturada, será atravessada pelos elementos teóricos que contribuíram para ampliar 

a leitura e percepção da realidade estudada. Adotamos a análise do discurso, entendendo 

que esta possibilita a “[...] compreensão das estratégias discursivas que moldam as formas 

distintas de construção do meio social, ao colocá-las abertamente sob crítica, acaba por 

facilitar os processos de transformação não os reproduzindo” (NOGUEIRA, 2001, p. 47). 

E assim, ensejar a reflexão crítica dos contextos sociais que estão imbricados na realidade 

do município de Aperibé – RJ. Por meio das falas dos entrevistados, faremos conexões 

da realidade com os temas que o trabalho se compromete a discutir. Para uma melhor 

estruturação de todo os dados obtidos, a discussão será proposta a parti das categorias de 

análises estabelecidas; ou seja: (a) problemas ambientais: percepções dos gestores 

municipais de Aperibé – RJ; (b) fundição: funcionamento das indústrias e geração de 

emprego e renda; (c) Educação Ambiental na cidade de Aperibé – RJ: entre o 

conservadorismo e as políticas públicas. Os discursos dos entrevistados serão 

identificados de acordo com as informações no quadro a seguir: 

 

 
Quadro n. 3 – Identificação dos discursos dos entrevistados 

 
 

 
Entrevistados 

Secretaria 

De  

Educação 

Secretaria 

De 

Meio Ambiente 

Secretaria 

De Infraestrutura 

Orçamentária 

Subsecretária P1 --- --- 

Assessora 

Pedagógica 
P2 --- --- 

Secretário --- P3 --- 

Secretário --- --- P4 

Fonte: Elaboração nossa (2019). 
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4.1 PROBLEMAS AMBIENTAIS: PERCEPÇÕES DOS GESTORES MUNICIPAIS 

DE APERIBÉ 

 

 

É de suma importância entender o posicionamento dos representantes 

entrevistados das diferentes secretarias municipais de Aperibé. Sobretudo, como 

compreendem e articulam as questões ambientais da cidade, a partir da identificação das 

problemáticas e das políticas públicas ambientais para o município. Para isso, em 

conformidade com o roteiro de entrevista, buscamos entender as principais problemáticas 

ambientais da cidade na opinião dos entrevistados. Sendo respondido que “o problema de 

Aperibé hoje é a coleta seletiva. Ela ainda não foi implantada e não é fácil para ser 

implantada, porque precisa de uma conscientização muito grande do povo em geral” 

(P3). Entendimento similar destaca-se quando obtemos a seguinte resposta: “eu acho que 

é a questão do lixo” (P2). Percebe-se uma subversão dos valores, por parte da 

responsabilidade da esfera pública, destacada na resposta do P3, quando este participante 

transmite o fato de não conseguir implementar o sistema de coleta seletiva por culpa da 

população, a qual não é conscientizada para o projeto. Porém, em conformidade com a 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, já citada nesse trabalho, a Educação Ambiental é 

essencial e deve ser aplicada em espaços formais e não formais de educação. 

Outra questão apresentada, refere-se ao saneamento básico, pois “[...] temos 

distritos que não tem saneamento ainda, no loteamento São Caetano, no bairro das 

Palmeiras, temos a questão do valão que não é coberto” (P1). Encontramos aqui, a 

existência de outros problemas ambientais, o saneamento básico e o valão que podem 

promover diversos problemas à saúde da população. Para além dos problemas ambientais 

apresentados, é perceptível que nenhum dos entrevistados reconhecem os impactos da 

industrialização de fundição como um problema ambiental. Sendo assim, não podemos 

deixar de enfatiza a desatenção ou simplesmente o silenciamento dessa problemática. As 

práticas de fundição, como citado anteriormente, revelam-se como grandes geradoras de 

impactos ao ambiente. Logo, é importante destacar que a fundição “[...] apresenta 

aspectos e impactos ambientais que devem ser considerados na implantação de um 

Sistema de Gestão Ambiental” (BERGAMO et al, 2012, p. 2). Quando perguntamos pela 

questão mais grave, apenas um dos participantes ratificou sua resposta dizendo que “eu 
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acho que é saneamento básico mesmo” (P2); ou seja, não reconhecem a dimensão que as 

indústrias de fundição podem impactar e tampouco a gravidade desses impactos. 

Ao adentrarmos nas responsabilidades do poder público municipal, procuramos 

saber se o município teria políticas públicas voltadas ao ambiente. Como resultado, foram 

apresentados apenas dois projetos “o nosso projeto hoje, é na verdade justamente o que 

eu acabei de falar, sobre a coleta seletiva. E a coleta do óleo, nós temos projeto para a 

coleta desse óleo de cozinha, que é um dos resíduos gravíssimos” (P3). Os dados da 

pesquisa indicam que o primeiro projeto, voltado à coleta seletiva do lixo, ainda não está 

ocorrendo. O entrevistado destaca que “então hoje, um dos projetos que temos é botar em 

prática a coleta seletiva, não é simplesmente anunciar ou panfletar que tem coleta 

seletiva e não tem estrutura para receber o lixo” (P3). O segundo projeto, o qual trata a 

questão da coleta do óleo de cozinha, funciona apenas “nos grandes geradores, 

restaurantes e essas coisas assim, mas não é isso que nós queremos, nós queremos fazer 

do pequeno ao grande” (P3). 

O participante manifesta o desejo de aplicar o projeto da coleta do óleo de cozinha 

aos pequenos, dando a entender que seja os moradores. Porém, quando menciona a 

aplicabilidade desse projeto aos pequenos reforça, talvez de forma não intencional, uma 

fala categórica de racismo ambiental; bem como, uma visão pejorativa do Conjunto 

Habitacional que abriga determinada classe social. O entrevistado considera importante 

“começar pelas casinhas popular, conscientizar cada um, fazer um projeto de 

compensação, dar alguma coisa a eles, fazer um sorteio para a coleta”. O discurso 

apresentado deixa evidente que o posicionamento e visão conservadora de achar que são 

as classes sociais mais pobres que poluem mais, colocando como ponto de partida as 

“casinhas popular”. Não menciona as metalúrgicas e seus proprietários, desvinculando a 

lógica das injustiças ambientais; isto é, classe mais pobre que é frequentemente impactada 

pelos processos das práticas comerciais, neste caso das metalúrgicas, caracterizando o 

racismo ambiental (HERCULANO, 2008). 

