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Elogio da dialética 

 

A injustiça avança hoje a passo firme. 

Os tiranos fazem planos para dez mil anos. 

O poder apregoa: as coisas continuarão a ser como são. 

Nenhuma voz além da dos que mandam. 

E em todos os mercados proclama a exploração: 

isto é apenas o meu começo. 

Mas entre os oprimidos muitos há que agora dizem: 

Aquilo que nós queremos nunca mais o alcançaremos. 

Quem ainda está vivo não diga: nunca. 

O que é seguro não é seguro.  

As coisas não continuarão a ser como são. 

Depois de falarem os dominantes, 

Falarão os dominados. 

Quem pois ousa dizer: nunca? 

De quem depende que a opressão prossiga? De nós. 

De quem depende que ela acabe? Também de nós. 

O que é esmagado que se levante! 

O que está perdido, lute! 

O que sabe ao que se chegou, que há aí que o retenha? 

E nunca será: ainda hoje. 

Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. 

Bertolt Brecht 

 

 

 



 

 

RESUMO 

Esta pesquisa problematiza e critica as dinâmicas ambientais entre a Vale S.A. e o seu entorno, 

em especial no que tange à emissão do “pó preto”, com o intuito de transformar essa 

problematização em subsídio para elaboração de material educativo compartilhado e avaliado 

em formação de professores da educação básica, orientada pelos pressupostos da Pedagogia 

Histórico-Crítica. Assim, busca responder: como o entorno da Vale S.A., na perspectiva do 

direito à cidade, revela e/ou oculta problemas socioambientais decorrentes das atividades dessa 

empresa? Para tanto, adota referenciais teóricos firmados no materialismo histórico e dialético, 

mais diretamente relacionados ao direito à cidade a partir de Lefebvre, à produção capitalista 

do espaço a partir de Harvey, ao pensamento ecológico em Marx discutido por Foster e à 

concepção de uma Educação ambiental crítica desenvolvida em especial por Loureiro. Toma 

como fontes de dados documentos, relatórios, estudos e registros históricos relacionados à 

empresa e a sua atuação no Espírito Santo, além de visitas individuais e coletivas feitas no 

entorno da Vale S.A. A partir desta prospecção histórica dos acontecimentos político-

econômicos desde a fundação da CVRD até os processos políticos mais contemporâneos na 

atuação da empresa em Vitória/ES, constataram-se diversas contradições relacionadas à 

estratégia global de acumulação; à participação da empresa em financiamento de campanhas; 

às CPIs e acordos suspeitos; e às diversas falhas metabólicas objetivadas na orla de Camburi, 

relacionadas direta e indiretamente às atividades econômicas e poluidoras da Vale S.A. Tais 

dados subsidiaram uma pesquisa intervenção com ações colaborativas por meio de curso de 

formação continuada de professores de escolas públicas situadas na região metropolitana da 

Grande Vitória/ES, pautada nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica. Nesse momento, 

os docentes participantes validaram e contribuíram com a reformulação do produto educativo 

elaborado. A avaliação dos cursistas revelou o elevado grau de satisfação quanto a metodologia, 

os conteúdos desenvolvidos e a criticidade do curso. Além disso, os docentes expressaram suas 

inspirações e possibilidades catárticas provocadas pela formação. Este estudo abre caminho 

para outras possibilidades de pesquisas e projetos de intervenção, pois são muitas as 

contradições objetivadas no espaço urbano do Estado do Espírito Santo. Desenterrar estas 

contradições por meio de pesquisas, propor novos circuitos formativos, estabelecer diálogos 

para uma práxis crítica e transformadora no campo dos movimentos socioambientais são alguns 

dos desafios lançados. 

Palavras-Chave: Educação Ambiental Crítica. Pedagogia Histórico Crítica. Vale S.A. 

Formação de Professores. Direito à cidade. 



 

 

ABSTRACT 

This research problematizes and criticizes the environmental dynamics between Vale SA and 

its surroundings, especially regarding the emission of the "black powder", with the purpose of 

transforming this problem into a subsidy for the elaboration of educational material that is 

shared and evaluated in the formation of teachers of basic education, guided by the 

presuppositions of Historical-Critical Pedagogy. Thus, it seeks to answer: how does the 

environment of Vale S.A., from the perspective of the right to the city, reveal and / or hide 

socio-environmental problems arising from the activities of this company? In order to do so, it 

adopts theoretical references based on historical and dialectical materialism, more directly 

related to the right to the city from Lefebvre, to the capitalist production of space from Harvey, 

to the ecological thinking of Marx discussed by Foster and to the conception of an 

Environmental Education criticism developed especially by Loureiro. It takes as sources of data 

documents, reports, studies and historical records related to the company and its work in 

Espírito Santo, in addition to individual and collective visits made in the vicinity of Vale SA. 

From this historical prospect of political-economic events since the founding of CVRD to the 

most contemporary political processes in the company's performance in Vitória / ES, there were 

several contradictions related to the global accumulation strategy; the company's participation 

in campaign financing; investigations suffered from the government (CPI), suspicious 

agreements; and to the various metabolic flaws objectified in the border of Camburi, related 

directly and indirectly to the economic activities and pollutants of Vale SA Such data subsidized 

a research intervention with collaborative actions through a course of continued education of 

public schools teachers located in the metropolitan region of Grande Vitória / ES, based on the 

assumptions of historical-critical pedagogy. At that moment, the participating teachers 

validated and contributed to the reformulation of the educational product elaborated. The 

evaluation of the trainees revealed the high level of satisfaction regarding the methodology, the 

contents which were developed and the criticality of the course. In addition, the teachers 

expressed their inspirations and cathartic possibilities provoked by the graduation. This study 

opens the way to other possibilities of research and projects for intervention, since there are 

many contradictions objectified in the urban space of the State of Espírito Santo. Uncovering 

these contradictions through research, proposing new formative circuits, establishing dialogues 

for a critical and transformative praxis in the socio-environmental field movements are some 

of the challenges that have been raised. 

 



 

 

Keywords: Critical Environmental Education. Critical Historical Pedagogy. Vale S.A. Teacher 

Training. Right to the city. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por causa do ofício itinerante dos meus pais, vivíamos em constante movimento migratório, 

desde os primeiros anos de vida até os dezesseis anos de idade. Tais fluxos foram praticamente 

bienais. Assim, sou1 natural de Carmo (Rio de Janeiro), onde morei em três ocasiões diferentes, 

cidade esta situada próxima ao rio Paraíba do Sul, que faz divisa entre os estados do Rio de 

Janeiro e de Minas Gerais. A minha relação com o vale do Paraíba do Sul e com a região serrana 

do Rio Janeiro (Nova Friburgo e Teresópolis) foi relativamente próxima ao longo da infância e 

adolescência, pois lá passava boa parte das férias escolares. Contudo, outras cidades também 

fizeram parte da minha história: Rivera (Uruguai), Santana do Livramento (RS), Além Paraíba 

(MG), Astolfo Dutra (MG) – situada na Zona da Mata mineira, Alegre (ES), Cariacica (ES), 

Serra (ES) e Vitória (ES). 

A escolha pela Geografia foi processual, ou seja, ocorreu em meio a questionamentos 

relacionados com as distintas características espaciais das várias cidades nas quais vivi e passei. 

Essas questões se pautavam mais diretamente em eventos que me atravessavam: a falta de 

raízes, a necessidade de compreender os fluxos, as desigualdades regionais do país e também 

as injustiças sociais vistas e vividas de perto. 

De certa forma, poderia (e até pensei no caso) ter escolhido as Ciências Sociais, a Pedagogia 

ou a História. Porém, o que, de fato, despertava (e desperta) interesse maior era (é) exatamente 

o objeto de estudo da Geografia: o espaço geográfico. 

Uma vez feita a escolha, faltava, então, ingressar na Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), tarefa difícil para um jovem morador do subúrbio da Grande Vitória para quem 

faltavam muitas referências de pessoas na família que tiveram acesso ao nível superior. 

Depois de um ano de luta – trabalhando e fazendo curso preparatório popular Projeto 

Universidade Para todos (PUPT)2 – fui contemplado: passei em quinto lugar na Universidade 

Federal do Espírito Santo para o curso de Geografia noturno 2006/2, além de ser aprovado no 

                                                        

1 Optamos por fazer o memorial em primeira pessoa, visto que a narrativa inicial busca situar o lugar no qual o 

pesquisador fala. 
2 Curso Pré-vestibular gratuito voltado para estudantes da rede pública do estado do Espírito Santo organizado, na 

época, em parceria pela Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA), prefeituras e o governo do estado ES. 



 

22 

  

Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (CEFETES)3 para o curso técnico 

de Segurança do Trabalho vespertino 2006/1. 

Diante das condições socioeconômicas da família e do contexto de mudanças, precisei morar 

fora da casa dos meus pais e, assim, prover parte das minhas necessidades. Foi quando, no 

primeiro período do curso, comecei a trabalhar em feiras livres para conseguir custear as 

fotocópias e livros, bem como os gastos básicos de um universitário. Tal experiência 

proporcionou uma percepção diferente dos subúrbios de Cariacica e Viana, no sentido de 

perceber as consequências da industrialização-urbanização da Grande Vitória, dentre elas as 

“ilhas de ruralidade” (LEFEBVRE, 2001, p. 19), o desemprego/informalidade, a desigualdade 

social, a formação de bairros operários e de exército de reservas. 

Em seguida – no terceiro período da graduação –, comecei a atuar como monitor de Geografia 

no PUPT e, logo adiante, a ministrar aulas como substituto na rede estadual (Secretaria de 

Educação/ES), depois como professor na rede particular da Grande Vitória, onde atuo até o 

presente momento. 

Diante das experiências descritas, posso dizer que a Geografia foi o “lugar” que permitiu 

elaborar minha existência, compreender as minhas atribuições e começar a entender as 

dinâmicas socioespaciais. 

Vale ressaltar também que minha primeira paixão foi o ensino, pois admirava a forma como 

alguns professores ensinavam e queria ser como eles. Além disso, antes mesmo de cursar uma 

universidade, eu já era voluntário em um curso comunitário. O fato de o professor poder 

compartilhar saberes com outras pessoas e mediar os processos que culminam na compreensão 

do mundo, aliado a possibilidade de transformação social, sempre despertaram em mim um 

encanto e uma enorme satisfação. 

Dessa forma, com convicção, afirmo que a Geografia e a educação despertam em mim a paixão, 

na perspectiva de buscar aquilo que é faltante, carente e necessário.4 A Geografia, na sua 

especificidade, possibilita instrumentos teóricos para entender o espaço geográfico, isto é, a 

relação dialética Homem-Natureza (MOREIRA, 1998); por sua vez, a educação representa um 

                                                        

3 Apenas em dezembro de 2008, foi sancionada a Lei nº 11.892/2008 que transformou CEFETES em Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES). 
4 Sobre a concepção de paixão aqui adotada, conferir Della Fonte (2007). 
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ato político capaz de conscientizar e gerar ação política transformadora (DUQUE-

ARRAZOLA, 2014). Imbricadas, ganham o contorno de uma Geografia educativa crítica que 

busca promover a leitura das paisagens de forma historicizada e dialética. É neste sentido que 

a paixão aflora, na necessidade de buscar superar a aparência e desvelar a essência da realidade, 

por meio da leitura crítica da paisagem. 

Dentro das temáticas que perpassam no espaço geográfico, àquelas relacionadas às dinâmicas 

geradoras de mazelas socioambientais5 são as que mais me geram indignação e motivação para 

pesquisa. Não por acaso, a temática do meu trabalho de conclusão de curso na Geografia foi: 

“Leitura da paisagem como proposta metodológica para o ensino de Geografia”. Nesse estudo, 

nossa ênfase era na educação ambiental em área de risco geológico no bairro Santana em 

Cariacica-ES. No desenvolvimento da pesquisa, elaboramos cartilhas e aulas para 

problematizar e instrumentalizar as questões relacionadas com a realidade do bairro, a fim de 

despertar um olhar crítico na comunidade escolar e, em especial, nos estudantes do 1° ano da 

“Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Coronel Olímpio Cunha”. 

Ressalto, ainda, que o curso técnico em Segurança do Trabalho – feito concomitante ao curso 

de Geografia – também permitiu ampliar a minha percepção da sociedade. As visitas técnicas 

às empresas da Grande Vitória (Belgo Mineira, Companhia Siderúrgica Tubarão - CST, obras 

de construção civil etc.) e aulas das diversas disciplinas – mesmo que excessivamente 

tecnicistas/positivistas – contribuíram no processo de formação e escolha por seguir na 

Geografia e na educação. 

Em suma, por toda a minha jornada acadêmica e profissional, os momentos mais impactantes 

foram aqueles relacionados com os espaços com potencial educativo externos à escola 

utilizados em aulas de campo. Por isso, ao ingressar no mestrado, quis perseguir esta trilha de 

tantas possibilidades educativas no intuito de investigar suportes teóricos para o 

desenvolvimento de estudos nesta área, visto que percebi logo o quão potente é a boa utilização 

dos espaços da cidade para educação.    

                                                        

5 Utilizamos, inicialmente, a expressão socioambiental, para reforçar o caráter social do ambiente, pois a expressão 

mais corriqueira, “meio ambiente”, representa uma concepção que promove dicotomia entre o ser humano e a 

natureza. Entendemos que a expressão “ambiente” já congrega a totalidade da realidade concreta (social, ecológico, 

político etc.), porém, a fim de reforçar a perspectiva de totalidade, faremos o uso da expressão em destaque. 
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Nesse caminho, o objeto da presente pesquisa foi construído ao longo dos anos, sobretudo dos 

anos como morador da Região Metropolitana Grande Vitória (RMGV). Lembro-me da primeira 

vez que cheguei à praia de Camburi, em 2003: fiquei estarrecido com o contraste da beleza do 

horizonte do mar com a névoa sombria proveniente do parque industrial Companhia Vale do 

Rio Doce (CVRD)/CST – nome à época. O estarrecimento foi maior ainda quando entrei na 

água pela primeira vez, pois senti um fétido cheiro de dejetos. 

Ao longo desses quatorze anos, passei diariamente pela orla de Camburi e a presença da Vale 

sempre me gerou incômodo e constrangimento. Como permitimos que a linda praia das fotos 

antigas chegasse ao ponto em que vemos hoje? 

Fotografia 1 - Orla de Camburi 1964 

 
Fonte: Tatagiba (Acesso em: 12 maio 2016) 

 

Todavia, estes sentimentos se ampliaram a partir de julho de 2014, quando me mudei para o 

bairro Jardim Camburi, onde a empresa Vale S.A. está instalada. Senti, a partir de então, a 

presença da empresa cotidianamente em uma proximidade indesejada: no ar, nos móveis e chão 

da casa, nos ventiladores, nas tosses e nas alergias.  

Na medida em que visualizava o minério de ferro cobrindo a areia, e também quando via a 

referida empresa em discursos midiáticos se autointitulado sustentável ou ecológica, fazendo 

as propagandas falaciosas de defesa diante das denúncias – afirmando, por exemplo, que a areia 
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preta é monazítica 6  –, os frequentes passeios pela areia da orla, aos poucos, foram 

potencializando minha indignação. 

Contudo, o momento determinante para a escolha do objeto desta pesquisa foi um passeio 

ecológico organizado pela Organização Não Governamental (ONG) Associação Amigos da 

Praia de Camburi (AAPC), realizado no dia 3 de abril de 2016. Os alunos do mestrado em 

Ensino de Humanidades, matriculados na disciplina de Tópicos Especiais em Ensino de 

Humanidades, que abordava temáticas de cidadania socioambiental, foram convidados pelo 

professor Dr. Donizetti Sgarbi para participarem. 

No referido passeio, o membro da AAPC Paulo Pedrosa conduziu os participantes por uma rota 

que desvelava problemas ambientais relacionados com esgotamento sanitário, poluição hídrica 

e a questão do pó preto. A partir desse momento, uma tempestade de ideias começou a tomar 

conta dos meus pensamentos e chegamos ao objeto deste trabalho, a saber: o entorno da Vale 

S.A. na perspectiva do direito à cidade. 

A noção de direito à cidade que orienta nossa pesquisa se debruça em teóricos progressistas que 

fazem a leitura da cidade como lócus de manifestação e apropriação da sociedade capitalista, 

onde o direito à cidade (LEFEVBRE, 2001) é negado às classes e grupos historicamente 

oprimidos. Nesse sentido, a cidade deve ser apropriada para fins educativos e culturais 

transformadores com o intuito de superar a desumanização da vida urbana em favor da 

cidadania plena. 