Ainda sobre as políticas públicas ambientais, foi perguntado quanto o município 

destina do seu orçamento para a implementação da mesma. O participante mencionou que 

“aqui nós temos um fundo, e o fundo dá para saber porque são três contratos que nós 

temos aqui, é o que é investido aqui no Meio Ambiente” (P3). Acrescentou, ainda, 

“resumindo, está entorno aí de 270.000,00 mil o que é investido hoje no meio ambiente” 
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(P3). Destacou, também, a perca do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), por conta da gestão anterior, diminuindo assim o orçamento. Logo, pontou que 

“hoje nós não temos o ICMS Verde, a gestão anterior deixou de comunicar na época e 

hoje nós não temos um centavo do Estado que vem de CMS Verde” (P3). De acordo com 

o participante, apenas três contratos vitalizam o orçamento do município voltado às 

políticas ambientais. 

Os dados da pesquisa, as falas dos participantes, demonstram uma pluralidade de 

problemas ambientais, com exceção das fundições que não foram consideradas pelos 

participantes. Com isso, procuramos entender se existe diálogo entre as secretarias na 

implementação das políticas ambientais. Como resposta, obtivemos que “trabalhamos 

mais com o pessoal da obra, mais com a secretaria de obra” (P3). Essa parceria se 

estabelece da seguinte forma: “nós vamos fazer um trabalho de limpeza do bairro de poda 

e grama, geralmente a obra vai conosco para retirar a parte mais de entulho, que nós 

não temos a retroescavadeira, que não temos essas coisas assim, essas ferramentas 

pesadas” (P3). 

Os resultados deixam evidente a ausência de articulação entre as secretarias, assim 

como, uma visão conservadora das políticas ambientais. Desse modo, outra participante 

respondeu que “em relação as outras secretarias, ainda não houve um projeto concreto, 

a gente tem rascunhado, tem articulado conversas, mas...” (P1). Em seguida, notamos 

uma mudança na resposta “no plantio de muda a secretaria vêm, até no cuidado do jardim 

das escolas, as secretarias estão sempre interligadas e é nesse trabalho unido que 

estamos conseguindo reerguer o município” (P1). Para além das práticas pontuais, outro 

participante respondeu que “existem, pois, todos os processos de permissão de alvará 

passa pela secretaria de meio ambiente. Todos os que envolve questão ambiental” (P4). 

Entendemos, nesse discurso, uma relação direta nos processos licitatórios para permissão 

de alvará de funcionamento com a Secretaria de Meio Ambiente. Contudo, como 

mostraremos mais adiante, o representante dessa secretaria não soube, ou simplesmente 

se omitiu, em informar o número de fundições em funcionamento na cidade. 

 

4.2 FUNDIÇÃO: FUNCIONAMENTO DAS INDÚSTRIAS E GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA 
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Conforme já expresso, a pesquisa no município de Aperibé surgem como 

necessidade ao perceber os processos socioambientais que atravessam a cidade. 

Principalmente, a relação do município com as indústrias de fundição, uma vez que essas 

práticas industriais geram impactos ambientais em diferentes perspectivas. Sendo assim, 

foi perguntado, para mais de um participante, qual o número de fundição em pleno 

funcionamento na cidade. As respostas foram “na verdade, hoje deve ter entorno de umas 

9 fundições” (P3). A primeira resposta nos apresenta números aproximados que o 

participante acredita ter, enquanto o outro participante disse “18 industrias” (P4). 

Apresentando um documento de Relatório de Cadastro de Alvará - Por Atividade, 

constando o número exato de indústrias em funcionamento e registradas, seus respectivos 

endereços e o número do processo de concessão de alvará da Prefeitura Municipal de 

Aperibé – RJ. 

De acordo com os dados que já demonstramos na pesquisa, o município de 

Aperibé congrega 11.612 mil habitantes e dispõe de 88,78 km² (IBGE, 2019); ou seja, 

estamos falando de um município pequeno, tanto em extensões territoriais, quanto 

habitacionais. Com um número proporcionalmente alto de fundições, promovendo uma 

média de 645,1 habitantes por fundição e mesmo assim, as metalúrgicas não foram 

consideradas geradoras de problemas ambientais. Evidências científicas mostram que as 

fundições são responsáveis por emitir a sílica cristalina respirável, um dos mais graves 

riscos relevantes das fundições, como já destacado no trabalho (KLASSMANN; 

BREHM; MORAES, 2011). De acordo com (SANTO et al. 2010), a inalação da sílica 

cristalina desenvolve doenças respiratórias, como fibronodular intersticial difusa. A 

mesma é causadora de vários problemas de saúde pública, impactando não somente ao 

ser humano. 

Tal como já foi ressaltado nesta pesquisa, resgatamos o exemplo da cidade de 

Cubatão – SP, no qual as atividades de fundição geraram graves problemas de saúde, 

degradando e poluindo o ambiente pelo intenso setor industrial (JURAS, 2015). Para 

melhor entendimento dos impactos que o setor de fundição podem causar, foi produzido 

o mapeamento a partir do território de Aperibé – RJ, com os dados do documento 

apresentado Relatório de Cadastro de Alvará - Por Atividade. Citando a localidade a partir 

do endereço de cada Fundição, usando o programa do Google My Maps: Imagery © 2019 
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Terra Metrics. A função desse mapa é permitir uma visualização da distribuição dessas 

18 indústrias de fundição no espaço territorial de Aperibé-RJ. 

Figura n. 2 - Mapa das Fundições em funcionamento na cidade de Aperibé-RJ. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração nossa (2019). 

 

 

 

Como podemos observar no mapa acima, concentra-se no centro da cidade o 

número de 5 fundições com marcador na cor vermelha, nos bairros Beira Rio e Faria 

Leite. No perímetro da Rodovia RJ-116, que corta a cidade, visualizamos cerca de 10 

fundições, com o marcador na cor azul, desde os bairros Fagundes e Pinheiros até a Rod. 

Pres. João Goulart. Entendemos que a distribuição espacial dessas últimas 10 fundições 

representa uma logística estratégica para o recebimento de recursos, matéria prima e 

escoamento dos produtos fabricados. O mapa contempla também 3 fundições que, com 

seus marcadores na cor amarela, encontram-se em bairros distantes do centro da cidade. 

Estas, embora o mesmo mapa não designando os nomes por falta de atualização do 

sistema, os mesmos entendem por bairro da Ponte Seca, Bairro da Serrinha e na parte 

superior do mapa, uma extensão na área rural denominada Pito Aceso. 

Com a elaboração desse mapa é possível identificar que as formas do racismo 

ambiental e suas características, colocam os bairros citados, principalmente os que estão 

próximo à rodovia que corta a cidade, sob intenso impacto ambiental. O racismo 

ambiental ocorre, também, nos demais bairros pobres e desprovidos de uma fiscalização, 
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ainda que tenham instalados em seu território um número menor de fundição. Pois estes 

bairros reúnem todos as características do racismo ambiental (HERCULANO, 2008). Ao 

percebemos tais características, perguntamos aos representantes das secretarias como 

acontece a relação da gestão ambiental com as indústrias, sendo respondido que “ainda 

não tem esse relacionamento” (P3). Admitindo que “eu sei é que hoje falta muita coisa 

ainda para essas fundições funcionarem 100% na área ambiental, em âmbito ambiental” 

(P3). O participante mencionou o fato de estarem sendo pressionados pelo Ministério 

Público (MP) e a possibilidade de fiscalização ser passada para o Instituto Estadual do 

Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA). 

Sobre a intervenção do Ministério Público, o participante destacou que “por 

coincidência, essa semana teve uma reunião com o Ministério Público, eles me deram 15 

dias para eu fazer esse levantamento e tentar chegar em um acordo se a gente vai passar 

essa fiscalização para o INEIA ou se vai permanecer conosco” (P3). Com isso, não 

poderíamos deixar de pontuar, a imensa contraditória, em admitir que “falta muita coisa 

ainda, para as fundições funcionarem 100%” e que o Ministério Público há15 dias já 

estava cobrando um posicionamento do município. Contudo, quando perguntado pelos 

problemas ambientais da cidade, as fundições jamais foram mencionadas; ou seja, o 

silenciamento total da questão. 

Na condição de morador de Aperibé, é perceptível que a cidade vive uma 

oligarquia das metalúrgicas de fundição, cujos proprietários assumem cargos de 

representatividade política. Isto porque, o atual prefeito da cidade é o dono da maior 

empresa de fundição; bem como, um vereador da cidade é dono de uma das maiores 

fundições. Por isso, entendemos que não mencionar as fundições como uma das principais 

causadoras de problemas ambientais, apresenta-se como tentativa de silenciar e ocultar a 

realidade que vem se alastrando ao longo dos anos. De acordo com a Lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, já citada nesse trabalho, é estabelecido sanções penais sobre as 

condutas administrativas que se coloquem com formas de atividades danosas ao 

ambiente. A referida lei, em seu artigo art. 2º destaca que: 

 

 
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta 

lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem 

como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o 
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auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo 

da conduta crime nossa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando 

podia agir para evitá-la (BRASIL, 2008. p. 237). 

 

 

Com base nessa lei federal, procuramos saber se existe alguma Lei Orgânica 

Municipal que venha regulamentar os procedimentos de fundição na cidade, como por 

exemplo, sobre a emissão de gases para a atmosfera. Como resposta “esse é um dos 

maiores problemas, e ainda não tem” (P3). Perguntamos, também, se já ocorreu de 

alguma indústria ser autuada por inflação ambiental “pela Secretaria de Meio Ambiente 

não” (P3). Porém demonstra que possam ter sido notificados por outros órgãos “estaduais 

talvez sim, tem os órgãos, batalhão ambiental, Ministério Público mesmo, então eu creio 

que sim” (P3). Mais uma vez, o participante demonstra o desconhecimento da gestão 

ambiental da cidade, o descaso na fiscalização e implementação de políticas públicas 

ambientais, embora esteja há sete meses na gestão da referida secretaria. Entre tais 

políticas, ressaltamos Agenda 21, proposta no evento da RIO 92, a qual mesmo pensada 

de forma a favorecer o desenvolvimento sustentável associado ao capital, estabelece 

compromissos de construir programas para reduzir a degradação ambiental, perpassando 

esse compromisso as esferas Federal, Estadual e Municipal (AGENDA 21, 2004). 

Diante do cenário de expansão das práticas industriais de fundição, buscamos 

saber se existe medidas compensatórias adotadas pelas empresas. Enquanto resultado 

afirmou-se o seguinte discurso: “se nós não cobrarmos a parte correta delas 

trabalharem, se a gente não notificar, eles não irão sentir na obrigação de nos dar uma 

contrapartida. Então ainda não há, não começou ainda isso aí” (P3). A fala apresentada 

retrata a falta de fiscalização do município e regularização das medidas de implementação 

regularizadora que, usando o termo contrapartida, entende-se de forma suavizada e não 

uma medida de compensação por danos causados. Em conformidade com a Lei federal 

no 9.985/2000, o empreendedor assume de forma compensatória o pagamento, em caso 

de identificação dos impactos ambientais. Tais medidas acontecem mediante Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), conforme destaca 

o art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; bem como, no art. 31 do Decreto nº 

4.340, de 22 de agosto de 2002. 
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As medidas compensatórias não são sinônimas de proteção ao ambiente, pois são 

formas pagáveis pela poluição causada que, muitas vezes, não são convertidas em 

informações para a população sobre o problema. Essas medidas são aplicadas de acordo 

com os processos de licenciamento ambiental, para validação de empreendimentos ou 

processos de produção. Desse modo, destacamos a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) n° 001, de 23 de janeiro de 1986, como fundamental ao 

processo de identificar o impacto ambiental, com os devidos órgãos de fiscalização. 

Conforme consta sobre o artigo 2° da referida resolução, “dependerá de elaboração de 

estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem 

submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA” (BRASIL, 1986). 

Concretamente, o relatório obrigatório para poder executar o procedimento de 

licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução n° 237, de dezembro de 1997 do 

CONAMA, destina-se licenciar empreendimentos ou atividades que no artigo 1° possam 

ser “[...] consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental” (BRASIL, 1997). 

Os documentos legais citados anteriormente serviram de base para indagarmos, 

dentro da proposta de entrevistas, se todas as fundições cadastradas têm licença ambiental 

municipal para funcionamento. Enquanto resultado, destacamos a seguinte falar: “sim, 

todas as que estão no cadastro” (P4). De acordo com a resposta, mais uma vez, podemos 

entender que a Secretaria de Meio Ambiente emitiu licença ambiental para as fundições 

que possivelmente não atendem as normas ambientais, inclusive as normas de emissão de 

gases poluentes. Razão pela qual, a secretaria está sendo citada pelo Ministério Público 

(MP). Ainda sobre as licenças ambientais, quando retrocedemos e resgatamos a resposta 

sobre existência de diálogo entre as secretarias, esta possibilidade fica mais evidente em 

função da seguinte resposta: “existem, pois, todos os processos de permissão de alvará 

passa pela secretaria de meio ambiente. Todos os que envolve questão ambiental” (P4). 