Nessa perspectiva, surgem algumas importantes reflexões: o direito à cidade (ao ambiente e à 

qualidade de vida) não deveriam ser inalienáveis à população de qualquer bairro? Vivemos em 

uma cidade em que a apropriação dos recursos ambientais ocorre de forma a favorecer uma 

equidade ambiental? A justificativa do desenvolvimento econômico é válida ao ponto de 

                                                        

6 Encontramos várias reportagens nos jornais digitais sobre a afirmação da empresa Vale S.A. à coloração escura 

na praia de Camburi como areia monazítica. Por exemplo: matéria que foi ao ar no dia 22 de junho de 2016 

intitulada como “Vale diz que a areias escura das praias de Camburi em Vitória é monazítica” -  

http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/v/vale-diz-que-areia-escura-das-praias-de-vitoria-e-

monazitica-e-nao-faz-mal/4841886/; matéria veiculada dia 25 de junho de 2016 intitulada de “Vale nega lançar 

minério de ferro nas praias de Vitória e diz que areias são monazíticas” - 

http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2016/02/vale-nega-lancar-minerio-de-ferro-nas-praias-de-vitoria-e-

diz-que-areias-sao-monaziticas.html; matéria reportada no dia 25 de junho de 2016 com o título “Vale diz que 

minério encontrado na areia das praias, em Vitória, é natural” - 

http://www.eshoje.jor.br/_conteudo/2016/02/noticias/grande_vitoria/38343-vale-diz-que-minerio-encontrado-na-

areia-das-praias-em-vitoria-e-natural.html. Acesso: 9 ago. 2016. 

http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/v/vale-diz-que-areia-escura-das-praias-de-vitoria-e-monazitica-e-nao-faz-mal/4841886/
http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/v/vale-diz-que-areia-escura-das-praias-de-vitoria-e-monazitica-e-nao-faz-mal/4841886/
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2016/02/vale-nega-lancar-minerio-de-ferro-nas-praias-de-vitoria-e-diz-que-areias-sao-monaziticas.html
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2016/02/vale-nega-lancar-minerio-de-ferro-nas-praias-de-vitoria-e-diz-que-areias-sao-monaziticas.html
http://www.eshoje.jor.br/_conteudo/2016/02/noticias/grande_vitoria/38343-vale-diz-que-minerio-encontrado-na-areia-das-praias-em-vitoria-e-natural.html
http://www.eshoje.jor.br/_conteudo/2016/02/noticias/grande_vitoria/38343-vale-diz-que-minerio-encontrado-na-areia-das-praias-em-vitoria-e-natural.html
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estabelecer uma “zona de sacrifício”?7 Os programas e as ações supostamente sustentáveis da 

empresa Vale S.A. superam os danos socioambientais causados por ela mesma? É possível uma 

apropriação educativa desveladora do espaço do entorno da empresa? 

A partir das reflexões feitas, investigamos o seguinte: como o entorno da Vale S.A., na 

perspectiva do direito à cidade, revela e/ou oculta problemas socioambientais decorrentes das 

atividades dessa empresa?  

Dessa forma, estabelecemos o objetivo geral: problematizar e criticar as dinâmicas ambientais 

entre a Vale S.A. e o seu entorno, em especial no que tange à emissão do “pó preto”, 

transformando essa problematização em subsídio para elaboração de material educativo a ser 

compartilhado e avaliado em formação de professores da educação básica. 

 Fizemos a escolha pela pedagogia Histórico-Crítica (PHC) preconizada por Demerval Saviani, 

pois, das correntes pedagógicas contra hegemônicas que se desenvolveram na década de 1980 

(Educação popular; Pedagogia da prática; Pedagogia crítico-social dos conteúdos; e Pedagogia 

histórico-crítica), ela foi a que se manteve firme contra as investidas de ideias neoliberais e de 

perspectivas pós-modernas que adentraram fortemente na estrutura política do Brasil ao 

decorrer da década de 1990 (SAVIANI, 2013). 

Destacamos também que a PHC extraiu do materialismo histórico e dialético subsídios teóricos 

e filosóficos pujantes e os aplicou na análise do contexto pedagógico, propondo uma educação 

transformadora (SAVIANI, 2013). Além disso, a produção acadêmica na perspectiva Histórico-

Crítica continua atuante, promovendo trabalhos de relevância para o campo educacional. 

Posto isso, destacamos como objetivos específicos:  

 mapear e investigar os espaços com potencial educativo ao longo do entorno da 

Vale S.A. para desvelar os problemas socioambientais provocados pela referida 

empresa;  

 elaborar um livreto que apresente o roteiro da viagem formativa evidenciando 

os pontos com potencialidade educativa no entorno da Vale S.A. em uma 

perspectiva crítica e transformadora; 

                                                        

7 A designação “zona de sacrifício” surgiu nos Estados Unidos, quando o movimento de Justiça Ambiental associou 

a concentração espacial dos males ambientais do desenvolvimento ao processo mais geral que produz 

desigualdades sociais e raciais naquele país (VIÉGAS, 2006). 
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 planejar, acompanhar e executar uma formação de professores para gerar 

reflexões sobre a práxis docente na cidade de Vitória, em especial no entorno da 

Vale S.A. 

Considerando que o objetivo geral da nossa pesquisa é problematizar e criticar as dinâmicas 

ambientais entre a Vale S.A. e o seu entorno, em especial no que tange à emissão do “pó preto”; 

e transformar essa problematização em subsídio para elaboração de material educativo a ser 

compartilhado e avaliado em formação de professores da educação básica, orientada pelos 

pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica, estruturamos essa dissertação em dois grandes 

momentos.  

No primeiro, o foco encontra-se na indagação chave da dissertação. Assim, além desta 

introdução que figura como primeiro capítulo, no capítulo dois, dialogamos com pesquisas 

(teses e dissertações) que discutem a educação ambiental e formação de professores na 

perspectiva da pedagogia Histórico-Crítica e a questão do “pó preto” na cidade de Vitória (ES). 

No capítulo três, apresentamos aspectos teórico-metodológicos direcionados ao estudo do 

entorno da Vale S.A. Neste momento, destacam-se a discussão da produção capitalista do 

espaço e a ideia de direito à cidade (LEFEBVRE, 2001, 2004, 2006, 2016; HARVEY, 2005, 

2014); além dos estudos do pensamento ecológico em Marx realizados por Foster (1999, 2014) 

e a concepção de uma educação ambiental Crítica (LOUREIRO, 2003, 2012, 2016). No quarto 

capítulo, tratamos dos problemas socioambientais que se revelam e/ou ocultam no entorno da 

empresa Vale S.A. em termos de contradições e conflitos históricos da formação da CVRD no 

Brasil e no Espírito Santo. Já no capítulo seguinte – capítulo quinto –, esses conflitos e 

contradições são abordados a partir da configuração espacial contemporânea da área no entorno 

imediato da empresa. Com essa discussão, finalizamos a primeira parte da dissertação.  

O capítulo sexto constitui o primeiro a tratar especificamente sobre a formação continuada de 

professores. Nele discutimos a proposta e a organização do curso de extensão “Educação na 

cidade: estudos sobre o processo de modernização da cidade de Vitória”, assim como as 

categorias centrais que nortearam essa proposta de formação de professores baseada nos 

pressupostos da PHC (SAVIANI, 1996, 2008). No capítulo sétimo, detalhamos a estruturação 

e as decisões teóricas presentes na elaboração do material educativo destinado aos professores 

do curso. No capítulo oitavo, relatamos e analisamos a realização do curso de extensão, a 

interação com os professores, assim como a avaliação que fizeram não apenas da formação 
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proposta, mas também do material educativo. Com tal procedimento, validamos esse produto 

educacional tendo em vista os principais sujeitos aos quais ele se destina. 
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2 DIÁLOGO COM AS PESQUISAS NA ÁREA 

Considerando que esta investigação tem como objetivo problematizar e criticar as dinâmicas 

ambientais entre a empresa Vale S.A. e o seu entorno para subsidiar um curso de formação de 

professores, partimos de alguns eixos que guiam nossa investigação. Tais eixos foram utilizados 

como descritores nos bancos de dados. 

Assim, neste capítulo, nosso objetivo é analisar alguns trabalhos já realizados que se aproximam 

do eixo temático, bem como dos fundamentos teóricos e filosóficos do nosso trabalho. Então, 

usamos como suporte de pesquisa o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Biblioteca Nacional Brasileira de Dissertações e 

Teses (BDTD). Como procedimento para escolher as pesquisas analisadas, foi realizada a 

leitura de todos os títulos e resumos dos trabalhos resultantes da busca, para, então, podermos 

selecionar aquelas que se aproximavam da nossa proposta. Uma vez selecionadas as 

pesquisadas, realizamos a leitura da introdução, da metodologia e da conclusão, para, deste 

modo, subsidiar o diálogo com a nossa pesquisa. 

Na plataforma da CAPES, usamos em conjunto os descritores “Pedagogia Histórico-Crítica” 

AND “Educação Ambiental” (Quadro 1). Obtivemos apenas um resultado, isto é, encontramos 

uma dissertação de mestrado intitulada “A poluição das águas do rio Bauru sob a perspectiva 

Histórico-Crítica”, de autoria de Genovez (2006). 

Já no banco de dados da Biblioteca Nacional de Dissertações e Teses (BDTD), fizemos um 

procedimento parecido com o realizado no portal da CAPES. Primeiramente, lançamos 

concomitantemente os descritores “Pedagogia Histórico-Crítica” e “Educação Ambiental” e 

visualizamos onze trabalhos. Porém, depois de uma perspectiva panorâmica sobre as pesquisas, 

percebemos que três apresentavam temas diversos e distantes na nossa perspectiva de pesquisa, 

como: meio Ambiente e educação infantil (MAIA, 2014; MAZZINI, 2014); práticas de ensino 

em Ciências (SANTANA, 2013); práticas de ensino em Química (LEITE, 2013); e práticas de 

ensino e EJA (LYRA, 2013). Deste modo, do total de 11 (onze), selecionamos seis, são eles: 

“Formação docente em tempos de crise ambiental: problematizações epistemológicas” de 

Guimarães (2013); “Por uma educação ambiental Histórico-Crítica na escola” elaborado por 

Junqueira (2014); “A educação ambiental crítica e a sua construção na escola pública: 

compreendendo contradições pelos caminhos da formação de professores” pesquisa realizada 

por Souza (2014); “Formação do educador ambiental: reflexões de um professor da escola 
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pública” produzida por Teixeira (2013); “As ações em educação ambiental realizada por 

Organizações Não governamentais no estado de São Paulo: alcances e limitações” 

(FOSSALUZA, 2015); e novamente (GENOVEZ, 2006). 

Quadro 1 – Descritores Pedagogia histórico-crítica e Educação Ambiental 

 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado no Banco de Dados da Capes e Bdtd (2016) 

Novamente, no portal da CAPES, a partir do uso dos descritores “Pedagogia Histórico-Crítica” 

AND “Formação de Professores” (Quadro 2), visualizamos oito trabalhos. Contudo, apenas um 

trabalho se relacionava mais diretamente com a nossa proposta de pesquisa: “Enfrentando a 

lógica do Homogêneo: aspectos centrais para um trabalho diversificado junto aos educandos”, 

trabalho elaborado por Rachman (2013). As outras sete propostas se distanciavam na medida 

em que se direcionavam para eixos temáticos tais como: psicologia da educação e formação de 

professores (MARTINS, 2010; TONUS, 2009); políticas educacionais e formação de 

professores (TUCKMANTEL, 2009; CORES, 2010); formação de professores em matemática 

(ALONSO-SAHM, 2010); formação de professores e Língua Portuguesa (LUPPI, 2012); e 

formação de professores e capacitação de alfabetizadores (MAZZEU, 2007). 

Posteriormente, lançamos, no BDTD, os descritores: “Pedagogia Histórico-Crítica” e 

“Formação de Professores”. No resultado da busca, apareceram 26 trabalhos; destes, quatro 

teses já haviam aparecido nos descritores anteriores e, por isso, já haviam sido selecionadas. As 

demais evidenciavam eixos temáticos que não se aproximavam da nossa proposta de pesquisa, 
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como podemos verificar a seguir: psicologia da educação e formação de professores (SOARES, 

2015; TONUS, 2009); formação de professores em modalidades (SILVEIRA, 2012; SANTOS, 

2011; LACERDA, 2014; CORDÃO, 2013; BERNARDES, 2013); políticas educacionais e 

formação de professores (TUCKMANTEL, 2009; CORES, 2010; MAZZEU, 2007); ensino de 

Educação Física (ARRUDA, 2014; RODRIGUES, 2014); práticas de ensino em Ciências da 

Natureza (SANTANA, 2013; LEITE, 2013; MORI, 2014); formação de professores e prática 

de ensino em matemática (SAHM, 2010; VILELA, 2008); formação de professore e prática de 

ensino em Português (GUIMARÃES, 2013; LUPPI, 2012); e trabalho docente e Didática 

(CARVALHO, 2016; ALBINO, 2011) 

Quadro 2 – Descritores Pedagogia histórico-crítica e Formação de Professores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado no Banco de Dados da Capes e Bdtd (2016) 

Elencamos ainda mais dois descritores: “Pó Preto” e “Vitória ES” (Quadro 3), focando o 

problema ambiental que destacamos na nossa pesquisa. Assim, como resultado da busca, 

apareceu um trabalho. Trata-se da dissertação desenvolvida por Pinheiro (2012), intitulada: “A 

construção de um problema social: o caso do ‘pó preto’ e o seu debate nas audiências públicas 

de licenciamento ambiental em Vitória/ES”. 

Quadro 3 – Descritores Pó preto e Vitória ES 

 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado no Banco de Dados da Capes e Bdtd (2016) 
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Lançamos, também, os descritores “Pedagogia Histórico-Crítica” e “direito à cidade”. 

Entretanto, no portal da CAPES, não obtivemos nenhum resultado; no BDTD, visualizamos 

apenas um trabalho sobre Educação Especial de Batistão (2013). Observamos, por meio da 

leitura do resumo, então, que a proposta contida no trabalho se distancia da nossa pesquisa. 

Por último, utilizamos os descritores “Pedagogia Histórico-Crítica” e “Cidade Educativa”. 

Novamente, no periódico da CAPES, não houve nenhum resultado. Já no BDTD, conseguimos 

um resultado. Trata-se de uma pesquisa feita por Jesus Filho (2013) que aborda a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Dessa forma, por se distanciar da perspectiva de nosso trabalho, não a 

selecionamos para análise. 

Apresentamos a seguir uma síntese das pesquisas escolhidas evidenciando as aproximações e 

distanciamentos diante da nossa proposta de pesquisa. 

 

2.1 PESQUISAS: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS 

2.1.1 Pesquisa 1 - “A poluição das águas do rio Bauru sob a perspectiva histórico-crítica” 

O trabalho analisado é do Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência, da 

Faculdade de Ciências da UNESP (campus de Bauru) de autoria de Cínthia Letícia de Carvalho 

Roversi Genovez. Escolhemos este trabalho, pois ele se compromete a tratar a educação 

ambiental (em especial a poluição das águas) em uma perspectiva pedagógica Histórico-Crítica 

e fundada no materialismo histórico e dialético. 

 

A proposta de pesquisa ocorreu a partir do fazer docente da própria pesquisadora. Por esse 

motivo, a autora atribui uma definição para esta ação imbricada: professora-pesquisadora. 

Assim, para a execução do projeto, foi necessário um semestre letivo das aulas da disciplina de 

Biologia, da turma terceira série do Ensino Médio da Escola Pública Estadual do Município de 

Bauru-SP.  

No campo metodológico, a professora-pesquisadora utilizou os seguintes instrumentos: a 

observação; o diário de aprendizagem; aulas de campo e os relatórios; e comentários de textos. 

Cabe destacar que a autora faz o uso da teoria da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) fundada 

no materialismo histórico e dialético, e se debruça na didática elaborada por João Luiz 

Gasparini. 
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As atividades propostas pela professora-pesquisadora estavam atravessadas, dialeticamente, 

pelos cinco momentos da PHC, a saber: prática social inicial, problematização, 

instrumentalização, catarse e prática social final. Genovez (2006) salienta que os resultados 

obtidos a partir da aplicação da PHC foram expressivamente positivos no trato com as questões 

relacionadas com a temática “poluição das águas”, além de atender as necessidades educativas 

dos seus educandos. 

Percebemos que a pesquisa de Genovez (2006) se distancia de nossa proposta por estar inserida 

na linha de Práticas de Ensino. Todavia, no que tange à linha teórico-metodológica, ou seja, a 

proposta de desenvolver uma educação ambiental pautada na Pedagogia Histórico-Crítica está 

em consonância com nossos propósitos. Salientamos que, apesar do pioneirismo na discussão 

sobre didática na pedagogia histórico-crítica, esse trabalho de Gasparin tem sido criticado por 

transformar os momentos de ensino propostos por Saviani em passos sequenciais e enrijecidos, 

fato que compromete a perspectiva dialética do processo educativo. 8 

Dessa forma, nota-se que o trabalho de Genovez (2006) nos faz refletir na necessidade de 

construir uma educação ambiental que proporcione uma leitura crítica do ambiente promovendo 

elaborações a partir da prática social tanto do estudante quanto do docente. 

 

2.1.2 Pesquisa 2 - “Enfrentando a lógica do homogêneo: aspectos centrais para um  

         trabalho diversificado junto aos educandos” 

A tese avaliada é de autoria de Vivian Carla Bohm Rachman, apresentada, em 2013, para a 

obtenção do título de doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP). O seu trabalho foi desenvolvido na modalidade de formação docente 

com a ajuda de um grupo de professoras colaboradoras da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I de uma escola privada da cidade de São Paulo. 

A autora pautou-se nos pressupostos da Psicologia Sócio-Histórica e da Pedagogia Histórico-

Crítica, com o intuito de transformar a práxis docente, de forma a diversificá-la considerando 

os diferentes saberes e experiências dos estudantes de uma turma do 4° ano do Ensino 

Fundamental I. A intervenção feita pela pesquisadora ocorreu durante um semestre, auxiliando 

                                                        

8 Sobre isso, conferir: MARSIGLIA, 2013. 
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a professora desta turma com o planejamento das atividades, a sua realização e a avaliação. Ao 

término destes momentos, as impressões obtidas eram compartilhadas com o grupo de 

professoras colaboradoras. 