Em resumo, percebemos com clareza que a Secretaria de Meio Ambiente tinha 

informações sobre a quantitativo de fundições em funcionamento na cidade. 

Demonstrando, com isso, o silenciamento das práticas comerciais e dos impactos 

ambientais das mesmas na cidade de Aperibé. 

De acordo com o número de fundição, procuramos saber se esse setor é o principal 

gerador de renda e arrecadação tributária para a cidade. Os resultados destacam que 
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“minha impressão, como todo, é que sim. Inclusive a cidade é reconhecida como cidade 

das fundições” (P4). Encontramos, aqui, uma fala importante que retrata o orgulho do 

participante em relação ao setor econômico, do ponto de vista do município, ao 

categorizá-lo como “cidade das fundições”. No que diz respeito ao aspecto econômico, 

perguntamos quanto as atividades de fundição pagam em impostos; ou seja, quanto 

representa no orçamento da cidade. Os resultados indicam que “em torno de mais de 25%” 

(P4). Ao analisarmos as respostas, podemos compreender um descompasso entre estas, 

principalmente se considerarmos uma cidade pequena, de baixa proporção populacional, 

como um quantitativo alto de fundição. Ao observarmos com mais atenção os dados da 

pesquisa, identificamos que a impressão do participante entrevistado, considera que a 

fundição é o maior setor de arrecadação tributária para a cidade. Logo, como esse setor 

representaria entorno de apenas 25% do orçamento, conforme a resposta do (P4)? 

Entendemos que esse número é passivo de uma profunda reflexão e 

questionamentos, pois se atribuiu um número relativamente baixo, para um setor que é 

considerado como a maior contribuição tributária do município, na percepção do (P4). 

Sobre esse tema, lamentavelmente os dados da pesquisa apresentam limitações no que 

diz respeito ao aspecto tributário, pois houve falta de interesse, por parte dos gestores 

municipais entrevistados, em repassar essa informação. Logo, ao analisarmos a 

bibliografia já enfatizadas nessa pesquisa, resgatamos que os interesses econômicos que 

retratam esse setor, no cenário brasileiro, são altos. Entendendo que, as taxas de 

crescimento podem subir em aproximadamente 7%, com a produção chegando a 3,20 

milhões de toneladas até 2023 (FUNDIÇÃO E MATÉRIAS-PRIMAS, 2019). Por isso, é 

importante refletirmos sobre os números que esse setor representa, uma vez que os 

empresários desse setor já ditam a gestão das políticas públicas no município. Logo, o 

que está em jogo são os interesses econômicos e o silenciamento das problemáticas 

ambientais que o setor proporciona. 

Procuramos saber, também, se teria dados de quanto o setor industrial de fundição 

gera de empregos para a cidade e como resposta “seria interessante você comparar os 

números dos cadastros da prefeitura com os das indústrias” (P4). Deixando margem para 

a seguinte interpretação: se o gestor público, secretário, sugere que seja comparado os 

dados da prefeitura com os das indústrias, claramente acontece uma omissão de 

informação. Pois, sua fala destaca que os dados podem ser encontrados na prefeitura, 
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tanto que ele sugere uma comparação, porém em momento algum nos concede os dados 

do cadastro e muito menos nos apresentou informações sobre esta questão. Passando a 

responsabilidade com a sugestão destinada como resposta. Para além disso, investigamos, 

também, se existe alguma regularização municipal que fiscalize a questão do uso do 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelos trabalhadores. Enquanto resposta, 

obtivemos: “desconheço qualquer regularização municipal” (P4). 

A fala apresentada acima sinaliza que, embora todos os riscos eminentes que as 

fundições proporcionam, essa questão não é tratada. Fica evidente o descaso perante os 

impactos ambientais e os riscos aos trabalhadores que ficam expostos, em função das 

atividades exercidas. Dessa forma, como já enfatizado no trabalho, o trabalhador fica em 

evidente risco em detrimento a exposição do processamento de rochas ou areia que 

contenha sílica cristalina (SANTOS et al, 2010). Indo mais além, pois o compromisso 

desse trabalho não está somente em evidenciar os riscos perante aos seres humanos e sim, 

a todos os seres vivo e toda a biodiversidade. Tal como já exposto, a atividade de fundição 

impacta diretamente na qualidade do ar, afetando a todos os seres vivos, emissão de gases 

na atmosfera, destruição da camada de ozônio, estimula a chuva ácida e está diretamente 

relacionada com o efeito estufa (BERGAMO et al, 2012). 

 

 

 

4.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CIDADE DE APERIBÉ-RJ: ENTRE O 

CONSERVADORISMO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 
Em consonância com o trabalho até aqui elucidado, entendendo a importância da 

Educação Ambiental, como forte propulsora de conscientização crítica e, por 

conseguinte, mitigação dos impactos ambientais que o município de Aperibé – RJ sofre. 

Procuramos saber, como acontece a implementação da Educação Ambiental nas escolas 

do Município. De acordo com os dados referentes à Secretaria de Educação, a Educação 

Ambiental “é trabalhada desde o primeiro ano, a conscientização, projetos e são 

desenvolvidos durante o ano todo” (P1). Quando perguntamos sobre as temáticas 

abordadas, as representantes da secretaria destacaram que “tem projetos de lixo, de 

dengue, do meio ambiente, de água, desde a educação infantil até o nono ano” (P1). 

Podemos constatar, com esta fala, uma linha de pensamento conservadora da Educação 
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Ambiental, a qual pouco permite refletir e analisar a origem dos problemas, suas relações 

que estão ao entorno (SANTOS, COSTA, 2013); ou seja, os impactos das fundições. 

Com os resultados podemos identificar nas falas das participantes a menção ao 

Ministério Público, como se confirma: “porque inclusive no caso do Ministério Público, 

não quer que a secretaria imponha um projeto paras as escolas, eles querem que as 

escolas mandem para gente os trabalhos que eles estão realizando, que não seja imposto 

nada às escolas, para elas desenvolverem os seus projetos” (P2). Essa fala pauta a 

autonomia das escolas; assim como, o olhar e a cobrança do Ministério Público para a 

Educação Ambiental aconteçam no município. As representantes da secretaria 

mencionam, também, o trabalho que fazem na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), englobando toda a rede. Destacam que “esses dias ele fez um trabalho de 

reciclagem, construir brinquedos utilizando materiais recicláveis, com a professora de 

arte” (P1). Acrescentaram que “esse projeto que agente propôs para as professoras de 

arte, esse projeto que estão construindo, eles estão trazendo para mim, para depois 

estarmos enviando para as creches, para terem esses brinquedos” (P2). 