Em um primeiro momento, a pesquisadora observava o planejamento e realização das aulas, 

para em seguida, auxiliá-la. Por fim, esperava-se que a professora, de forma autônoma, viesse 

a conquistar um patamar superior do seu trabalho docente. 

A autora da tese em questão sintetiza a metodologia de ensino adotada imbricando a Psicologia 

Histórico-Cultural com a Pedagogia Histórico-Crítica. Esta inter-relação é perfeitamente 

coerente, tendo em vista a compreensão dialética do processo educativo da metodologia 

adotada. Ou seja, “[...] se compreende as fortes afinidades da pedagogia histórico-crítica com a 

psicologia histórico-cultural, sobretudo, considerando-se seus fundamentos epistemológicos de 

base marxista” (LAVOURA; MARSIGLIA, 2015). 

Primeiramente, parte-se da prática social inicial do conteúdo do estudante compreendendo o 

seu nível de desenvolvimento atual. A professora também parte deste patamar, uma vez que sua 

síntese da prática social ainda é precária. Ambos buscam a partir da prática social, a 

problematização dos conteúdos. Concomitante a isso, ocorrem ações docentes e discentes (em 

grupos, tríades e pares) no sentido de promover a instrumentalização do conteúdo com a ação 

mediadora da professora. Simultaneamente, ocorre a elaboração de uma nova postura mental, 

isto é, uma síntese que gera uma construção de uma nova totalidade concreta. Assim, o 

estudante transmuta de uma concepção sincrética para sintética, enquanto o professor constrói 

uma síntese mais elaborada.  

Observamos, também, que os sujeitos envolvidos na pesquisa participam conjuntamente da 

construção das aulas, compartilhando as angústias, as fragilidades, as dificuldades e as dúvidas, 

bem como reforçando vínculos e estabelecendo novas expectativas e posturas perante a 

realidade social.  

Depreende-se, então, que o trabalho de Rachman (2013) contribui para pensarmos uma 

formação histórico-crítica de professores, inter-relacionada com o trabalho docente, capaz de 

transformar a práxis do professor. Nesse ponto, a pesquisa em destaque se relaciona com a 

nossa proposta, visto que buscaremos desenvolver um processo formativo pautado na mesma 

perspectiva político-pedagógica. Porém, nos debruçaremos na interface entre formação de 
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professor e prática pedagógica de modo indireto pela via de um curso de extensão, sem 

acompanhar diretamente um professor específico em sua atuação. 

 

2.1.3 Pesquisa 3 - “Formação docente em tempos de crise ambiental: problematizações 

         epistemológicas” 

A pesquisa desenvolvida por Júlia de Moura Martins Guimarães nomeada de “Formação 

docente em tempos de crise ambiental: problematizações epistemológicas” foi apresentada no 

ano de 2013 à Universidade Federal de Larvas em Minas Gerais, como parte da exigência para 

o a conclusão do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação, na área de 

concentração de formação de professores. 

A autora destaca que o objetivo principal foi “[...] analisar as bases epistemológicas da 

formação de professores presentes no projeto institucional da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA)” (GUIMARÃES, 2013, p. 25), tendo como referência o debate entorno da crise 

ambiental na perspectiva educacional. 

Em termos metodológicos, a pesquisa se classifica como teórico-documental de cunho 

qualitativo, tendo como suporte teórico os referenciais crítico-reflexivos da educação ambiental 

crítica e da Pedagogia Histórico-Critica. Para subsidiar a pesquisa documental, foram 

analisados sob a perspectiva hermenêutico-dialética os seguintes documentos: o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), ambos da 

UFLA; as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores; e o Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação presencial e à distância. 

Na investigação, constata-se que a formação docente desenvolvida na UFLA – aquela aplicada 

ao corpo docente da Universidade e aquela aplicada nos cursos de formação inicial e continuada 

oferecida ao público em geral – é alinhada aos interesses externos, isto é, às forças econômicas 

capitalistas e, por isso, apresenta caráter marcadamente conservador. 

Busca-se, então, questionar e superar o modelo de educação ambiental pautado no entendimento 

de que o homem e a natureza encontram-se desatrelados, ou seja, modelo em que o homem se 

coloca alheio à natureza apenas preocupando-se em dominá-la para usufruir dos seus recursos. 

Assim, a referida pesquisa se debruçou na questão da crise ambiental dentro do campo de 
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conhecimento da educação direcionado para a formação de professores com o intuito de 

apresentar uma visão integradora que leva em conta a tradição, a significação, a historicidade, 

a contradição e o movimento como forma de realizar a leitura da realidade, a fim de desvelá-la. 

Portanto, o trabalho elaborado por Guimarães (2013) oferece subsídios valiosos para a reflexão 

acerca da formação docente e educação ambiental, pois ao questionar e criticar as correntes de 

pensamento fragmentadoras/naturalistas e apresentar propostas que tratam o homem-natureza 

de forma dialética, aproxima-se do modelo de educação ambiental em que acreditamos, por 

mais que nossa preocupação se direcione para professores da Educação Básica e não do Ensino 

Superior. 

 

2.1.4 Pesquisa 4 - “Por uma educação ambiental histórico-crítica na escola” 

O trabalho analisado, intitulado “Por uma Educação Ambiental Crítica na Escola”, foi 

elaborado por Juliana Neves Junqueira e apresentado em 2014, para a obtenção do título de 

doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciência da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), Bauru/SP. 

O objetivo da pesquisa foi analisar as formas possíveis de inserção curricular da educação 

ambiental na educação básica sob uma perspectiva crítica, isto é, sustentada pelo referencial 

teórico marxista (materialismo histórico e dialético) e de inspiração marxista, como é o caso da 

Pedagogia Histórico-Crítica.  

A partir desses pressupostos, a autora da tese propõe reflexões sobre a educação ambiental e o 

currículo, para buscar entender como uma educação ambiental de referencial histórico-crítico 

contribui para qualificar a educação ambiental escolar e contribuir para a transformação 

socioambiental. 

Quanto à metodologia, autora da tese utilizou uma abordagem qualitativa, ou seja, para 

subsidiar interpretação da realidade se debruçou no método do materialismo histórico e 

dialético, já que tal pensamento está inserido em uma dinâmica de movimento histórico 

dialético em espiral, que busca desvelar a realidade concreta em suas múltiplas determinações. 

Ressalta-se ainda que, para subsidiar as análises e reflexões, a autora usou alguns documentos 

oficiais e o trabalho se caracteriza como teórico. 
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Em suma, a tese propõe uma educação ambiental histórico-crítica, isto é, embasada nos 

pressupostos filosófico marxista e nos pressupostos pedagógicos de inspiração marxista, leia-

se a Pedagogia progressista desenvolvida por Dermeval Saviani (PHC). Assim, entende o 

ambiente em sua expressão de totalidade, superando as interpretações sincréticas e ingênuas, a 

fim de dar um caráter social, político, econômico, cultural e filosófico à concepção de ambiente. 

Nesse sentido, busca analisar de forma crítica a ideia de neutralidade apregoada pelos que 

tratam a educação ambiental numa perspectiva naturalista ou biologizante. Na verdade, tal 

perspectiva está alinhada ideologicamente com o modelo econômico neoliberal, que se debruça 

na corrente neopositivista. 

Portanto, a proposta de uma educação ambiental histórico-crítica busca subsidiar possibilidades 

para um processo de educação que visa contestar e transformar a sociedade capitalista vigente, 

marcada pelos antagonismos, pela exclusão e opressão social.  

Nesse sentido, o trabalho de Junqueira (2014) oferece contribuições teóricas de grande 

relevância para a discussão sobre educação ambiental e, por consequência, para a formação de 

professores. Percebemos que a corrente que sustenta o trabalho de Junqueira (2014) está em 

total sintonia com a nossa proposta de desenvolvimento de pesquisa. O que diferencia os 

trabalhos é o caráter teórico proposto pelo autor da tese e o caráter teórico-prático proposto por 

nós. 

 

2.1.5 Pesquisa 5 – “A educação ambiental crítica e a sua construção na escola pública: 

         compreendendo contradições pelos caminhos da formação de professores” 

A tese intitulada “A educação ambiental crítica e sua construção na escola pública: 

compreendendo contradições pelos caminhos da formação de professores” foi desenvolvida por 

Daniele Cristina de Souza, apresentada em 2014, para a obtenção do título de doutorado, pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciência da UNESP – Bauru/SP.  

A autora evidencia que a pesquisa englobou aspectos problemáticos, assim como os limites 

sobre as necessidades de uma formação de professores para o desenvolvimento de uma 

Educação Ambiental (EA) crítica na escola. Notou-se, então, que a EA que prevalece na escola 

não é crítica, pois predominam práticas precárias e fragmentadas do currículo, embasadas em 

concepções de educação ambiental conservacionista e pragmática. Assim, o objetivo geral da 
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pesquisa foi “[...] compreender um contexto formativo em suas contradições, visando à 

proposição de elementos teórico-metodológicos que favorecessem a construção da EA crítica 

na escola” (SOUZA, 2014, p. 9).  

Para isso, a autora se debruçou em referencial teórico do materialismo histórico e dialético que 

subsidia de forma robusta a busca pela compreensão da realidade em sua totalidade, bem como 

em suas contradições. O aporte teórico que sustentou o processo de formação de professores 

foi a Pedagogia Histórico-Crítica, visto que esta possibilita uma práxis transformadora. 

O trabalho analisado é de cunho qualitativo e caracterizado como pesquisa de observação 

participante, haja vista que fora construída em um processo formativo de e para professores. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida em dois momentos. Inicialmente ocorreu em função de 

um curso de formação continuada de professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. 

Curso este vinculado ao Programa Núcleo de Ensino da UNESP e à Coordenadoria de Ensino 

e Normas Pedagógicas (CENP – Secretaria de Educação do Estado de SP) e oferecido a 

professores dos níveis fundamental e médio (professores de ciências naturais e matemática – 

exigência da SEESP) da rede pública estadual de Bauru – SP e adjacências. 

Durante o curso intitulado A Educação Ambiental no contexto escolar: problematizando 

possibilidades curriculares, foram realizadas coleta de dados na forma de diário de campo, 

além da observação participante, isto é, a pesquisadora participou dos processos de 

planejamento e desenvolvimento do curso. 

Posteriormente (segundo momento), foi feita uma intervenção em uma escola pública do 

município de Bauru-SP em conjunto com professoras que já atuavam na escola e com 

estudantes de uma turma de 2° ano do Ensino Médio. Nesta intervenção, o procedimento 

adotado converge para o caráter de pesquisa participante, haja vista que o processo de 

diagnóstico da escola foi construído mutuamente entre a pesquisadora e as professoras em uma 

relação de parceria. O intuito era o de compreender a realidade da escola como um processo 

histórico e tendo em vistas a construção de uma EA crítica na escola. Para isso, foi abordada a 

temática “Violência na Escola”, e reconheceu-se que as práticas educativas implementadas até 

então favoreciam a reprodução das relações de poder e submissão, o que foi amplamente 

debatido pelo viés da “violência simbólica”. Nessa etapa, foram utilizadas técnicas de coleta de 

dados, registros escritos dos alunos, fotos e vídeos por meio dos quais registramos as 
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intervenções coletivas, entrevista semiestruturada com uma professora, além da observação 

participante e das nossas anotações no diário de campo.  

Desse modo, o trabalho desenvolvido por Souza (2014) se aproxima das concepções 

pedagógicas e filosóficas de nossa pesquisa uma vez que se faz o uso da Pedagogia Histórico-

Crítica e do materialismo histórico e dialético. Por outro lado, há um distanciamento no que diz 

respeito ao procedimento de pesquisa: por mais que nosso curso de extensão busque inspirar os 

professores da Educação Básica a uma relação crítica do nosso tema com a perspectiva do 

direito à cidade, não acompanharemos possíveis intervenções que eles planejem ou esbocem 

durante o curso. 

 

2.1.6 Pesquisa 6 – “Formação do educador ambiental: reflexões de um professor da escola 

         pública” 

O trabalho elaborado por Lucas André Teixeira, intitulado “Formação do Educador Ambiental: 

reflexões de um professor da escola pública”, foi apresentado em 2013, ao Programa de Pós-

Graduação em Educação para a Ciência da UNESP para a obtenção do título de doutor. 

Teixeira (2014, p. 33) aponta como o objeto de estudo “[...] a prática educativa do educador 

ambiental no âmbito escolar para contribuir no processo de formação e atuação da profissão 

docente”. Assim, inicia a discussão sobre o fato de que a preocupação com o ambiente fora 

silenciada pela educação moderna. E quando enfim, as preocupações ambientais vieram à tona, 

notou-se um esvaziamento da dimensão educativa, ora pela própria escola, por meio da 

perspectiva naturalista, e ora pelo protagonismo das empresas que apregoam uma “educação 

ambiental” ecologista, fragmentada e acrítica. 

Fazendo frente a essa perspectiva, o autor da tese traz para a fundamentação das reflexões a 

concepção totalizante do materialismo histórico e dialético (Marx e Engels) e, sob essa 

influência, traz a Pedagogia Histórico-Crítica preconizada por Dermeval Saviani. Portanto, 

fundamentado nesse pujante arcabouço teórico, a trabalho desenvolvido por Teixeira (2014) 

parte do fazer docente do próprio pesquisador; este, então, é caracterizado como pesquisador-

professor, que toma o seu exercício como elemento de reflexão histórico-crítica. Inclusive os 

dados para a análise foram oriundos da própria trajetória formativa do autor (como professor, 

educador ambiental e pesquisador da escola pública). 
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Ressalta-se ainda que a tese em questão destaca que o caráter formativo deve estar alinhado 

com a perspectiva gramsciana, ou seja, buscar uma formação onde o professor educador 

ambiental seja um “intelectual crítico”. 

Depreendemos, então, que a pesquisa de Teixeira (2014) contribui teoricamente para a reflexão 

acerca da educação ambiental crítica e se aproxima da concepção de educação que entendemos 

como aquela capaz de promover transformação social. Além disso, leva-nos a pensar na 

formação de professor/educador como um “intelectual crítico” conforme a visão gramsciana. 

 

2.1.7 Pesquisa 7 – “As ações em educação ambiental realizadas por Organizações  

         Não-Governamentais no estado de São Paulo: alcances e limitações” 

A dissertação de mestrado em Educação para Ciência denominada “As ações 

em educação ambiental realizadas por Organizações Não-Governamentais no estado de São 

Paulo: alcances e limitações” foi elaborada por André Santachiara Fossaluza e apresentada em 

2015, no Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciência da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), Bauru/SP. 

O autor traz como objetivo do seu trabalho o mapeamento das Organizações Não-

Governamentais (ONGs) do estado de São Paulo para, então, apresentar aquelas que realizam 

a educação ambiental. Além disso, buscou analisar as ações das ONGs sob o olhar das 

concepções críticas de educação ambiental, como também sob o enfoque da Pedagogia 

Histórico-Crítica. 

A pesquisa usou como instrumento metodológico a coleta de dados de documentos de cadastros 

públicos e privados de ONG’s e a entrevista semiestruturada com as ONG’s selecionadas. 

Assim, depois de fazer o mapeamento, representantes de 44 ONGs foram entrevistados. 

Fossaluza considera que as suas ações de educação ambiental tendiam sempre a serem pontuais 

e conservadoras, visto que na maioria das vezes eram financiadas por empresas e governo.  

Portanto, os resultados obtidos revelam que as o trabalho educacional feito pelas ONGs tende 

a contribuir de forma muito limitada para a construção de uma sociedade justa, pois apresentam 

uma visão de ambiente fragmentada. 
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Desse modo, o trabalho de Fossaluza (2015) se aproxima da nossa proposta ao problematizar o 

modelo de educação ambiental vigente e ao indicar a pedagogia Histórico-Crítica como 

referencial teórico para construção de uma educação ambiental crítica. Contudo, apesar da 

preocupação educativa, seu foco não é a instituição escolar e os sujeitos docentes. 

 

2.1.8 A construção de um problema social: o caso do ‘pó preto’ e o seu debate nas 

         audiências públicas de licenciamento ambiental em Vitória/ES”. 

Por fim, chegamos à análise da dissertação elaborada por Larissa Franco de Mello Aquino 

Pinheiro, com o título: “A construção de um problema social: o caso do ‘pó preto’ e o seu debate 

nas audiências públicas de licenciamento ambiental em Vitória/ES”. Essa pesquisa foi 

apresentada no ano de 2012, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Espírito Santo para a obtenção do título de mestre. 

A pesquisa não faz uma abordagem voltada para a educação. Seu enfoque residiu nas audiências 

públicas de licenciamento ambiental ocorridas em Vitória/ES no contexto da ampliação do 

Complexo Industrial de Pelotização da Vale S.A. 

Nesse sentido, o trabalho investigou as formas de mobilização social e os discursos diversos 

inseridos na conjuntura das audiências de licenciamento ambiental. Embora sejam importantes 

espaços de participação popular, a autora destaca que as audiências acabam por limitar o acesso 

ao debate, na medida em que se utiliza uma linguagem excessivamente técnica. Salienta, ainda, 

a importância de elaborar um novo modelo de discussão que extrapole o reducionismo técnico. 