Mesmo reconhecendo a importância e o beneficiamento do projeto citado, em 

subsidiar a partir da reciclagem brinquedos para a creche, entendemos que a Educação 

Ambiental deve ir além das práticas de reciclagens, devem ser propulsoras de um 

pensamento crítico que supera o posicionamento conservador. A Educação Ambiental 

deve possibilitar, também, o reconhecimento da outridade da natureza que conduza o 

lugar de fala e protagonismo do ambiente e seu modo de interagir (GRÜN, 2003). Nessa 

interação, resgatamos a ideia dos compromissos que foram firmados na Agenda 21, em 

relação às questões ambientais e à descentralização desse documento entre as esferas 

federais, estaduais e municipais. Por isso, perguntamos se a secretaria tem pensado e 

articulado uma Agenda 21 comum para as escolas. Como resposta a participante suscitou: 

“não estamos jogando muito daqui para lá, por causa de cobrança do Ministério Público, 

que a gente tem um ou outro projeto, mas a maioria é de lá para cá” (P1). Observamos 

que o Ministério Público (MP) aparece, constantemente, nas falas das participantes, 

intervindo na educação do município. Igualmente, a questão da reciclagem, pois as 

entrevistadas destacaram que: 
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No caso de reciclagem das cadeiras velhas que são quebradas, tem um rapaz 

da obra que faz esse tipo de trabalho aqui, cortou as cadeiras e colocou 

tampão de madeira, foi enviado para as escolas, para que elas utilizassem 

junto com os professores de artes e os alunos pintando o banco, para que 

fizessem toda essa parte de arte e ficou lindo no banco os desenhos deles e 

frases. Já é uma forma de reciclar (P2). 

 

As falas demonstram a ausência de projetos de Educação Ambiental que 

promovam conscientização crítica para as escolas. Apoiadas no discurso de atender uma 

demanda do Ministério Público, entendem que as escolas devem promover os projetos, 

como uma contrapartida para a Secretaria de Educação do município. Simplesmente, uma 

subversão do que preconiza a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), a qual 

entende e propõe autonomia das escolas, mas não a responsabilidade de implementas as 

políticas públicas, uma vez que estas são de responsabilidade das esferas públicas federal, 

estadual e municipal (BRASIL, 1999). Em relação à implementação dessa política 

pública, indagamos, também, sobre quanto do orçamento da Secretaria Municipal de 

Educação é destinado à Educação Ambiental; bem como se os professores da rede 

municipal recebem algum tipo de capacitação nessa área. Obtivemos como resposta: 

 
As escolas, elas têm uma verba específica que vem diretamente para as escolas 

que é o PDDE. É o diretor das escolas que gerencia e que mais ou menos, às 

vezes, compram material, que vem uma cota do que você pode comprar. Eu 

acredito que não tenha, diretamente assim não (P1). 

 
Como podemos observar, não existe, por parte da secretaria, orçamento que seja 

destinado à Educação Ambiental. E, a participante, ainda falou da utilização de uma outra 

verba específica para as escolas que é o Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE), 

o qual destina uma assistência financeira para a educação básica. Como o nome já diz, 

seria uma assistência financeira e não um projeto consolidado e sistematizado para 

abranger as problemáticas ambientais que a cidade enfrenta. Percebe-se também, descaso 

ou desconhecimento, por parte da Secretaria de Educação, da possibilidade de preitear 

verbas destinadas ao orçamento para a Educação Ambiental. Conforme consta na Agenda 

21 -Ações Prioritárias-, os estados e os municípios deverão cooperar para a 

implementação das medidas ambientais, ações e recomendações constatada na Agenda 

21 (AGENDA 21, 2004). 
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Em relação à capacitação dos professores, a ausência de compromissos 

consolidados com a Educação Ambiental continua: “todo ano, igual agora, a gente já vai 

para a segunda formação em serviço, então é mais palestras, as vezes surge no meio do 

assunto, surge outro que as vezes puxa, mas diretamente/diretamente não” (P1). A outra 

participante complementou ainda: “agora recente vamos ter em relação a informática” 

(P2). De acordo com as falas das participantes, compreendemos alguns elementos que 

colaboram para que Educação Ambiental no município tenha uma forte perspectiva 

conservadora, com pouco análise do contexto socioambiental. Pois, não existe 

capacitação dos profissionais para a área; assim como, o mínimo de incentivo financeiro 

para se promover a Educação Ambiental no município. Na segunda fala da P2, 

observamos a frustração de tentar amenizar o fato de não se trabalhar a capacitação em 

Educação Ambiental, mencionando que terá capacitação em relação a “informática”. 

Contudo, essa capacitação é insuficiente diante da realidade da cidade, na qual a Educação 

Ambiental é discutida apenas “no meio do assunto” de questões voltadas à outras 

temáticas. 

A realidade da cidade, em meio ao grande número de indústrias de fundição, 

coloca a necessidade de formação na área da Educação Ambiental de forma específica, 

promovendo os diálogos que possam transcender as individualidades para do “eu” com o 

“isso”, e sim, para o “eu” e o “tu” (BUBER, 2016). Abrangendo o reconhecimento do 

“tu” que é a natureza que nos fala, compreendendo aspectos nossos no ambiente e do 

ambiente em nós, impulsionando uma reflexão crítica/filosófica da Educação Ambiental. 

Nesses diálogos, a Educação Ambiental nos currículos escolares precisa ser contemplada. 

Por isso, perguntamos como funciona a materialização da Educação Ambiental nos 

currículos. Como resposta, as participantes mencionaram a interdisciplinaridade que 

consta na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), destacando que: 

 

 
Hoje a BNCC tem essa interdisciplinaridade então você acaba relacionando 

tudo. Você pode estar trabalhando matemática, é igual semana que vem tem a 

gincana de matemática na escola, tem algumas das tarefas que acaba voltadas 

para essa parte. De arrecadação de doação e distribuições, tudo que é 

arrecadado é distribuído para os asilos, os próprios alunos já vão criando 

desde pequeno essa conscientização de não desperdiçar água, de apagar a luz 

não jogar o lixo, então a escola sempre trabalha isso aí (P1). 
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Mesmo destacando o gesto de solidariedade desenvolvido pela escola, 

arrecadando e distribuindo subsídios aos asilos, ainda não foi possível captar a Educação 

Ambiental sendo trabalhada de forma crítica e conscientizadora da situação da cidade, 

em relação aos riscos das fundições. No término de sua fala, ainda demonstra, mais uma 

vez, uma compreensão conservadora dos problemas ambientais. Por conseguinte, um 

pensamento que não confronta as violências introduzidas no âmbito ambiental, pois a 

perspectiva de Educação Ambiental implementada não consegue romper com a lógica 

desenvolvimentista, produtivista e consumista. Essa concepção conservadora não 

promove transgressões da barbárie de uma sociedade, dita civilizada. Por isso, 

entendemos a importância de uma Educação Ambiental, a qual venha, também, ser uma 

Educação contra a Barbárie (ADORNO, 1995). 