Por mais que se distancie da problemática educacional, a pesquisa feita por Pinheiro (2012) 

contribui, de modo significativo, para nossa investigação no que diz respeito a vários aspectos 

históricos não apenas da implantação e desenvolvimento da empresa Vale S.A., mas também 

do problema do “pó preto” abordado em nossa pesquisa. Nessa dinâmica histórica, aspectos 

econômicos e políticos ficam evidenciados e se tornam relevantes para a compreensão de nosso 

objeto. 
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2.2 SÍNTESE DAS APROXIMAÇÕES 

Ao analisar os trabalhos supracitados, podemos constatar a importância de uma formação de 

professores subsidiada pela Pedagogia Histórico-Crítica, visto que esta proposta procura 

viabilizar a transformação da práxis docente. Do mesmo modo, evidenciamos também a 

relevância de refletir sobre a função educação ambiental, pois se os processos formativos forem 

abordados de maneira fragmentada e biologizante, o resultado é a simples reprodução do status 

quo, ou seja, da sociedade capitalista. 

Além disso, percebemos nas pesquisas avaliadas, no que tange a PHC, formação de professores 

e meio ambiente, que a tendência de enfoque dado está relacionada às preocupações com a 

didática, isto é, com os momentos pedagógicos propostos por Dermeval Saviani (prática social, 

problematização, instrumentalização, catarse e prática social), em destaque, a busca por uma 

formação de professores que subsidie a execução desses momentos pedagógicos. Considerando 

essa predominância nos trabalhos avaliados, a nossa pesquisa realiza um afastamento, visto que 

nossa discussão primordial se centraliza na formação de professores sob a concepção de 

competência técnica, compromisso político e nos saberes necessários a essa formação, tais 

como definidos por Saviani (1996) e que serão discutidos adiante. Registra-se, porém, que, 

apesar de subsidiar a relação de ensino-aprendizagem entre professor e aluno, os momentos 

didáticos inspiram, em certa medida, nossa intervenção junto aos professores; seus princípios 

gerais foram incorporados ao curso de extensão que oferecemos, respeitando a condição do 

docente cuja compreensão (diferentemente da do aluno) “[...] implica uma certa articulação dos 

conhecimentos e experiências que detém relativamente à prática social” (SAVIANI, 1999, p. 

80). 

Depois de fazer essas análises, optamos por uma concepção de totalidade do ambiente, ou seja, 

aquela que traduz o ambiente como o espaço geográfico, lugar de interação dialética entre o 

homem e a natureza, onde o físico/biológico não se fragmenta do social, do cultural, do político 

e do econômico. Nesse prisma, a nossa pesquisa se aproxima dos trabalhos analisados que tem 

como centralidade a temática ambiente. 

Dessa forma, nosso estudo compartilha a perspectiva teórica dos trabalhos levantados, porém, 

apresenta caráter inédito, pois não identificamos nenhuma proposta de pesquisa no sentido 

educativo relacionando os problemas socioambientais provocados pela Vale S.A. e o seu 
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entorno (praia de Camburi). No próximo capítulo, discutimos a base teórica que sustenta a nossa 

pesquisa. 
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 3 CIDADE, AMBIENTE E EDUCAÇÃO: POR UMA PERSPECTIVA  

    CONTRA-      HEGEMÔNICA 

 

Sustentada sob o arcabouço da lógica dialética, nossa pesquisa possui um caráter metodológico 

teórico-empírico. Esta perspectiva de pesquisa propõe partir do empírico, ou seja, das 

aparências do objeto pesquisado. Para isso, necessita-se do levantamento de dados e 

informações pertinentes ao objeto em questão. Assim, busca-se analisar os elementos 

levantados para o desvelamento da aparência e, de forma sintética, chegarmos à essência da 

realidade (SAVIANI, 2015). 

Desse modo, em um primeiro momento, nosso esforço é o de conhecer e analisar o entorno da 

Vale S.A. e as dinâmicas ambientais desta empresa com a Região Metropolitana da Grande 

Vitória. Para tanto, realizamos visitas a esse entorno devidamente orientadas e registradas 

(descrição escrita e registro visual). Tais visitas foram feitas das seguintes formas: visitas 

coletivas nas quais o pesquisador dialogou com os antigos moradores da orla de Camburi, 

participantes do passeio ecológico realizado pela AAPC; visitas individuais, nas quais o 

pesquisador buscou fotografar e verificar as dinâmicas ambientais no entorno da empresa. 

Ressalta-se, ainda, que recorremos a uma pesquisa documental, por meio da análise dos 

relatórios das Comissões parlamentares de Inquéritos (CMV e da ALES); do laudo pericial da 

Polícia Federal concernente à poluição atmosférica e fluxo do pó de minério no porto Tubarão; 

da tese de doutoramento da médica pneumologista Miranda (2008). 

Tendo em vista o propósito de problematizar as relações e dinâmicas ambientais entre a Vale 

S.A. e o seu entorno, entendemos como necessário o levantamento de referenciais teóricos 

capazes de sustentar o objetivo em destaque.  

Assim, organizamos o referencial teórico em duas subseções. Evidenciamos de início a questão 

da produção capitalista do espaço, proposta pelo geógrafo David Harvey (2005), que oferece 

contribuições importantes para entendermos o processo de acumulação e circulação de capital 

no espaço geográfico. Em diálogo com Harvey e Lefebvre (2001), discutimos a concepção de 

direito à cidade, por acreditarmos que o espaço urbano pode ser apropriado de forma a promover 

a dignidade humana na sua totalidade. Posteriormente, tratamos da questão ecológica e o 

marxismo a partir de John Bellamy Foster (2014) que extrai da obra de Marx uma concepção 



 

45 

  

de sustentabilidade, que se coloca contra as acepções fragmentadas de ambiente. 

Estabelecemos, assim, a construção de uma educação ambiental (EA) crítica em um horizonte 

de transformação social. Para tal, nos debruçaremos nas contribuições de Loureiro (2003, 2011, 

2016), que se empenha na construção de premissas de uma EA em um horizonte transformador. 

Por fim, colocamos em destaque a concepção de uma “educação na cidade” a partir dos teóricos 

supracitados e das pesquisas desenvolvidas por Chisté e Sgarbi (2015) e pelo Grupo de Estudos 

sobre Educação na Cidade e Humanidades (GEPECH).9 

 

3.1 DA PRODUÇÃO CAPITALISTA DO ESPAÇO À NEGAÇÃO DO DIREITO À CIDADE 

Antes de iniciarmos as discussões sobre a produção e direito do/ao espaço urbano, faz-se 

necessário, primeiramente, trazer a luz a concepção de espaço que servirá de sul10 para as nossas 

reflexões. Esta preocupação é relevante, na medida em que percebemos a polissemia e a 

fragmentação de tal expressão. Para isso, dialogamos com Lefebvre (2006), mas lembramos 

inicialmente de uma referência clássica da Geografia: Milton Santos (1994). 

Santos (1994, p. 110) entende o “[...] espaço como conjunto contraditório, formado por uma 

configuração territorial e por relações de produção, relações sociais; e, finalmente, [...] o espaço 

formado por um sistema de objetos e um sistema de ações”. Nessa perspectiva, Santos aponta 

que estes sistemas – de objetos e de ações – são indissociáveis e, na atual sociedade, guiados 

por forças hegemônicas que ditam a ordem econômica mundializada, manifestando-se, 

também, localmente na constante busca pela mais-valia global.  

Lefebvre (2006, p. 9) afirma que o conceito de espaço “[...] reúne o mental e o cultural, o social 

e o histórico”; evidencia, ainda, o processo complexo que envolve descobertas, a produção da 

organização espacial da sociedade e o caráter criativo das obras, das paisagens e da 

monumentalidade.  

                                                        

9 O Gepech integra o grupo de pesquisa “Artes Visuais, Literatura, Ciências e Matemática: diálogos possíveis” 

cadastrado no CNPq. Trata-se de um grupo de estudos e pesquisas com o objetivo de discutir as relações entre a 

cidade e a educação, de planejar, executar e avaliar formações de professores e de sistematizar materiais 

educativos. As reuniões do grupo ocorrem no Campus Vitória desde o primeiro semestre de 2016. 
10 Fizemos a escolha do ponto cardeal sul como base para referenciar um caminho/rumo, a fim de problematizar 

um hábito linguístico naturalizado que tem como base concepções cartográficas tradicionais de orientação que 

relacionam norte, Europa, trajeto correto. Salientamos que tal escolha não está relacionada com subjetivismos pós-

modernos, mas se relaciona com a contestação das forças hegemônicas do sistema que subjugam as áreas 

historicamente exploradas.  
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No entanto, assim como Santos, Lefebvre também aponta as contradições do espaço, advindas 

do conteúdo prático e social gerados pela sociedade capitalista. Em consequência de sua 

apropriação pela classe dominante, que controla a propriedade privada do solo e que rege as 

estratégias de sua exploração, percebemos um espaço mercantilizado em parcelas, estilhaçado, 

consumido, apropriado pela classe opressora e desapropriado da classe oprimida. Seus 

fragmentos são articulados pela força e vontade do capital que molda uma dinâmica alienada, 

na qual o espaço é concomitantemente globalizado e fragmentado (LEFEBVRE, 2016). O 

espaço, que é eminentemente social, é instrumentalizado e vulgarizado como mercadoria, 

transfigurando-se em uma sincronia de fragmentação, homogeneização e hierarquização 

(LEFEBVRE, 2006). 

Em ambas definições, percebe-se, também, a noção de totalidade, abarcando múltiplos 

elementos da realidade de forma a promover sínteses do espaço. Além disso, o conceito de 

espaço, nas palavras de Lefebvre (2006, p. 7), “[...] não pode, portanto, ser isolado e permanecer 

estático. Ele se dialetiza: produto-produtor, suporte de relações econômicas e sociais”. 

A partir daí, podemos definir o espaço geográfico/ social, como espaço de manifestação da 

relação homem-natureza na sua expressão historicamente concreta (MOREIRA, 1998), ou seja, 

transformado pelo homem, historicamente construído e socialmente produzido. 

Esta relação se manifesta de forma dialética, na medida em que o próprio ser humano também 

é transformado pela natureza enquanto a transforma, mediado pelo trabalho. Assim, ao longo 

da história, a interação da humanidade com a natureza foi se constituindo como práxis da 

existência do homem, pois por meio do trabalho, o ser humano se desenvolveu fisicamente 

(mãos, laringe, cabeça) e intelectualmente (símbolos, linguagem e diversas atividades 

cerebrais) (ANTUNES, 2004). 

Nesse processo de humanização, ao longo do tempo, grandes transformações foram feitas na 

natureza. Estas, fruto da ação humana, criam o espaço social, isto é, espaço gerado quando a 

ação do homem reage ao ambiente. Em suma, pode-se dizer que o relacionamento homem-

natureza cria um espaço que é “[...] marcado pela ação transformadora do ser humano de tal 

modo que a natureza se fez humana e o ser humano se fez natural” (VALE; MAGNONI, 2012, 

p. 102). Esta relação dialética Homem-Natureza é entendida em um processo de realidade de 

totalidade aberta, em constante movimento histórico. 
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Desse modo, todas as ações do gênero humano contribuíram para a construção do espaço 

geográfico. Porém, a partir da divisão social do trabalho e da apropriação das fontes de 

produção privadas (KONDER, 1984), o trabalho tornou-se alienado e a classe dominante 

passou a segregar e se apropriar das áreas que objetivam a acumulação do capital (HARVEY, 

2005), alijando, então, as classes subalternas do direito ao espaço. 

A apropriação do espaço urbano para o processo de acumulação capitalista alterou/altera o 

caráter das paisagens, pois o que outrora era concebido pelo valor de uso, passa a ser dominado 

pelos tentáculos do capital e provoca a comercialização do espaço urbano (HARVEY, 2005). 

Assim, ao tratar tal espaço como mercadoria, o sistema vigente acaba por segregar espaços e 

paisagens, excluindo os indivíduos de ter direito, acesso e de usufruir a cidade. 

Isto significa que as áreas urbanas que deveriam, por direito, servir a todos os cidadãos para 

fins diversos (lúdicos, culturais, artísticos, políticos), são usurpadas pelos grandes projetos do 

capital global e pelos interesses dos mercadores e especuladores do espaço (LEFEBVRE, 

2016). 

Harvey (2014b, p. 30) aponta que  

A urbanização sempre foi, portanto, algum tipo de fenômeno de classe, uma vez que 

os excedentes são extraídos de algum lugar ou de alguém, enquanto o controle sobre 

o uso desse lucro acumulado costuma permanecer nas mãos de poucos (como uma 

oligarquia religiosa ou um poeta guerreiro com ambições imperiais). 

 

Por sua vez, o movimento ordenado pelo capital se desenvolveu e avançou ao desenrolar das 

Revoluções Industriais até a contemporaneidade, por meio da procura intensa pela mais-valia, 

adquirida pelo excedente de produção. Então, percebe-se a conexão entre o desenvolvimento 

do capitalismo e da urbanização, visto que as cidades concentram o excedente de produção 

exigido pelo processo de urbanização; e nesse movimento, o capitalismo necessita da 

urbanização para a absorção do excedente de produção constante (HARVEY, 2014b). 

Segundo Harvey (2005), nessa conjuntura de acumulação de capital, o Estado tem o papel 

fundamental na produção do espaço, seja na implementação de infraestrutura para garantir a 

plena circulação da produção, seja (em momentos de crise) para promover ajustes espaciais que 

garantam a expansão geográfica a fim de conquistar novos mercados. O autor aponta ainda que 

o progresso da acumulação depende de três fatores, a saber: um exército de reservas industrial; 
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meios de produção disponíveis em quantidades satisfatórias; e a presença de mercado 

consumidor. 

Nesse quadro, os países periféricos, inseridos na atual Divisão Internacional do Trabalho (DIT), 

tornaram-se palco de produção e acumulação de capital para os países centrais, haja vista que 

atendem aos três fatores destacados por Harvey. Então, os fatores ditos locacionais (mão de 

obra, mercado consumidor, energia, matéria-prima etc.), além da legislação ambiental e 

trabalhista menos rigorosa, tornavam/tornam estas áreas atrativas para a promoção do aumento 

da margem de lucro dos países que controlam a economia globalizada. 

Marx indica que 

Quanto mais a produção vier a se basear no valor de troca (portanto na troca), mais 

importante se tornam as condições físicas da troca – os meios de comunicação e 

transporte – para os custos de circulação. Por sua natureza, o capital se impulsiona 

além de todas as barreiras espaciais. Assim, a criação das condições físicas de troca 

[...] torna-se uma necessidade extraordinária para isso (MARX, 1973, p. 524 apud 

HARVEY, 2005, p. 50). 

 

Por esse motivo, o próprio sistema constrói mecanismos para reduzir os custos de transporte e 

comunicação via transformações técnicas e tecnologias que viabilizam as grandes trocas entre 

mercados distantes facilitando a expansão geográfica da acumulação de capital. Ressalta-se que 

a velocidade em que as trocas acontecem tem papel decisivo no processo de acumulação, pois 

se o tempo de giro11  do capital for muito longo, o rendimento da mais-valia será menor 

(HARVEY, 2005). Nesse viés de análise, podemos afirmar que a superação do espaço pelo 

tempo, a partir da Revolução Técnico-Científica informacional produzindo aparatos de 

comunicação e transporte mais eficientes, proporcionou a expansão geográfica do processo de 

acumulação do capital. 

Essa tendência sistemática pode ser percebida no estado do Espírito Santo (ES). Mesmo 

tardiamente, na década de 1960, este Estado foi destaque como ponto estratégico em termos de 

logística, visto que as condições naturais deram possibilidade de desenvolvimento de redes 

portuárias, além de que a localização de proximidade da área extratora (Quadrilátero 

                                                        

11 “O tempo de giro de um determinado capital é igual ao tempo de produção mais o tempo de circulação” (MARX, 

1967 apud HARVEY, 2005, p. 50) 
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Ferrífero)12 fez com que esse estado recebesse investimentos do Governo Federal e da iniciativa 

privada ao longo dos anos. O objetivo dessa articulação do desenvolvimento portuário e 

industrial do Estado e do capital era o aumento das margens de lucratividade. Para que este 

aumento fosse possível, era necessário anular o espaço pelo tempo, a partir da melhoria da 

estrutura logística e produtiva, para exportar em um tempo menor e em maior quantidade, 

obtendo assim, maiores margens de lucro. Conforme aponta Harvey (2005, p. 50), “[...] 

qualquer redução no tempo de circulação aumenta a produção do excedente e intensifica o 

processo de acumulação”. 

Compete destacar que o contexto de industrialização do ES coincide com o período da 

Revolução Técnico Científica-Informacional, que não apenas contribuiu, mas provocou o 

aprofundamento do processo de globalização. Assim, com as novas tecnologias de transporte e 

comunicação, a economia se mundializou de forma mais intensa e, consequentemente, a 

expansão geográfica de acumulação foi intensificada. 

Nessa estrutura de sociedade urbano-industrial, a Vale S.A. se inscreve na cidade de Vitória a 

partir da década de 1960. A partir de então, a manifestação do capital se apropriou de uma 

parcela do espaço urbano e impôs a ordem de uma sociedade industrial. 

Lefebvre aponta que a sociedade urbana é “sentido e finalidade da industrialização” (2001, p. 

7). Isso porque foi a partir das Revoluções Industriais que as cidades ganharam a grandiosa 

proporção que abrangem hoje. Conforme aponta tal autor, a industrialização foi a indutora da 

urbanização nos moldes modernos e, concomitante a esse processo, induziu os problemas 

típicos das cidades.  

O processo de industrialização-urbanização está inserido em um contexto de crise da 

cidade/urbana: 

O duplo processo (industrialização-urbanização) produz o duplo movimento: 

explosão-implosão, condensação-dispersão (estouro) já mencionado. É portanto ao 

redor desse ponto crítico que se situa a problemática atual da cidade e da realidade 

urbana (do urbano) (LEFEBVRE, 2001, p. 78-79). 

                                                        

12 “O Quadrilátero Ferrífero, uma estrutura geológica cuja forma se assemelha a um quadrado, perfaz uma área de 

aproximadamente 7000 km² e estende-se entre a antiga capital de Minas Gerais, Ouro Preto a sudeste, e Belo 

Horizonte, a nova capital a noroeste” (ROESER; ROESER, 2010, p. 33). 

 



 

50 

  

 

Nesse caso, segundo Lefebvre, os problemas que surgem na realidade urbana estão 

correlacionados com a negação do direito à cidade, ou seja, negação aos circuitos de 

comunicação, lazer e cultura, negação ao habitar, à centralidade13 e aos pontos de encontro, 

negação de um ambiente digno, saudável e que transborde em equidade. Assim, na sociedade 

industrial, a cidade torna-se um epicentro de criações destrutivas, que segregam, fragmentam o 

espaço e criam enclaves fortificados ocupados por uma parcela da sociedade que pode pagar 

pela relativa segurança e qualidade de vida, mediante ao esquartejamento imobiliário 

mercadológico do tecido urbano (HARVEY, 2009b). 

O pensamento lefebvriano de direito à cidade emerge em resposta a agonia provocada pela crise 

arrasadora da vida cotidiana na cidade (HARVEY, 2014b). Uma vida alienada, enrijecida e 

embrutecida pela sociedade industrial e, ao mesmo tempo, flexível no que concerne às 

exigências do mercado no cenário neoliberal. 

Como se verá em capítulos subsequentes, esse contexto foi o caso da implantação do complexo 

Tubarão, na cidade de Vitória/ES, onde a Vale S.A. e outras empresas estão inseridas. O bairro 

Jardim Camburi e, principalmente a praia de Camburi, localizados na porção norte e continental 

de Vitória, passaram por diversas transformações ao decorrer dos mais de cinquenta anos das 

atividades industriais no complexo, desde a urbanização do entorno, motivado pelo início das 

atividades portuário-industriais, até a intensa poluição do ar e das areias, devido à emissão do 

pó preto e gases tóxicos. 

Compreendemos que o processo de industrialização produziu diversos problemas ambientais 

na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV).  A Vale S.A., inserida no contexto global 

de produção, tem, na sua dinâmica estratégica, priorizado a acumulação ao invés da promoção 

de ações ambientalmente equilibradas e justas. Acreditamos, assim, em uma perspectiva 

totalizada de ambiente, ou seja, vista de forma articulada entre homem e ambiente, histórica e 

dialeticamente construída. No entanto, percebe-se que, na sociedade capitalista, o ambiente se 

torna espaço de manifestação das objetivações humanas alienadas, onde há a segregação e 

esgotamento da natureza para atender aos interesses de uma classe hegemônica. 

                                                        

13 Para Lefebvre (2016), a centralidade urbana é caracterizada como uma reunião de tudo que pode nascer e ser 

produzido no espaço urbano, ou seja, é o centro de possíveis encontros de todos os objetos e sujeitos. 
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Nesse prisma de análise, as transformações desencadeadas pelo processo de industrialização-

urbanização estiveram (e estão) entrelaçadas com a lógica sistemática do capitalismo, que 

modificam o habitar no espaço urbano desconfigurando o lócus social, e configurando relações 

meramente produtivistas e comerciais. Dessa forma, ao levantarmos o histórico do 

desenvolvimento industrial no Espírito Santo, podemos perceber as ações do Estado na 

viabilização da industrialização, muitas vezes ignorando as consequências ambientais e 

priorizando o franco desenvolvimentismo economicista. 

Este desenvolvimento decorre de um processo globalitário (SANTOS, 2001), na medida que há 

uma imposição autoritária do capital para o aumento e expansão geográfica do acúmulo. Nesse 

caso, o espaço passa a ser instrumentalizado, controlado para atender apenas as necessidades 

político-econômicas de grupos hegemônicos que promovem a ampla devastação da salubridade, 

aniquilam o bem-estar dos citadinos, ameaçando, assim, a dignidade humana. 

Trata-se, então, “[...] de uma estratégia autodestrutiva, e mesmo assim a corrida rumo ao 

desastre continua, como é próprio da natureza de um sistema que hierarquiza e estratifica, 

porque o seu desenvolvimento não pode deixar de ser desigual” (ARANTES et al., 2003, p. 28-

29). Nessa estratégia, o objetivo primordial é viabilizar a cidade como “[...] uma máquina de 

produzir riquezas” (ARANTES et al., 2003, p. 21), operada pelo Estado que arquiteta/planeja 

suas ações comungando dos mesmos objetivos das forças econômicas hegemônicas que o 

controlam. 

Salientamos que o planejamento estratégico executado pelo Estado foi/é sistematizado a partir 

de técnicas e conceitos do planejamento empresarial difundidas no contexto de mundialização 

da economia flexível. Assim, a lógica das diretrizes desse planejamento estratégico do espaço 

urbano está relacionada a dois mantras repetidos pelo mundo dos negócios: produtividade e 

competitividade. Nota-se, ainda, o comprometimento de instituições multilaterais e agências de 

cooperação (Banco Mundial, Agência Habitat das Nações Unidas e Programa das Nações 

Unidas para o desenvolvimento) na difusão da estratégia em destaque (ARANTES et al., 2003) 

que culmina na inserção de ideias e políticas que corroboram a reificação da vida urbana. 

Portanto, daí vislumbramos, em Lefebvre, a necessidade de pensar em uma outra estratégia do 

saber, uma estratégia do conhecimento que esteja atrelada à política, no horizonte do “[...] 

direito à cidade, isto é, à vida urbana, condição de um humanismo e de uma democracia 



 

52 

  

renovados” (LEFEBVRE, 2001, p. 7). Propondo assim, a superação da cidade urbano-industrial 

para uma cidade de fato urbana, feita para as pessoas e não para atender ao mercado.  

 

Para Lefebvre, o direito à cidade 

 

[...] supõe, portanto, a reapropriação dos tempos-espaços da vida tragados pelo vórtice 

do mundo das mercadorias em favor da (ir)racionalidade que governa a 

industrialização. O que significa reorientá-la, pois a industrialização não guarda em si 

mesma seu sentido e finalidade. Decerto que o estonteante crescimento da riqueza 

alcançado pela industrialização não pode ser negligenciado. Porém, entregue aos 

propósitos da acumulação do capital, a industrialização não se orienta para as 

necessidades da sociedade urbana (LEFEBVRE, 2016, p. 12). 

 

O sentido de direito à cidade traz a concepção de direito de todos os cidadãos-citadinos 

estabelecerem relações e participarem de todas “[...] as redes e circuitos de comunicação, de 

informação, de trocas” (LEFEBVRE, 2016, p. 33). Essas relações dependem do acesso à esta 

centralidade urbana, sem discriminação e segregação espacial. Além disso, tal concepção 

propõe a possibilidade da construção de uma liberdade tal que proporcione aos citadinos de 

fazer e refazer a cidade, bem como a si mesmos, de acordo com as suas necessidades 

eminentemente humanas (HARVEY, 2009b), no sentido do pleno desenvolvimento da 

omnilateralidade. 

Lefebvre (2016) traz uma concepção pautada no devir, isto é, de que devemos caminhar e nos 

esforçar em busca de um novo humanismo, de uma vida menos alienada, de uma verdadeira 

práxis, conflituosa, dialética e que promova um outro arquétipo de ser humano diferente 

daquele forjado pelas forças do capital. O referido autor sugere, ainda, a luta constante pela 

destruição de ideologias que estão imbricadas com estratégias e projetos hegemônicos, que 

esquarteja o espaço urbano como vil mercadoria (LEFEBVRE, 2001). Além disso, Arantes et 

al. (2003) indicam que, nessa luta, devemos rejeitar a estratégia centrada na ideia de que a 

cidade deve ser gerida como empresa, rejeitar a cidade tratada como ator político acima da 

totalidade da realidade e, ainda, substituir a difusão de um patriotismo cívico acrítico (ideia de 

cidade-pátria), ideário este que corrobora a noção de que as cidades devem competir entre si, 

por uma consciência universal. 

Se a cidade está inserida em uma sociedade globalizada, sob uma ordem globalitária que 

domina e trata o espaço urbano como mero instrumento para a manutenção da hegemonia de 
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classe, percebe-se que a crise da sociedade urbano-industrial é na verdade uma crise sistemática 

humanitária que revela a gravidade das debilidades e o descrédito do discurso dominante. 

Assim, as mesmas técnicas e tecnologias que servem ao capitalismo podem ser apropriadas, a 

partir do processo de tomada de consciência, para uma estratégia local-global que proporcione 

a real cidadania. É imprescindível que esta estratégia esteja sustentada pela lógica dialética que 

possibilitará ultrapassarmos as necessidades imediatas e abrirmos a perspectiva da esperança, 

da utopia concreta, para construção de um novo ethos, de novas políticas, de uma consciência 

universal (SANTOS, 2001). 

Evidencia-se que a estratégia salutar para o desenvolvimento deste novo ethos só pode ocorrer 

mediante à supressão da propriedade privada do solo e a apropriação e a gestão coletiva do 

espaço a partir da tomada de consciência pela classe e grupos oprimidos, isto é, a partir da 

concepção de classe para si (LEFEBVRE, 2016). 

Lefebvre (1999, p.28) salienta que a sociedade urbana “[...] define-se, portanto, não como 

realidade acabada, situada, em relação à realidade atual, de maneira recuada no tempo, mas, ao 

contrário, como horizonte, como virtualidade iluminadora”. Assim, tal autor indica que “[...] 

vida urbana ainda não começou” (LEFEBVRE, 2001, p.108), isto significa que a vida digna, 

do lazer, da cultura, do aproveitamento pleno dos espaços e paisagens ainda não ocorreu; por 

isso, é necessário pensar em um novo humanismo, em uma nova perspectiva de cidade, na qual 

o direito de usufruir as obras e todos os elementos urbanos torna-se inalienável.  

Defendemos que uma possibilidade de ponto de partida para a compreensão e apropriação do 

espaço urbano na sua totalidade possa ser a partir da conscientização, da mobilização e da luta 

política via uma educação ambiental crítica. Sabemos que a educação, por si só, não é suficiente 

para a realização de uma revolução urbana. Todavia, o caráter educativo da cidade não pode ser 

menosprezado. Pelo contrário, o espaço urbano pode ocultar e revelar muitas contradições da 

sociedade industrial e a educação pode contribuir, com determinados instrumentos teóricos, 

para desvelar a aparência da paisagem urbano-industrial. Por isso, faz-se necessário a 

emergência de uma educação na cidade, de uma educação ambiental crítica sustentada pelo 

materialismo histórico dialético. 
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3.2 POR UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

Diante das diversas concepções de ambiente apresentadas na contemporaneidade que suscitam 

perspectivas fragmentadoras e biologizantes, entendemos que sob a luz do materialismo 

histórico e dialético e sustentados pela obra de John Bellamy Foster A ecologia de Marx: 

materialismo e natureza (2014), teremos suporte teórico suficiente para 

tratar/desvelar/problematizar as questões socioambientais provocadas pela empresa Vale S.A. 

Em primeiro lugar, cabe salientar que contrariamente ao que muitos críticos e até mesmo alguns 

intelectuais contra hegemônicos apontaram/apontam equivocadamente, em sua obra, Marx 

abarcava de forma clara as questões relacionadas à ecologia, assim como a ideia de que a 

humanidade e a natureza estão inter-relacionadas de maneira metabólica. Conforme menciona 

nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844:  

Manifesta-se na prática nessa universalidade que torna a própria natureza o seu corpo 

inorgânico, (1) como meio direto de vida e (2) como matéria, objeto e instrumento de 

sua atividade. A natureza é o corpo inorgânico do homem, quer dizer, a natureza 

enquanto não é o corpo humano. O homem vive da natureza, isto é, a natureza é o seu 

corpo, e ele precisa manter um diálogo contínuo com ele se não quiser morrer. Dizer 

que a vida física e mental do homem está ligada a natureza significa simplesmente 

que a natureza está ligada a si mesma, pois o homem é parte da natureza (MARX, 

1975 apud FOSTER, 1999, p. 165). 

 

Desconstrói-se, então, a visão mecanicista de um materialismo determinista indutor de um 

raciocínio falacioso que credita ao marxismo a desarticulação do homem da natureza. Na 

verdade, Marx trata da universalidade do homem. Trata de uma relação metabólica, na qual o 

homem, parte da natureza, transforma o ambiente e é por ele transformado dialeticamente. 

Dessa maneira, Marx buscou “[...] transcender as maneiras habituais como a produção e o 

domínio da natureza foram descritos na tradição do Iluminismo” (FOSTER, 1999, p. 165). 

Nesse sentido, em Foster, notamos a superação da visão equivocada de que o marxismo e a 

ecologia são incompatíveis. Noção esta que configura o pensamento de Marx como 

prometeico14 (na versão platônica), isto é, a favor da tecnologia e contrário à natureza e que se 

                                                        

14 Marx, em seus escritos, recorre a referências literárias diversas, como por exemplo, a mitologia grega. Assim, 

ao fazer o uso do mito grego do “Prometeu acorrentado” de Ésquilo, invoca Prometeu como um símbolo de 

revolução, de resistência e de oposição ateniense à servidão. Diferente da abordagem platônica e de outras versões 

que dão um tom polissêmico do mito, Marx se apoia na versão que representa a revolução, a criatividade e o 

trabalho. 
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propõe a exaltar as máquinas e evidenciar a superioridade do homem frente à natureza 

(FOSTER, 1999). Todavia, “[...] desde o princípio, a noção de Marx da alienação do trabalho 

humano esteve conectada a uma compreensão da alienação dos seres humanos em relação à 

natureza” (FOSTER, 2014, p. 23), sobretudo, na sociedade capitalista, que apregoa um homem 

alheio à natureza e que a subjuga para o desenvolvimento econômico, ignorando, desse modo, 

a relação dialética entre Homem-Natureza, que promoveu transformações em ambos ao longo 

da história, mediados pelo trabalho. Ao analisar o argumento de Marx, Foster considera que 

“[...] sob o capitalismo, todos os relacionamentos naturais e humanos [...] foram dissolvidos e 

transformados em relacionamentos monetários” (FOSTER, 1999, p. 165).  

Para compreender o pensamento marxiano sobre a ecologia, faz-se necessário entender a 

expressão “metabolismo”, em alemão Stoffwechsel. Tal expressão fora utilizada em vários 

escritos de Marx para definir o processo de trabalho como “[...] um processo entre o homem e 

a natureza, um processo pelo qual o homem, através de suas próprias ações, medeia, regula e 

controla o metabolismo entre ele mesmo e a natureza” (FOSTER, 2014, p. 201). Então, o 

metabolismo em Marx pode ser entendido como processo de trocas materiais entre o homem e 

a natureza, de forma dialetizada, no qual o homem mediado pelo trabalho é transformado pelas 

condições naturais, porém, ele modifica tais condições e assim, o ambiente passa a ser agente 

transformador. Quando o homem passou a se alimentar de carne, por exemplo, uma série de 

transformações químicas em seu organismo provocaram alterações no padrão de proteínas que 

possibilitaram, ao longo do tempo, novas funções fisiológicas, mentais etc. Assim, quando o 

homem, mediante as necessidades apresentadas, transformou a natureza, ele também, 

objetivamente, foi transformado por ela (ANTUNES, 2004). 

Marx desenvolveu as suas análises a partir de dois pontos: o primeiro partiu da crítica às 

concepções malthusianas, que afirmavam os problemas envolvendo a superpopulação com base 

em uma relação matemática (população cresce em progressão geométrica e recursos em 

progressão aritmética) constituída como uma lei imutável que desconsidera os processos 

históricos e as especificidades das diferentes sociedades; e o segundo relaciona-se com os 

problemas na degradação dos solos causados pela “segunda Revolução  agrícola” que ocorria 

no sistema capitalista. Marx fez críticas a Thomas Malthus e a David Ricardo que acreditavam 

em condicionantes pautados em leis naturais, ou seja, em condições de fertilidades absolutas 

dos solos. Ademais, ressalvava os argumentos do economista político e agricultor escocês 

James Anderson (1739 -1808), ao dizer que o arrendamento era uma cobrança feita pelo uso 
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dos solos mais férteis, porém tais solos poderiam historicamente sofrer alterações, tanto 

positivas (adubagem, esterco, irrigação), quanto negativas (os solos poderiam ser degradados 

pelo homem). O arrendamento diferencial, defendido por Anderson, é provocado pelas 

mudanças produtivas do solo decorrentes das ações antrópicas. Então, na “segunda revolução 

agrícola”, as atividades agrícolas capitalistas representavam um grande empecilho ao uso 

racional do solo (FOSTER, 2014). 