As falas das representantes da Secretaria de Educação transferem a 

responsabilidade de um planejamento das práticas de Educação Ambiental para os livros 

didáticos; isto é, “até os próprios livros didáticos que estão vindo já buscam várias áreas 

do meio ambiente e de saúde” (P2). Para além das escolas, entendemos que a Educação 

Ambiental não é apenas pensada nos espaços formais de ensino, mas contempla outros 

espaços da sociedade. Por isso, perguntamos se teria algum plano de Educação Ambiental 

que não fique apenas no âmbito escolar, mas que contemple o conjunto da população. As 

respostas obtidas destacam que “isso não, diretamente da secretaria para a população 

não. Isso eu acho que fica mais a cargo do meio ambiente” (P2). Em consonância da 

resposta acima “não, que eu saiba não” (P1). Com evidência nas falas, não existe 

planejamento de uma intervenção em Educação Ambiental para a população. Ainda se 

percebe a subversão ao transferir a responsabilidade para a Secretaria de Meio Ambiente. 

Sobre a Educação Ambiental para a população, as entrevistadas completam suas 

falas dizendo “a educação só participa mais quando tem plantio de mudas, que eles vão 

em algumas ruas plantar e convidam as crianças, mais essa parte assim” (P2). 

Consequentemente, “é passado para os alunos, a noção de não desperdiçar água, na 

realidade eles acabam levando isso para dentro da casa deles, que o aluno tudo que 

aprende na escola ele acaba levando para casa dele” (P1). Nessas falas, mais uma vez, 

podemos analisar a subversão dos valores e de responsabilidades, pois os discursos 

sugerem uma visão conservadora de Educação Ambiental, a qual deposita a 

responsabilidade de educação para a população em detrimento dos ensinamentos que são 
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passados aos alunos. Para que assim, esses alunos possam ampliar a educação em seus 

lares, promovendo uma suposta educação populacional. 

Por mais que esses alunos possam, de fato, levar o aprendizado para seus lares, 

influenciando as pessoas que vivem com eles, ainda não exime a responsabilidade do 

município de estimular políticas de Educação Ambiental para a população fora dos 

espaços escolares. Porém, quando problematizamos essa Educação Ambiental que está 

sendo pautada, conforme nos mostra em mais uma fala: “acaba incentivando o aluno a 

fazer na casa dele o que ele aprende na escola a não desperdiçar água, a não jogar lixo 

na rua, a cuidar da sua calçada” (P1). Percebemos, mais uma vez, as concepções de 

Educação Ambiental que estão sendo pautadas; ou seja, a gestão de resíduos e dos 

recursos naturais. Um posicionamento que não se aplica a realidade da cidade, o qual não 

trata das desigualdades, dos verdadeiros poluidores e, assim, não questiona o que está 

camuflado por trás de um sistema econômico (PRASNISKI et al., 2013). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa partiu da necessidade de compreender, discutir e ampliar o debate 

epistemológico sobre as problemáticas socioambientais na cidade de Aperibé – RJ. 

Sobretudo, conhecer as políticas públicas que estão gestadas no município, no que diz 

respeito ao funcionamento das metalúrgicas e das práticas de Educação Ambiental, para 

informar a população sobre as problemáticas da cidade; bem como, fortalecer os 

processos de conscientização ambiental. Nasce, portanto, da compreensão de que a cidade 

de Aperibé-RJ, nos últimos anos, foi marcada por profundas mudanças socioambientais. 

Entre estas se destaca o grande número de fundições e, consequentemente, os seus 

impactos ambientais, os quais nos colocou diante da necessidade de conhecer a 

sistematização e operacionalização das políticas públicas, pensadas desde a lógica da 

gestão municipal. 

O trabalho foi norteado pelos objetivos e problemas de pesquisa e, por isso, os 

resultados foram organizados a partir das categorias de análise estabelecidas previamente, 

são elas: contextualização da percepção de problemas ambientais; fundição - 

funcionamento das indústrias e geração de emprego e renda; Educação Ambiental, 

buscando entender para onde queremos trilhar em um futuro bem próximo. Em 

detrimento das discussões ocorridas e dos resultados obtidos, podemos concluir que as 

políticas públicas ambientais, pautada pelos governantes da cidade de Aperibé-RJ, 

propõem minimamente uma conscientização da população sobre os problemas ambientais 

evidenciadas. Tais gestores, não consideraram, em momento algum, as fundições como 

provedoras de grandes impactos ambientais, desencadeando em uma visão política que 

não consegue romper com as lógicas de degradação ambiental. Sendo assim, não foi 

possível identificar planejamento voltados aos processos de prevenção e mitigação dos 

impactos, causados pelo setor metalúrgico de fundição. 

Ao contrário, os dados da pesquisa revelam indicadores da existência de poucos 

projetos de Educação Ambiental, quase sempre carregados de lógicas conservacionistas 

de pensar e preservar o ambiente. Desse modo, as perspectivas encontradas no município, 

em relação à Educação Ambiental, não foram pautadas para além de argumentos 

simplistas de entender as problemáticas ambientais inerentes à cidade. Confirma-se, 

assim, o descaso e a falta de compromisso na implementação de projetos de Educação 
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Ambiental, justificados pela falta de orçamento para criar bons planejamentos e projetos. 

No entanto, a cidade dispõe de um orçamento mensal de 270 mil reais, que são destinados 

apenas a coletas de resíduos, entulhos e descarte de material hospitalar. Sendo assim, 

observamos o destino do orçamento financeiro público sendo direcionados para questões 

de limpeza da cidade, descompromissando de outras problemáticas ambientais como: 

saneamento básico, problemas gerados pelas metalúrgicas de Fundição, entre outros. 

Outra questão refere-se ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), que por desleixo das gestões anteriores, foi perdido o direito sobre o imposto. 

Notabilizando que o descaso dos problemas ambientais em Aperibé se configuram 

decorrente com os anos. Da mesma forma, as informações da pesquisa sugerem que a 

falta qualificação dos profissionais e dos técnicos das secretarias, dificultam outras 

abordagens de projetos voltados às temáticas ambientais, pautados em perspectivas mais 

amplas de conscientização ambiental. Esta possibilidade ganha força em função dos 

projetos pensados pelos gestores, os quais não conseguem se desvincular das perspectivas 

mais conservadoras de Educação Ambiental. 