Segundo Foster (2014, p. 207), a contribuição dos estudos de Anderson, para Marx, residia no 

fato de que ele 

[...] havia historicizado a questão da fertilidade do solos [...] também tinha como 

corolário que um declínio geral da fertilidade do solo deveria ser atribuído não a 

quedas da produtividade agregada do solo em consequência do cultivo de terras 

marginais, como na teoria ricardiana, mas a fatores como a capacidade de investir na 

melhoria do solo por causa do conflito de classe entre o agricultor arrendatário  

capitalista e o proprietário fundiário, ou ao real empobrecimento do solo  associado à 

incapacidade de reciclar o esterco (graças entre  à divisão  crescente entre cidade e 

campo) (Grifo nosso). 

 

Além de Anderson, Marx foi amplamente influenciado pelos estudos do químico, especialista 

em solos Justus Von Liebig, pois tal autor desvelou sob a ótica das ciências naturais, a face 

destrutiva da agricultura moderna. Marx desenvolve, então, explicações relacionando as 

intensas atividades agrícolas e industriais ao empobrecimento do homem e dos solos. 

Como podemos observar, no volume I de O Capital, 

Todo progresso na agricultura capitalista é um progresso na arte de roubar não só o 

trabalhador, mas o solo; todo progresso em aumentar a fertilidade do solo por um dado 

tempo é um progresso para arruinar as fontes de longa duração dessa fertilidade. 

Quanto mais um país cresce com a indústria em grande escala na base de seu 

desenvolvimento, como acontece nos Estados Unidos, mais rápido se torna esse 

processo de degradação. A produção capitalista, portanto, só desenvolve as técnicas e 

o grau de combinação do progresso social da produção minando, simultaneamente, as 

fontes originais de toda riqueza – o solo e o trabalhador (MARX, 1862 apud FOSTER, 

2014, p. 219) 

 

Assim, o desenvolvimento da indústria tanto influencia na modernização da agricultura quanto 

no esvaziamento populacional do campo e na massificação da urbanização. Nessa perspectiva, 

Marx aponta que a causa da destruição ecológica sob o capitalismo emerge da separação 

antagonista entre o campo e a cidade decorrente das relações espúrias da produção capitalista. 
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Configura-se aí o processo chamado de falha metabólica (FOSTER, 2014), isto é, a alienação 

tanto do ser humano quanto do ambiente, na medida em que as trocas materiais entre o homem 

e a natureza são interrompidas pelas atividades da sociedade capitalista. Dessa forma, pode-se 

dizer que esta ruptura foi construída a partir da divisão social do trabalho e do estabelecimento 

da propriedade privada do solo. A alienação aumentou na mesma proporção em que o 

capitalismo se desenvolveu e se mundializou, pois a produção local transcorreu/transcorre para 

áreas distantes dos lócus de produção e as comunidades locais passam a não comungar das 

trocas materiais que configuram o metabolismo. O ambiente é transformado em simples 

instrumentos de acumulação, em repositório de lucratividade; por isso, é alienado, destruído, 

contaminado, nutrido de toxidade. As trocas materiais que a classe oprimida acessa são, na 

verdade, os resultantes da alienação, quais sejam:  doenças provocadas pelas atividades 

industriais e agrícolas capitalistas globalizadas. 

No entanto, Marx “[...] aspirava uma ordem social que promovesse o desenvolvimento 

multifacetado dos talentos humanos e uma relação humana racional com a natureza, da qual 

somos parte” (FOSTER, 1999, p. 165). Foster salienta ainda que Marx e Engels reconheceram 

a necessidade da centralidade do conceito de sustentabilidade na relação humana com a 

natureza em todas as sociedades que virão a se desenvolver. A preocupação de tais teóricos 

com o ambiente não era pautada em uma concepção ecológica alienada, fragmentada. Eles 

voltaram-se para a construção de uma teoria social emancipatória, revolucionária, que leva em 

consideração a transformação da sociedade, a formação omnilateral do ser humano e a 

retomada das relações metabólicas conscientes entre o homem e a natureza, isto é, da superação 

da alienação em todas as suas nuanças. 

Observa-se que Marx e Engels estudaram diversas questões ecológicas voltadas para uma 

concepção de sustentabilidade, como ressalta Foster (1999, p. 168) “[...] em relação a florestas, 

rios e correntes, remoção de lixo, qualidade do ar e toxinas ambientais etc.” 

Na mesma linha de análise, Foster afirma que, tendo em conta que a natureza precede a 

humanidade e esta não se desarticula daquela, a julgar que se relacionam de maneira histórica 

e dialética, em uma ordem social justa, Marx prevê uma relação integradora entre o homem e a 

natureza. 

Assim, “[...] as alusões de Marx à sustentabilidade indicam que ele estava agudamente 

consciente das devastações ecológicas perpetradas pelo sistema” (FOSTER, 1999, p. 167). 
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Foster ressalta que Marx e Engels reconheceram “[...] que a sustentabilidade terá que estar no 

âmago da relação humana com a natureza em todas as futuras sociedades” (FOSTER, 1999, p. 

168-169). 

Percebemos o quanto o entendimento e ação segregados da relação Homem-Natureza foi/é um 

movimento crucial para o desenvolvimento das forças produtivas na sociedade capitalista. 

Entretanto, tal processo não promove a justiça socioambiental, o direito aos recursos e 

paisagens, e por isso, impede a determinados grupos e classes de terem acesso às condições 

(presentes e futuras) de exercerem a humanidade plena.  

Com base no exposto até o momento, notamos que o processo de apropriação da praia de 

Camburi no contexto da industrialização e urbanização de Vitória pode ser considerado uma 

falha metabólica, pois a belíssima paisagem natural passou por modificações e deteriorações 

intensas, para atender exclusivamente aos anseios do capital. Assim, é nítido como na lógica 

sistemática capitalista, a natureza é descartada, subtraída e usurpada, de forma a alienar o 

homem da sua constituição integral. A população do entorno das empresas que atuam no 

complexo Tubarão sofre com a toxidade emitida. Parte da praia foi incorporada pelas 

mineradoras e a areia apresenta toneladas de passivo ambiental depositado durante o tempo de 

atuação de tais poluidoras. 

Assim, a natureza do entorno da Vale S.A., em Camburi, transformada pela ampla deposição 

de minério de ferro, relaciona-se com estes sedimentos, retroagindo negativamente, na medida 

em que o ecossistema é atingido e transformado pela poluição.  Dessa forma, a comunidade 

situada nas proximidades deste entorno recebe cotidianamente o famigerado pó preto, além de 

vários gases tóxicos produzidos pelas atividades antrópicas, e por um processo alienado, passa 

a ser transformada fisiologicamente por causa de tais ações. Por exemplo, o percentual elevado 

de casos de alergias, asma, bronquite e rinite, além do comprometimento da expectativa de vida. 

O ser humano então, inserido em um processo metabólico, transforma-se de forma empobrecida 

quando as atividades e as relações com o ambiente são alienantes. 

Assim, alguns questionamentos são imprescindíveis. Qual relação metabólica se manifesta? 

Quais materiais a população da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) está 

metabolizando em seus organismos? Para onde vão os ganhos dos produtos produzidos e 

exportados nessa região? A parte que cabe à população é apenas a do minério esvoaçado pelos 

ares da cidade ou aquele depositado nas areias? A escolha daquele espaço foi feita mediante a 
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consultas aos citadinos ou foi por uma mera necessidade do capital global? Há uma 

conscientização sobre estas questões que extrapolem as acepções mitigadoras e positivistas de 

ambiente? 

Diante de tais questionamentos, entendemos como relevante o desenvolvimento de uma visão 

crítica da sociedade no que diz respeito à concepção de ambiente (FOSTER, 2014). Por isso, 

nos debruçamos em uma Educação Ambiental (EA) transformadora (LOUREIRO, 2003)15 que 

articula de forma dialética o homem-natureza. E pelo fato de estarmos, também, sob a 

perspectiva de educação 16  desenvolvida na Pedagogia Histórico-Crítica, utilizaremos a 

expressão Educação Ambiental Crítica. 

Entretanto, grande parte dos projetos de EA formulados pelo Estado, pela sociedade civil 

organizada (ONG’s e Indivíduos Não Governamentais [INGs]) e por empresas estão 

sedimentadas em concepções positivistas e instrumentais de ambiente, tratando-o de forma a 

gerar a dicotomia natureza-sociedade (FOSSALUZA, 2015). Nesses casos, o ambiente ganha 

conotação de meio (metade) – meio ambiente; assim, o espaço é tratado apenas considerando 

os aspectos físicos, químicos e biológicos e, por isso, é considerado neutro. Então, o caráter 

político, social, cultural é desconectado do ambiente, gerando programas ambientais 

educacionais a-históricos, acríticos, superficiais, que visam a simples mitigação de alguns 

incômodos ambientais, mas não se propõem, de forma alguma, a alterar o status quo da 

sociedade (LOUREIRO, 2003). Outra estratégia do discurso hegemônico percebido na atual 

sociedade dominada pelo modelo flexível e, principalmente, na EA hegemônica é a construção 

de ideais e práticas que concebem o indivíduo dissociado das relações sociais, centrado em si e 

que, por isso, atribuem as resoluções dos problemas aos indivíduos de boa vontade, nas palavras 

de Loureiro e Silva Neto (2016). É nesta perspectiva alienadora que os muitos projetos de EA 

são fundamentados, tratando a educação como um processo que independe de mediações 

sociais, alheio aos determinantes sociais e às relações de produção da sociedade capitalista 

(LOUREIRO; SILVA NETO, 2016). 

                                                        

15 Focamos nos escritos de Loureiro, por representar, no Brasil, a perspectiva mais representativa de educação 

ambiental a partir da análise marxista.  
16 “A educação é entendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa 

que a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. A prática social se põe, portanto, como 

o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa” (SAVIANI, 2015, p. 13). 
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Percebemos também algumas ideias no campo da EA que tratam o ambiente no campo teórico 

da complexidade (MORIN, 2006), de forma holística dando caráter absoluto ao espaço, 

desconsiderando o contraditório e tornando a totalidade em uma abstração metafísica. Este 

entendimento ignora o caráter de sujeitos históricos, seres humanos que, dialeticamente, 

constroem a realidade social (LOUREIRO, 2003). Esta perspectiva vem sendo difundida pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de uma entidade a ela vinculada, a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Apesar de 

tratar de temáticas relacionadas à sustentabilidade e ambiente, os relatórios emitidos pela 

UNESCO tem forte ideário neoliberal; por isso, tem comprometimento na formação de 

cidadãos flexíveis, com características que atendam ao sistema capitalista atual. 

Em contraponto à tais propostas de EA, colocamos em relevo aquela que está assentada no 

materialismo histórico e dialético, pautada na concepção de que o ambiente é eminentemente 

político e social, produzido historicamente e que congrega a síntese de múltiplas determinações 

(LOUREIRO, 2003). 

Segundo Loureiro, 

Educar para transformar é agir conscientemente em processos sociais que se 

constituem por atores sociais que possuem projetos distintos de sociedade, que se 

apropriam material e simbolicamente da natureza de modo desigual. Educar para 

emancipar é reconhecer os sujeitos sociais e trabalhar com estes em suas 

especificidades. A práxis educativa transformadora é, portanto, aquela que fornece ao 

processo educativo as condições para a ação modificadora e simultânea dos indivíduos 

e dos grupos sociais; que trabalha a partir da realidade cotidiana visando a superação 

das relações de dominação e de exclusão que caracterizam e definem a sociedade 

contemporânea (LOUREIRO, 2003, p. 42). 

 

A noção de transformação apresentada é pautada no questionamento da sociedade dividida em 

classes; a superação dessas relações sociais se estabelece a partir da luta de classes. Se, por um 

lado, as acepções positivistas de ambiente e de EA estão comprometidas com a sociedade 

capitalista, a EA crítica é emancipadora. É aquela que promove a consciência de classe (para 

si) e busca a superação da sociedade dominada pelo capital. Isto significa que a EA crítica 

questiona não apenas as mazelas relacionadas à toxidade gerada pelas empresas, ou os 

derramamentos de óleo e compostos químicos nos rios e mares, ou ainda, a emissão de 

particulados, como o pó preto. Ela questiona o modelo econômico hegemônico gerador de 
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problemas que ocorrem no ambiente, ou seja, no espaço social. Constata-se, então, que a 

desigualdade social, a fome, a miséria, as doenças, todos os problemas são, também, ambientais. 

Nesse caso, 

Ao refutar toda forma de pensamento que dissocia sociedade e natureza, indivíduo e 

sociedade, e que fragmenta o real em seu movimento contraditório, por entende-las 

como formas constitutivas das relações alienadas capitalistas, busca superar o 

idealismo e o objetivismo, a “naturalização” do que é socialmente produzido e a 

essencialização do ser humano. Para tanto, sustenta um modo de pensar que se define 

na práxis social, que apreenda o movimento do real em sua complexidade e enquanto 

totalidade. Afinal, uma prática revolucionária exige uma teoria revolucionária, que 

qualifique a ação transformadora para além do exercício crítico de questionar 

racionalmente algo posto como problema (LOUREIRO; TOZONI REIS, 2016, p. 71). 

 

Assim, a EA crítica é interposta como uma condição sine qua non para o processo de 

conscientização, politização e consequente mobilização, visto que pela via educativa busca-se 

desvelar a aparência da realidade concreta. Nesse processo de desvelar a aparência da prática 

social, a educação tem a função essencial de mediação, visto que o ser humano é um ser social, 

dependente do outro para se desenvolver (SAVIANI, 2008).  

A Pedagogia Histórico-Crítica apregoa práticas pedagógicas em um horizonte de transformação 

social, haja vista que se propõe a lutar pela apropriação dos conteúdos historicamente 

construídos pela humanidade. Nesse compasso, a EA crítica não visa apenas decifrar, informar 

e conhecer a realidade, ela vai muito além, pois “[...] busca compreender e teorizar na atividade 

humana, ampliar a consciência e revolucionar a totalidade que constituímos e pela qual somos 

constituídos” (LOUREIRO, 2003, p. 44). 

Destarte, a EA crítica pode ser pensada como uma importante trincheira na guerra de posição 

(GRAMSCI, 1988) para a superação da compreensão fragmentada e alienada do ambiente e, a 

partir daí, possibilitar a compreensão da realidade em sua totalidade, tornando-se promotora de 

uma atuação revolucionária daqueles que estão vinculados, inicialmente, à práxis docente, para 

posteriormente, tornarem-se mediadores do processo de conscientização dos discentes, e assim, 

atingir a sociedade como um todo. Trata-se, então, da base estratégica contra hegemônica 

(GRAMSCI, 1999) que resultará na busca da alteração do padrão societário, na constituição de 

uma nova ética do relacionamento entre os homens e da relação sociedade-natureza, mediado 

pela educação. 
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Entendemos como estratégica, também, a utilização das potencialidades da cidade para a 

compreensão das contradições e conflitos presentes na realidade urbana. Para este trabalho nos 

ancoramos na concepção de direito à cidade, na EA crítica e na formulação de uma “educação 

na cidade”. Esboçamos, a seguir, as bases fundantes da educação na cidade. 

 

3.3 POR UMA EDUCAÇÃO NA CIDADE 

Os estudos desenvolvidos dentro do Grupo de Estudos sobre Educação na Cidade e 

Humanidades (GEPECH), constituinte do Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Humanidades (PPGEH) do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), promoveram reflexões 

salutares para a definição do termo que utilizaremos neste trabalho, respectivo às contribuições 

do espaço urbano no processo educativo. O GEPECH iniciou suas atividades em março de 

2016, integrando uma das linhas do Grupo de Pesquisa “Artes Visuais, Literatura, Ciências e 

Matemática: diálogos possíveis”, cadastrado no CNPQ.  

Coordenado pelas professoras Dilza Côco, Priscila de Souza Chisté e Sandra Soares Della 

Fonte, o grupo foi idealizado com os seguintes objetivos: discutir relações entre a cidade e a 

educação a partir de áreas do conhecimento ligadas as humanidades; planejar, executar e avaliar 

formações de professores da educação básica que contribuam com reflexões sobre os espaços 

da cidade; e sistematizar materiais educativos que discutam e apresentem propostas 

relacionadas com a cidade. 

A partir de uma construção coletiva via diálogo com os integrantes do grupo, foram escolhidas 

as referências que abarcavam as temáticas cidade e educação. Dessa maneira, estabelecemos 

diálogo com autores como Lefebvre (1991, 1999), Canevacci (2004), Harvey (2014b), Silva 

(1979) e outros; assim como entrevistas17 com pesquisadores da área e visitas mediadas em 

pontos com potencialidades na cidade de Vitória (Museus, exposições etc.). 

Nossos estudos levaram em consideração as expressões utilizadas tanto por documentos 

oficiais, quanto por trabalhos acadêmicos desenvolvidos, quais sejam: cidade educadora; cidade 

educativa; e município que educa. 

                                                        

17 Entrevista com as professoras Fraya Frehse da Faculdade de Sociologia (USP); Joana Mello e Ana Castro, da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP); e entrevista com Paulo Roberto Padilha (Instituto Paulo Freire). 
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Notamos a polissemia das expressões cidade e educação; por isso, tomamos o cuidado de 

analisar a fonte e o sentido no uso de cada expressão. Percebemos o entrelaçamento dessas 

expressões ao modelo educacional correlacionado à concepção neoliberal que busca a formação 

do ser humano direcionado a atender a sociedade neoliberal. 

Entretanto, a partir dos nossos estudos, estamos construindo uma concepção que se afasta do 

ideário neoliberal promovido pela UNESCO e nos aproximamos de uma “educação na cidade” 

(cf. COCO et al., no prelo) 18sob a perspectiva fundada no materialismo histórico dialético, 

conforme nos apontam Chisté e Sgarbi ao dizerem que, 

Cientes de que a educação é um ato político, não neutro e ideológico descartamos o 

discurso da construção das “cidades educadoras” e reafirmamos nossa crença na 

perspectiva [...] da “educação na cidade”, como sendo aquela que promove a 

humanização, o empoderamento e a construção da cidadania plena que visa à 

transformação social (2015, p. 110). 

 

Um leitor desatento pode considerar que, ao focar na relação cidade e educação, desfocamos a 

instituição escolar e caímos nas garras da desvalorização do ensino. Nossa intenção é fazer uma 

“leitura” da educação fomentada pela cidade para propormos uma educação na cidade que se 

passa necessariamente pela mediação da educação escolar. Portanto, mais do que chamar 

atenção que há uma educação não-formal propiciada pela cidade, cabe-nos fazer uma distinção: 

o centro de nossa intervenção não é esse, mas a de fortalecimento da escola pública à medida 

em que o curso de formação de professores que propusemos intenciona instrumentalizar esses 

professores para que se sensibilizem e saiam com conhecimentos para tematizar isso em suas 

aulas na escola. Portanto, a cidade pode ser mais um espaço educativo ou com potencialidades 

educativas, mas o que pretendemos é fomentar e provocar o professor para que vejam nos vários 

espaços urbanos conteúdos/conhecimentos que possam ser tematizados na forma de ensino. 

Não é porque sairemos da escola e realizaremos visitas orientadas que o nosso foco é a educação 

não-formal. É a escola prolongando sua intervenção nos vários espaços citadinos. Estamos fora 

do muro da escola sim, mas a intervenção que se pretende suscitar continua sendo escolar. 

                                                        

18 Os integrantes do GEPECH, por meio de um estudo sistematizado, produziram o livro “Educação na cidade: 

conceitos, reflexões e diálogos”. Sob a coordenação das professoras Dilza Côco, Priscila de Souza Chisté e Sandra 

Sorares Della Fonte, os textos dos mestrandos, pesquisadores e professores do grupo foram organizados em três 

capítulos: o primeiro apresenta as discussões conceituais e reflexões sobre a “educação na cidade”; o segundo 

direciona a discussão para as possibilidades e potência da “educação na cidade” de Vitória, no Espírito Santo; o 

terceiro capítulo propõe a educação na cidade e as suas interfaces com a literatura. O livro será publicado pela 

Edifes e o lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2018. 
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Então, o docente pode possibilitar o desvelar das contradições soterradas e de conflitos 

encobertos na realidade social do espaço citadino.  

Compreendemos, assim, que a articulação entre cidade, ambiente e educação, pautada nos 

fundamentos marxianos nos permitem: uma visão apurada e elaborada do espaço urbano; a luta 

pela superação da desumanização da vida urbana; e pela construção de uma cidadania plena, 

isto é, a luta pelo direito à cidade e por uma cidade, de fato, urbana. 

No próximo capítulo, desenvolvemos a análise histórica do desenvolvimento da CVRD no 

Brasil e a sua inserção no Espírito Santo, bem como as transformações político-econômicas ao 

longo dos anos que alteraram as relações institucionais, políticas e ambientais da empresa com 

o seu entorno. 
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4 VALE S.A.: CONTRADIÇÕES E CONFLITOS HISTÓRICOS 

 

Abordamos, neste capítulo, as transformações que ocorreram na porção norte da praia de 

Camburi, em Vitória/ES, a partir das construções e instalações do porto e do complexo 

siderúrgico na ponta de Tubarão, em especial a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), atual 

Vale S.A. Inicialmente, destacamos o contexto político-econômico de criação da CVRD no 

Brasil, na década de 1930, para, então, na sequência, concentrar nossas atenções no contexto 

de implantação da CVRD em Vitória, na Ponta do Tubarão, na década de 1960. Em seguida, 

discutimos as transformações ocorridas na relação Estado-mercado, a partir da vigência da 

ordem neoliberal ao longo da década de 1990. Logo a seguir, problematizamos as ações da 

empresa pós-privatização e as dinâmicas políticas e sociais em relação à atuação da empresa. 

Por fim, analisamos sob a ótica teórico-crítica, as suas propostas educacionais atuais 

fomentadas pela empresa junto à comunidade. 

Alguns estudos históricos já foram realizados sobre a criação e o desenvolvimento da Vale. Por 

isso, não é nossa pretensão inaugurar outro estudo historiográfico do assunto. Pelo contrário, 

nessa primeira parte, recorremos a estas pesquisas (SILVA, 2004; MIRANDA, 2008; 

PINHEIRO, 2012; VALE, 2012) para fazer uma breve síntese do tema a fim de investigar, no 

segundo momento, as atuais iniciativas educacionais da empresa. 

Situada na macrorregião sudeste do Brasil, a cidade de Vitória (Mapa 1), capital do estado do 

Espírito Santo, é formada por um arquipélago e por uma parte continental.  É limítrofe ao 

município de Serra ao norte, de Vila Velha ao sul, de Cariacica ao oeste e ao leste banhada pelo 

oceano Atlântico. A área em destaque nesse trabalho – Ponta de Tubarão –, está situada na 

porção setentrional de Vitória nas adjacências do bairro Jardim Camburi e o Terminal Marítimo 

de Tubarão está localizado a aproximadamente 10 quilômetros a nordeste da ilha de Vitória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

  

Mapa 1 – Mapa político da cidade de Vitória 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória – PMV (2017) 

 

4.1 O INÍCIO DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL E A CVRD 

A década de 1930 se inicia imersa na Grande Depressão causada pela quebra da bolsa de Nova 

Iorque de 1929, consequência da superprodução, provocada pela dinâmica do modelo de 

produção fordista, que não contava com a geração de “[...] demanda suficiente para uma 

expansão duradoura” (HOBSBAWM, 1995, p. 104), e também, em decorrência do 

desequilíbrio da economia mundial, pois os Estados Unidos da América (EUA) cresceram de 

forma galopante e “[...] não se preocupavam em agir como estabilizador global” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 104).  

Nessa conjuntura, o modelo liberal, em vigor até então, mostrara suas debilidades, e assim, os 

países centrais buscaram mudanças nas suas políticas econômicas com o intuito de reestabelecer 

suas economias. Sob a influência de um dos economistas mais prestigiados daquele contexto – 

John Maynard Keynes (1883 – 1946) -, os países centrais implementaram políticas em que o 

Estado interferia na dinâmica político-econômica, com a finalidade de garantir o “pleno 

emprego”, o crescimento econômico e melhorias nos indicadores socioeconômicos. Tal 

proposta ficou conhecida como Keynesianismo, resultando no modelo Welfare State, isto é, no 

“Estado de Bem-Estar Social”. 
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Hobsbawn (1995, p. 100) afirma que 

O argumento Keynesiano em favor dos benefícios da eliminação permanente do 

desemprego em massa era tão econômico quanto político. Os Keynesianos 

afirmavam, corretamente, que a demanda a ser gerada pela renda dos trabalhadores 

com o pleno emprego teria o mais estimulante efeito nas economias em recessão. 

 

Além disso, deve-se considerar que a adoção dessa política do “pleno emprego” era uma 

política de prevenção e contenção popular, visto que o desemprego em massa tem caráter 

eminentemente explosivo em termos políticos e sociais (HOBSBAWM, 1995). 

Muitos dos países periféricos ao poder central sofreram fortes impactos da Grande Depressão, 

sobretudo aqueles em que suas economias estavam vinculadas às exportações para os EUA. 

Nesse quadro, a economia brasileira agroexportadora, com destaque a cafeicultora, que contava 

com os EUA como principal parceiro comercial, entra em declínio, abrindo espaço para novas 

dinâmicas político-econômicas atreladas ao processo de industrialização. 

Segundo Hobsbawm (1995, p. 97), 

O Brasil tornou-se um símbolo do desperdício do capitalismo e da seriedade da 

Depressão, pois seus cafeicultores tentaram em desespero impedir o colapso dos 

preços queimando café em vez de carvão em suas locomotivas a vapor. (Entre dois 

terços e três quartos do café vendido no mundo vinha desse país). 

 

Este foi o panorama da ruptura da República Velha para a emergência de um governo nacional-

desenvolvimentista firmado por meio de um pacto político em torno de Getúlio Vargas. Seu 

governo foi marcado pela forte intervenção estatal que viabilizou o processo de substituição de 

importações por meio da nacionalização e estatização da produção. Naquele momento, devido 

ao cenário do capitalismo global, tal Estado desenvolvimentista brasileiro, em certa medida, 

correspondia ao estágio do sistema capitalista em vigor (SILVA, 2004).  

É importante salientar que 

[...] no período varguista se realizou uma ampla Reforma Institucional, visando à 

centralização político-administrativa e ao fortalecimento da ação estatal. No âmbito 

das relações Estado versus mercado, tal reforma caracterizou-se pela maior 

intervenção na economia, que se efetivou de três formas: a) via criação de agências 

regulatórias e adoção de políticas regulatórias; b) via criação de institutos, autarquias 

e conselhos técnicos que funcionaram como órgãos de controle e supervisão de 

diversos setores produtivos; c) via criação de empresas estatais, objetivando resolver 

problemas de amplitude nacional e diretamente relacionadas com as soberanias 

estatais, naquela conjuntura crítica (SILVA 2004, p. 134). 
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Cabe destacar que, ao final da década de 1930, as principais economias do mundo travavam a 

Segunda Grande Guerra, e este cenário exerceu influência direta na configuração do processo 

de industrialização do Brasil, visto que, por exemplo, os EUA e a Inglaterra buscaram acordos 

para receber o suporte de produtos que, naquele momento, não obtinham êxito na produção 

interna, devido à guerra. 

É neste cenário, então, que o setor de mineração e do processo siderúrgico inicia suas atividades 

vinculadas ao Estado no Brasil. Percebe-se que tais atividades eram dominadas, nos primeiros 

anos do século XX, por empresários ingleses por meio da Brazilian Hematite Syndicate (1909), 

que organizou, em 1911, a Itabira Iron Ore Company.19A presença de ingleses nos países 

periféricos revelava a postura imperialista e exploradora da Inglaterra que buscava, desde o 

período do início da Segunda Revolução Industrial, novas áreas para subsidiar o seu 

desenvolvimento econômico. Em 1919, esta empresa foi comprada pelo americano Percival 

Farquhar. Todavia, com a emergência dos ideais nacionalistas no período varguista, foram 

criados marcos regulatórios e institucionais que, em conjunto com o contexto de guerra 

mundial, provocaram acordos e negociações com os EUA e a Inglaterra. Assim, em março de 

1942, na cidade de Washington, assinaram os “Acordos de Washington”, “pois foram incluídos 

seis acordos pelos quais ficaram à disposição do Brasil cerca de U$280.000.000,00” (SILVA, 

2004, p. 141). 

Estes acordos previam 

A encampação e melhoria da Estrada de Ferro Vitória-Minas; a exploração das minas 

de Itabira por uma companhia brasileira; o financiamento pelo Export-Import Bank 

of Washington para remodelar e concluir a construção da Vitória-Minas; e a venda de 

minério de ferro ao Governo Britânico e à Metals Reserve Company, órgão do 

Governo norte-americano (SILVA, 2004, p. 141). 

 

Dessa forma, Getúlio Vargas expediu o Decreto-Lei n°4.352, de 1° de junho de 1942, com a 

configuração organizacional e estrutural20 da CVRD. Em 11 de janeiro de 1943, Israel Pinheiro, 

o primeiro presidente da empresa, realizou a “Assembleia de constituição definitiva da 

Companhia Vale do Rio Doce S.A., a qual aprovou os estatutos da empresa e composição da 

                                                        

19 Em 1911, a empresa inglesa Itabira Iron Ore Company recebeu autorização do governo brasileiro para funcionar 

no país pelo Decreto no 8.787, de 16 de junho daquele ano. A empresa tinha sede em Londres e deveria manter um 

representante no Brasil, sujeito às leis e à jurisdição brasileiras (VALE, 2012 p. 29).  
20  Esse Decreto-Lei dizia que a diretoria da CVRD deveria ser constituída por cinco membros. Desses, um 

presidente de nacionalidade brasileira, dois diretores brasileiros e dois diretores americanos. 
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diretoria [...]” (SILVA, 2004, p. 145). Nascia, então, a CVRD, com sede administrativa 

localizada na cidade de Itabira/MG e domicílio para fins jurídicos na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ (VALE, 2012). 

Nota-se que a empresa em destaque nasce numa composição de um mix institucional, no que 

diz respeito à regulação, composta pelo Estado brasileiro, pelo mercado internacional e pela 

autorregularão empresarial. Este arranjo institucional foi a raiz dos conflitos de interesses 

estratégicos entre o Brasil e os EUA, além da dependência da empresa brasileira em relação aos 

estadunidenses. 

 

4.2 O INÍCIO DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E A   

      CVRD 

 

A década de 1960, período de instalação da CVRD em Vitória/ES, coincide com um contexto 

de grandes transformações na estrutura político-econômica nos países capitalistas centrais, em 

decorrência do processo de esgotamento do Welfare State (“Estado de Bem-Estar Social”) e do 

modelo de superacumulação Fordista. Harvey (2014a, p. 135) aponta que “[...] o período de 

1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a incapacidade do fordismo e do Keynesianismo de 

conter as contradições inerentes ao capitalismo”. 

Nos EUA, durante o período supracitado, a queda da produtividade e das taxas de lucro iniciou 

um grave problema fiscal, pois havia uma forte rigidez dos investimentos de capital fixo em 

sistemas de produção em massa e dos mercados e contratos de trabalho. Assim, a perspectiva 

de uma resposta mais flexível estava relacionada à política monetária, ou seja, na impressão de 

moeda em quantidades elevadas para tentar manter a economia estável. Em consequência dessa 

ação, ocorreu uma forte aceleração da inflação, que começou a ameaçar o dólar como moeda 

padrão para reserva e câmbio internacional. Nesse momento, a volatilidade das taxas de câmbio 

flutuante entra em cena induzindo a ruptura do acordo de Bretton Wood21, e consequentemente, 

provocando a desvalorização do dólar (HARVEY, 2014a). 

                                                        

21  A conferência de Bretton Woods de 1944 tentou reestabelecer condições para um sistema monetário 

internacional pautado no dólar, moeda da potência econômica EUA. 
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É nessa trilha inflacionária, a partir da década de 1960, que começa a se desenhar a crise de 

1973. Em decorrência da forte inflação, a crise imobiliária se alastra pelo mundo. Aliado a estes 

fatores, somamos a crise do petróleo, quando em 1973, depois de um ataque surpresa feito pela 

Liga Árabe ao Estado de Israel (Guerra do Yom Kippur), em resposta a tomada de território 

Sírio e Egípcio pelos israelenses na Guerra dos Seis Dias (1967), os EUA interviram fortemente 

em favor dos israelenses. Derrotada, a Liga Árabe diminuiu a produção de petróleo 

propositalmente para elevar o preço dos insumos energéticos para os EUA e os demais países 

ocidentais (HARVEY, 2014a). 

Nessa conjuntura de crise econômica, as debilidades do sistema capitalista em vigor e do 

modelo de produção fordista ficaram evidentes. Tal modo de produção fora fundado por Henry 

Ford e influenciado pelas ideias de F. W. Taylor (Os princípios da Administração Científica) e 

continham como alvos basilares: a produção e o consumo em massa; um sistema produtivo 

baseado na racionalização da força de trabalho; uma inédita forma de gerenciar e controlar o 

trabalho. Todos esses elementos do sistema fordista traziam, de maneira central, a formação e 

manutenção de um novo tipo de homem e sociedade. 

Conforme aponta Harvey, 

O líder comunista italiano Antônio Gramsci, jogado numa das prisões de Mussolini 

umas duas décadas mais tarde, extraiu exatamente essa implicação. O americanismo 

e o fordismo, observou ele em seus Cadernos do Cárcere, equivalem ao “maior 

esforço coletivo até para criar, com velocidade sem precedentes, e com uma 

consciência de propósito sem igual na história, um novo tipo de trabalhador e um novo 

tipo de homem”. Os novos métodos de trabalho “são inseparáveis de um modo 

específico de viver e de pensar e sentir a vida” (HARVEY, 2014a, p. 121). 

 

Todavia, diante da situação crítica de crise surgiram novas demandas emergentes que obrigaram 

a passar por um período de maior racionalização, reestruturação e intensificação do controle do 

trabalho (HARVEY, 2014a). A ordem passou a ser a procura por novos nichos e mercados, 

novas áreas geográficas de produção e mão de obra barata, e novas tecnologias para dinamizar 

a movimentação do capital. 

Assim,  

A acumulação flexível, [...] é marcada por um confronto direto com a rigidez do 

fordismo. Ela se apoia da flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados, dos 

produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de 

produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços, novos 

mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 

tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 
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padrões do desenvolvimento desigual tanto entre setores como entre regiões 

geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado 

“setor de serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões 

até então subdesenvolvidas [...] (HARVEY, 2014a, p. 140). 