Os resultados indicam que as perspectivas das políticas voltadas à Educação 

Ambiental na cidade de Aperibé, encontrando-se pouco comprometidas com um modelo 

de educação crítica. Como consequência, as práticas desenvolvidas apresentam-se 

insuficientes para pensar, relacionar e questionar os vários fatores que estão interlaçados 

nos impactos ambientais. Por isso, não são capazes de questionar as lógicas 

desenvolvimentistas, os racismos que emergem das problemáticas ambientais, enquanto 

característica das desigualdades sociais. Possivelmente, existem elementos e interesse 

implícitos na forma como as práticas e os projetos de Educação Ambiental são 

implementados. Por essa razão, consideramos que a falta de investimentos em políticas 

públicas ambientais e em projetos de Educação Ambiental aumenta o poder dos processos 

desenvolvimentistas na cidade, pouco comprometidos com a qualidade ambiental. 

Esse argumento ganha relevância se considerarmos que as indústrias metalúrgicas 

de fundição vêm crescendo de forma acelerada no município. Muitas delas, de acordo 

com as informações da pesquisa, não atendem as normas de proteção ambiental e da 

segurança dos trabalhadores, inclusive sendo está uma questão levantada pela fiscalização 

do Ministério Público (MP). A ausência de formação e informação, voltadas aos riscos 

de exposição às práticas de fundição sem proteção ambiental, não rompe com as lógicas 
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de barbárie instaladas na cidade, as quais estão intrinsicamente relacionadas ao modelo 

de produzir, de ganhos econômicos e de racismo ambiental. Ao contrário, potencializa a 

devastação, a destruição e o descompromisso ambiental em nome dos bons rendimentos 

econômicos. O silenciamento das situações -tanto na ausência de dados concretos 

disponibilizados pelas secretarias, quanto na falta de reconhecimento das fundições como 

poluidoras e causadoras de problemas ambientais-, demonstra um plano de poder para 

manter em pleno funcionamento as lógicas devastadoras e exploratórias da oligarquia das 

metalúrgicas de fundição. 

Evidentemente que as políticas ambientais que foram pautadas para cidade não 

consolidam a conscientização da Educação Ambiental, na sua perspectiva crítica, nas 

escolas e fora delas. Isto porque, os objetivos traçados nas políticas das três secretarias 

que foram objeto de análise na pesquisa, especificamente, dialogam com uma visão 

conservadora e desenvolvimentista de refletir, planejar e executar as políticas públicas 

ambientais e a Educação Ambiental. Ao procurarmos entender os problemas ambientais 

do município, a partir da ótica dos representantes administrativos das três secretarias, 

encontramos somente percepções relacionadas à gestão de resíduos, sem fazer uma 

análise profundada dos problemas crônicos que afetam a saúde dos morados da cidade. 

Essa percepção reflete na falta de políticas públicas para as fundições, fiscalização e 

regras de proteção ambiental; assim como, ausência de práticas de Educação Ambiental 

que abranja todo o município, capazes de promover o pensamento ambiental crítico. 

Com isso, entendemos o tipo de organização social que é pautada, tanto no âmbito 

regional, quanto no âmbito nacional; ou seja, descompromissada com as questões 

ambientais. Os resultados elucidam, a partir de toda a discussão produzida, que não é 

apenas a cidade de Aperibé – RJ que vem sofrendo com as lógicas desenvolvimentistas 

que produzem fortes impactos ambientais, degradação e exploração. Exemplificamos os 

casos mais recentes de crimes ambientais e seus impactos em Mariana e em Brumadinho, 

ambos no estado de Minas Gerais, com as mineradoras e a extração de minério. 

Observamos, também, os fortes impactos das práticas industriais de fundição na cidade 

de Cubatão, São Paulo, sendo reconhecida como “Vale da Morte” (JURAS, 2015). Com 

isso, destacamos que mesmo com longa trajetória das lutas sociais por melhores 

condições ambientais, no Brasil as políticas públicas quase sempre acompanham sentidos 

que favorecem o capital financeiro; isto é, transformam a natureza em mera mercadoria, 
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na mesma mediada em que a qualidade ambiental e a saúde das populações tornam-se 

refém do desenvolvimento e dos interesses econômicos. 

Os resultados da pesquisa nos levam a refletir que a cidade de Aperibé acompanha 

uma lógica devastadora que está reproduzida fortemente no Brasil. Principalmente 

quando entendemos os processos históricos que estão sendo construídos e, como estes, 

pautam as políticas públicas ambientais. Destacamos que obtivemos alguns cenários e 

acontecimentos de forma questionável entre suas verdadeiras intencionalidades sobre as 

pautas ambientais nas últimas décadas. Porém, no atual governo federal, muitas delas 

estão sendo revistas e impregnadas de lógicas mercadológica, conservadoras e 

inocorrentes em seus objetivos. Nesse sentido, os resultados ressaltam que a proposta de 

Educação Ambiental implementada em Aperibé obedece a mesma perspectiva 

conservacionista, a qual distancia e limita o pensar a natureza e o ambiente para além de 

meros recursos naturais a serem usados e explorados. Este raciocínio coloca a natureza 

na condição de ser preservada para que a mesma não se esgote e, assim, não prejudique a 

continuidade do projeto produtivista e consumista. Esse cenário é mais amplo do que a 

cidade de Aperibé, pois o as políticas adotadas pelo atual Governo Federal são contrárias 

aos processos de mitigação dos impactos ambientais, um retrocesso e desmonte das 

pautas concretizadas e, algumas, já superadas em todo o país. 

Ao entendermos a falta de fiscalização e estrutura de políticas públicas ambientais 

no município de Aperibé, percebemos que não existem preocupações, por parte do poder 

público local, sobre o fato das fundições produzirem impactos aos humanos e não- 

humanos, os quais são fortemente prejudicados por esse sistema capitalista. Acometendo 

sérios impactos socioambientais às classes mais desfavorecidas e aos seres vivos que ali 

resistem. Esse conjunto de fatores se caracteriza, conforme sua denominação, como 

racismo ambiental. Mais uma vez, em nome do progresso e do desenvolvimento, 

podemos identificar a injustiça ambiental que ocorre em todos os aspectos. 

Conforme foi constatado nesta pesquisa, o setor metalúrgico de fundição causa 

grandes impactos ambientais ao município de Aperibé, tais como: emissões de gases, 

utilização de recursos não renováveis e depósito de resíduos. Por se tratar de um 

município pequeno do Estado do Rio de Janeiro, em sentido macro, podemos dizer que a 

população, toda a fauna, flora e biodiversidade da região é fortemente afetada. Sendo que 

pouco é feito pelo poder público municipal para fiscalizar e regularizar os excessos 
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produzidos pelo setor metalúrgico industrial de fundição. Em outras palavras, fortes 
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evidências de práticas de racismo ambiental, as quais recaem nas etnias mais 

desfavorecidas, classe trabalhadora mais vulneráveis e toda a fauna e flora. 

Precisamos refletir que a grandeza da natureza não pode ser entendida como fonte 

de recursos ilimitados. O que não é! E sim, como fonte da vida para que tudo que nela 

existir, não pereça, entendendo que somos natureza, não se tenha separação ou subjugo 

de servidão e exploração. Por esta razão, esta pesquisa assumiu o compromisso de pensar 

uma Educação Ambiental que enalteça o princípio do diálogo, do compreender e de 

possibilitar proximidade dos sujeitos com o ambiente que os constituiu. Por isso, 

voltamos a estudar as políticas públicas enquanto modelo da organização social, deixando 

em evidência a importância de começar a entender a ligação que nos une à natureza. Quem 

comete a barbaridade de destruir a natureza, o seu ambiente está acometendo a barbárie 

de se autodestruir, nós somos parte da natureza e quando entendemos isso, a natureza se 

procria em nós. 
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7 ANEXOS 
 

 
 

Roteiro de Entrevista para Secretaria de Educação 

 

 
 

Perfil* 

- Apenas para detalhamento do perfil, você poderia me dizer a sua idade? 

- Você é morador de Aperibé? A quanto tempo? 

- Você tem formação acadêmica na área que trabalha atualmente? 

- Você poderia dizer quando foi a última vez que você participou em 

algum processo de capacitação nesta área? 

- A quanto tempo você está ocupando este cargo? 

- Você já tinha experiências profissionais nesta área anteriormente? 

 

 

 

 

Políticas 

públicas 

1) Na sua opinião, quais são as principais problemáticas ambientais da 

cidade? 

2) Existe alguma situação que você considera grave? Quais são elas? 

3) O município tem políticas públicas voltadas à Educação Ambiental? 

Caso tenha - você poderia falar um pouco sobre? 

4) Como acontece a implementação da Educação Ambiental nas escolas 

do município? 

5) A secretária tem pensado e articulado uma Agenda 21 comuns para as 

escolas? 

6) Você saberia dizer quanto do orçamento da secretaria é destinado à 

Educação Ambiental? 

 
 

Escolas, 

comunidades e 

diálogos entre as 

secretarias 

7) Os professores da rede municipal recebem algum tipo de capacitação 

sobre Educação Ambiental? 

8) Você saberia dizer como funciona a materialização dos currículos 

escolares de forma que abranja a Educação Ambiental? 

9) Teria algum plano de Educação Ambiental que não fique apenas no 

âmbito escolar, mas que possa contemplar o conjunto da população? 

10) Existe diálogo com as outras secretarias na perspectiva da elaboração 

e implementação de atividades de Educação Ambiental? 

 

 

Roteiro de Entrevista para Secretaria de Meio Ambiente 

 

 

Perfil 

- Apenas para detalhamento do perfil, você poderia me dizer a sua idade? 

- Você é morador de Aperibé? A quanto tempo? 

- Você tem formação acadêmica na área que trabalha atualmente? 

- Você poderia dizer quando foi a última vez que você participou em algum 

processo de capacitação nesta área? 

- A quanto tempo você está ocupando este cargo? 

- Você já tinha experiências profissionais nesta área anteriormente? 
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Problemas 

ambientais e 

políticas 

públicas 

1) Na sua opinião, quais são as principais problemáticas ambientais da 

cidade? 

2) Existem alguma situação ambiental que você considera graves? Quais 

são elas? 

3) O município tem políticas públicas voltadas ao ambiente? Caso tenha 

- você poderia falar um pouco sobre? 

4) Atualmente, quanto o município destina do seu orçamento, 

aproximadamente, à implementação de políticas ambientais? 

5) Na implementação dessas políticas, existe diálogo com as outras 

secretarias? Como isso acontece? 

 

 

 

 

 

 
Fundição 

6) (Agora falaremos da principal atividade comercial da cidade). Você 

saberia informar qual seria o número de Fundição em pleno  

funcionamento na cidade? 

7) Como acontece a relação da gestão ambiental com as industriais? 

8) Existe alguma lei orgânica municipal que venha regulamentar os 

procedimentos de Fundição na cidade? Por exemplo, sobre a emissão 

de gases para atmosfera? 

9) Já ocorreu alguma vez, de alguma indústria ser autuada por infração 

ambiental? 

10) Existem medidas compensatórias adotadas pelas empresas? Se existe, 

quais são? 

11) Ainda sobre o setor de fundição, teria alguma política educativa que 

venha dialogar com a comunidade, em sentido de informar sobre os 

possíveis danos, a logo prazo, ao ambiente e à saúde dos trabalhadores 

e da população? 
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Perfil 

- Apenas para detalhamento do perfil, você poderia me dizer a sua idade? 

- Você é morador de Aperibé? A quanto tempo? 

- Você tem formação acadêmica na área que trabalha atualmente? 

- Você poderia dizer quando foi a última vez que você participou em 

algum processo de capacitação nesta área? 

- A quanto tempo você está ocupando este cargo? 

- Você já tinha experiências profissionais nesta área anteriormente? 

 

 

 

 

 
Funcionamento 

das indústrias e 

geração de 

emprego e renda 

1) Você saberia dizer quantas indústrias metalúrgicas de Fundição 

atuam na cidade? 

2) Todas elas têm licença ambiental municipal para funcionamento? 

3) De acordo com os números de Fundição, poderíamos afirma que esse 

setor é o principal gerador de renda e de arrecadação tributária para 

a cidade? 

4) Quanto as indústrias de Fundição representariam na contribuição 

orçamentária de Aperibé? 

5) Teria dados de quantos empregos o setor industrial de fundição gera 

para a cidade? 

6) Existe alguma regularização municipal que fiscalize a questão do uso 

do EPI pelos trabalhadores? 

7) Existem diálogos entre a Secretaria de Infraestrutura Orçamentária e 

a Secretaria Ambiental em relação ao funcionamento das indústrias 

e as regras de proteção dos trabalhadores e ambiental? 

 