Nesse contexto, ocorre a Revolução Técnico-Científica Informacional que se torna o arcabouço 

técnico do novo modelo de sociedade capitalista. Assim, uma série de transformações 

tecnológicas que atendem às demandas do modelo de acumulação flexível possibilitam 

flexibilizar a mão de obra, buscar novos mercados, reduzir custos de produção – por meio das 

multinacionais e transnacionais – e aumentar a mais-valia global contribuindo para o aumento 

da competitividade e das desigualdades (SANTOS, 2001).  

Compreendemos que tais transformações estão inseridas no âmago de um projeto de sociedade 

capitalista que buscava superar a crise econômica e se afirmar no mundo ainda bipolarizado 

(Guerra Fria), mas, sobretudo, ampliar sua atuação e domínio político-econômico e ideológico.  

A partir daí, desenvolveram-se no âmbito dessa sociedade, as políticas neoliberais em 

contraponto ao Welfare State. Podemos dizer que, enquanto no modelo de Bem-Estar social o 

Estado se colocava como agente central no direcionamento tanto das políticas econômicas como 

das políticas sociais, ou seja, um Estado garantidor dos padrões, mínimos que sejam de saúde, 

educação, emprego e renda, seguridade social e habitação, o modelo neoliberal remonta aos 

ideais de Adam Smith, pelo crivo de economistas como o norte americano Friedman, evocando 

a “mão invisível” do mercado como agente central, promovendo um “Estado Mínimo”, isto é, 

um Estado reduzido, que privatiza, terceiriza e entrega para a iniciativa privada grande parte 

das políticas sociais e das atividades econômicas que outrora estavam sob a sua incumbência.  

Pode-se perceber que o modelo neoliberal que emerge, inicialmente, na Inglaterra de Margareth 

Thatcher e nos EUA de Ronald Reagan, é resultante da tentativa de busca contínua das forças 

econômicas de aumentar a expansão e acúmulo do capital a nível global, ou seja, de ampliar a 

mais-valia global (SANTOS, 2001). Dessa maneira, a rigidez do fordismo torna-se deficiente 

para atender a tais anseios, e por isso, o modelo de acumulação flexível, compatível com as 

características técnicas geradas na Revolução Técnico-Científica Informacional, torna-se o 

modelo compatível aos interesses do grande capital. 

Em síntese, podemos dizer que os fatores técnicos – modelo flexível de produção – e 

tecnológicos – transporte e comunicação – formaram as bases operacionais da globalização 

econômica, enquanto as ações neoliberais deram as diretrizes no campo político para o 

desenvolvimento da nova fase do sistema econômico, ou seja, o capitalismo informacional. 
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Inserido nessa conjuntura, o Brasil passava por um período de governança ditatorial militar 

articulada pelas elites e que fora construída em conluio com os EUA. Desse modo, o Golpe 

Empresarial-Militar consumado em 1° de abril de 1964 objetivava conter o avanço de ideais 

progressistas que poderiam desarticular os interesses de tal elite e dos países capitalistas 

centrais. Assim, notamos que o Brasil estava alinhado às diretrizes estadunidenses, visto que a 

transição política a partir do Golpe de 1964 buscava superar o nacional desenvolvimentismo e 

impor uma doutrina da interdependência (SAVIANI, 2010). 

Conforme aponta Saviani 

Consumada a renúncia, a conturbada posse de Jango estava diretamente ligada à 

mencionada contradição entre modelo econômico e ideologia política. O novo 

presidente, membro das classes dominantes cuja ascensão, porém, se devia aos 

compromissos com as massas operárias e com a ideologia nacionalista, convertera-se 

na própria personificação da contradição que agitava o país. Suas hesitações entre a 

pressão dos grupos econômicas dominantes e a fidelidade aos compromissos 

decorrentes de sua carreira política permitiram-lhe equilibrar-se no poder durante 

algum tempo, ao mesmo tempo em que preparavam sua queda. Quando, em março de 

1964, por insistência de seus conselheiros imediatos, ele dava mostras de que havia 

superado as hesitações, apelando às massas, seu destino já estava traçado. O Golpe 

militar desencadeado em 31 de março consumou-se logo em 1° de abril. Diante da 

alternativa: ajustar a ideologia política ao modelo econômico ou vice-versa, a 

Revolução de 1964 resolveu o conflito impondo a primeira opção (PEREIRA, 1970). 

E a ideologia do nacionalismo desenvolvimentista foi substituída pela doutrina da 

interdependência (SAVIANI, 2010, p. 364). 

 

 

A ideologia de interdependência foi desenvolvida por Golbery22 e propunha uma relação em 

que o ocidente precisava do Brasil na luta contra o comunismo e como apoio diplomático de 

valor nas Nações Unidas; e que o Brasil dependia do ocidente para o progresso técnico, 

econômico e cultural. 

Ainda na perspectiva conflituosa entre nacional desenvolvimentismo versus interdependência 

e dentro do “Plano de Valorização Econômica do Estado”, o Espírito Santo passava por grandes 

transformações, sobretudo a cidade de Vitória. Vale lembrar que, na década de 1960, devido à 

queda expressiva do preço do café e a alta concorrência, o Governo Federal lançou o “Plano de 

Erradicação dos Cafezais" que tinha o intuito de, a partir da erradicação da cafeicultura, 

diversificar a produção econômica. Esse plano afetou amplamente a agricultura familiar e 

                                                        

22 Militar criador do Serviço Nacional de Informações e autor do livro que deu forma à Doutrina da Segurança 

Nacional, publicado em 1966, denominado “Geopolítica do Brasil” (SAVIANI, 2010). 
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culminou no forte processo migratório de êxodo rural (DARÉ, 2010). Inicia-se aí a transição da 

economia agroexportadora para a urbano-industrial no estado do Espírito Santo. 

Contudo, tais modificações começaram a ocorrer, na verdade, a partir do governo de Jones dos 

Santos Neves (1951-54). Pinheiro (2012, p. 25), salienta que foi “[...] necessário investir na 

diversificação econômica, através do aparelhamento infra estrutural básico (portos, rodovias, 

energia, etc.)”. Buscava-se aí a maior integração econômica e a expansão da indústria nacional 

no Espírito Santo. 

 Silva aponta que 

Como premissa justificadora para tal ação, ressalva a localização estratégia do 

Espírito Santo no território nacional, que, pela proximidade com o quadrilátero 

ferrífero mineiro e pela potencialidade portuária, deveria se transformar em ‘centro 

monopolizador de futuras indústrias’ (SILVA, 1987, p. 34). 

 

Entretanto, foi no governo de Carlos Lindenberg (1959-62) que houve a consolidação do plano 

de industrialização do Espírito Santo (contexto de criação da Federação das Indústrias do 

Espírito Santo - FINDES), haja vista que esse governo foi influenciado e impactado pela 

ideologia desenvolvimentista do Governo de Juscelino Kubistchek (SILVA, 2012). 

Ao longo das décadas de 1960 e 1970, o Espírito Santo passou por grandes transformações no 

campo econômico, devido às políticas de desenvolvimento industrial e de crescimento 

econômico adotado pelos Governos Federal e Estadual. Destaca-se que nessa conjuntura, a sede 

da CVRD é transferida para a cidade de Vitória (1961). 

Desse modo, 

[...] as lideranças locais junto com a CVRD articulam a implantação de grandes 

projetos industriais (aqueles de capital do governo federal e externo) colocando em 

negociação as oportunidades locais. Em consequência promovem a instalação da 

Aracruz Celulose, da Samarco Mineração, da Siderúrgica de Tubarão e a 

intensificação das atividades da Companhia Vale do Rio Doce, que já exportava 

minério, também em ‘pellets’, pelo porto de Tubarão (CAMPOS JUNIOR, 2002, p. 

16) 

 

Outro destaque é governo de Cristiano Lopes Filho (1967-71), que se esforçou na busca 

estratégica por recursos e benefícios fiscais para financiar a industrialização capixaba 

(CAMPOS JUNIOR, 2002). 
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Pinheiro (2012, p. 26) destaca que 

O governo de Christiano Dias Lopes Filho (1967-71) incentivou os grandes projetos, 

como a construção da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). O centro de Vitória 

se reafirma, então, como núcleo administrativo, comercial e de serviços. Na década 

de 1970 é iniciado o deslocamento do interesse mobiliário de atividades comerciais e 

administrativas para fora do Centro de Vitória. 

 

No entanto, de qualquer forma, os interesses do Governo Federal se sobreporiam independente 

da vontade dos governantes capixabas. Podemos notar este fato por meio do discurso de Eliezer 

Batista, presidente da CVRD entre 1961 e 1964 e entre 1979 e 1986, quando afirma: “Desde a sua 

origem a VALE foi criada para gerar divisas e, assim, ser um instrumento de desenvolvimento do 

País” (SILVA, 2004, p. 183).  

Depreende-se, então, que a partir da década de 1960, o estado do Espírito Santo entra na pauta de 

medidas e planos de desenvolvimento para atender aos interesses econômicos do país, haja vista 

que a sua localização estratégica litorânea e a sua proximidade ao Quadrilátero Ferrífero conferiam 

vantagens econômicas na articulação e formação do Corredor Centro-Leste.23 

 

4.3 A VALE S.A. E O SEU ENTORNO 

O contexto de implementação da estrutura portuária na ponta de Tubarão coincide com uma 

mudança da empresa na estratégia de comercialização de seus produtos. Até a década de 1950, 

os contratos apresentavam curta duração e, por isso, a empresa ficava em uma situação de 

vulnerabilidade no comércio mundial. Porém, no período da primeira gestão de Eliezer Batista, 

o formato dos contratos foi reformulado, e passou a ser negociado com longa duração.  

Sobre este formato de contrato, Silva afirma que 

Essa nova modalidade, pelo volume das operações contratadas, exigiria da empresa 

reaparelhamento tanto operacional como de sua infraestrutura logística. Condição esta 

definida e pactuada por ocasião em que os contratos foram firmados, o que impôs um 

deadline ao cronograma de ações da empresa (SILVA, 2004, p. 214). 

 

Dentre os países que firmaram contratos com a CVRD, destacamos a Itália, a Argentina e o 

Japão. Este último condicionou a validade do contrato à construção de um novo porto, que fora 

                                                        

23 “O consórcio do Corredor de Transportes Centro-Leste é um sistema coordenado pelos governos envolvidos, 

iniciativa privada, seis portos capixabas e integrado por uma malha de transporte rodoferroviário” (SEFAZ  - 

Disponível em: < http://www.sefaz.es.gov.br/painel/tran09.htm > Acesso em: 19-06-2016). 

http://www.sefaz.es.gov.br/painel/tran09.htm
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construído na Ponta de Tubarão para comportar o volume imenso de 50 milhões de toneladas 

de minério compromissado no documento para ser entregue dentro de um prazo de 15 anos. 

Porto este que deveria estar em operação na data inicial do vigor do contrato, ou seja, no dia 1° 

de abril de 1966 (SILVA, 2004). 

O aumento da demanda, em consequência do novo modelo de contrato, exigiu da empresa uma 

estrutura compatível, conforme podemos observar na narrativa da empresa a seguir:  

 

O Terminal Marítimo de Tubarão foi construído em uma ponta acerca de 12 

quilômetros do centro de Vitória. O antigo nome do lugar, Tubarão, era perfeito para 

demonstrar a agressividade dos novos planos da Companhia. Idealizado por Eliezer 

Batista, quatro anos antes da inauguração, o Terminal poderia receber navios com 

capacidade de transportar até 150 mil toneladas de minério – ainda que a maioria da 

frota mundial não passasse de 60 mil toneladas. Tubarão foi construído em parceria 

com empresários da indústria siderúrgica japonesa e marcou definitivamente a 

mudança de estratégia de exportação da Vale. Longas distâncias, grandes navios, 

contratos de longo prazo, enormes quantidades de minério. Era uma visão superlativa 

do que viria pela frente. Por um atracadouro que avança quase quatro quilômetros mar 

adentro, a Vale apontava para o seu futuro (VALE, 2012, p. 103). 

  

Destaca-se a alusão feita pela própria empresa com o nome da Ponta de Tubarão e a postura 

agressiva da empresa diante dos novos planos. Agressividade esta que menosprezou as opiniões 

de especialistas e ambientalistas concernentes à impropriedade do local da instalação do 

complexo siderúrgico-portuário. 

Dentre tais especialistas, podemos destacar a figura ilustre do ambientalista, cientista e militante 

das causas ambientais Augusto Ruschi. Ele dizia que a área escolhida para sediar o complexo 

siderúrgico-portuário era a porção menos poluída de Vitória e, por isso, era ideal para receber 

status de zona residencial. Também ressaltou os equívocos dos estudos elaborados que 

justificavam a implantação da empresa no Planalto de Carapina, região limítrofe ao município 

de Vitória, nas adjacências da Ponta de Tubarão e de Camburi. 

Em entrevista cedida ao jornalista Rogério Medeiros (1995, p. 49), Ruschi afirmava que 

Os ventos dominantes em Vitória e no Espírito Santo são nordeste (NE) [...]. Tais 

ventos sopram durante 8 a 9 meses por ano, ou seja, janeiro, fevereiro, março, julho, 

agosto, outubro, novembro e dezembro, em direção de 30 a 60 graus, em velocidade 

que varia de 4 a 38 km/hora. [...] Esses fatos têm real importância no transporte de 

poluentes oriundos das diversas operações siderúrgicas [...] todos esses poluentes 

podem causar efeitos ao homem pela exposição a substâncias cancerígenas [...] além 

de doenças respiratórias causadas pelos derivados do enxofre. 

 



 

76 

  

Cabe ressaltar que a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), uma das 

cinco comissões regionais da ONU (Organização das Nações Unidas), elaborou um relatório 

dando as coordenadas locacionais para a construção de uma siderúrgica no Espírito Santo 

(BORGES, 1996), indicando, assim, a Ponta de Tubarão, em Vitória, devido à fatores logísticos 

e estratégicos para o capitalismo global. 

Percebe-se, então, a forte conotação político-econômica na escolha da localidade tanto do porto 

quanto das empresas que chegariam a posteriori. Evidencia-se, ainda, que a concepção 

“cepalina” estava fundada na ideia geopolítica de “centro-periferia” (RODRIGUEZ, 1981). Isto 

quer dizer que os interesses corporativos do capital buscavam promover a manutenção de uma 

Divisão Internacional do Trabalho (DIT), na qual os países periféricos passariam por um 

processo de desenvolvimento industrial intimamente relacionado com a manutenção da 

dependência tecnológica e financeira das áreas centrais. 

Em 1966, o porto Tubarão começou a operar. Ao longo das décadas seguintes, o Governo 

Federal passou a fazer investimentos na estrutura portuária, além de industriais no entorno, 

sobretudo, com as usinas de pelotização. Em seguida, em 1969, a primeira usina de pelotização 

da CVRD, em Tubarão, com envergadura para produzir mais de dois milhões de toneladas/ano 

foi inaugurada (SILVA, 2004). 

A construção do terminal de Tubarão e da primeira usina de pelotização da CVRD provocou 

uma economia de aglomeração na região, isto é, influenciou na instalação de outras empresas, 

por exemplo, a Aracruz Celulose (atual Fibria) e a Companhia Siderúrgica Tubarão (CST atual 

ArcelorMittal). 

Nesse sentido, pode-se dizer que se formou uma hinterlândia24 (SLACK, 1994), visto que a 

região nas adjacências da zona portuária sofreu forte influência da área siderúrgico-portuária. 

Área esta que manifesta a expansão da produção, reprodução de acúmulo do capital, 

promovendo novos arranjos espaciais e econômicos. 

 

                                                        

24 Entende-se por Hinterlândia como a área que se desenvolve, em termos urbanos e econômicos, sob a influência 

das atividades comerciais vinculadas à uma rede portuária. 
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Dessa forma, percebe-se que 

[...] o modelo industrial exportador implantado no ES a partir de meados da década 

de 1960 teve influência decisiva nos movimentos de concentração urbana e industrial 

em torno da cidade de Vitória. A dinâmica da economia estadual deixou de estar 

circunscrita apenas aos impulsos regionais/locais, passou também a ser impulsionada 

pelos circuitos internacionalizados da economia mundial, sobretudo a partir das 

iniciativas da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e da correlação de forças 

sociopolíticas que assumiram o poder político estadual a partir de 1964 (SILVA, 2010, 

p. 31). 

 

 

 

Nessa perspectiva, o processo de urbanização de Vitória acelera-se, condicionado pelo êxodo 

rural, provocado por forças atrativas da industrialização tardia do estado, e também pela 

repulsão no campo, devido à “Política de Erradicação dos Cafezais”. 

Assim, a porção leste de Vitória foi ocupada primeiramente (Enseada do Suá, Praia do Canto 

etc.). Após a construção da ponte “Ceciliano Abel de Almeida” (GORING, 2010), chamada 

pelos citadinos de ponte Camburi25, a porção setentrional começou a ser povoada. Novos 

bairros começaram a se desenvolver, como: Jardim da Penha, Mata da Praia, Jardim Camburi 

(Vitória); e Bairro de Fátima (Serra). 

Nos mapas 2 e 3, podemos observar o salto no crescimento da mancha urbana de Vitória nas 

três últimas décadas do século XX provocado pela presença das forças econômicas na parte 

setentrional da cidade.  

                                                        

25 Há evidências de que a praia de Camburi, assim como o bairro, recebeu esse nome devido à ocorrência do peixe 

robalo nas águas da baía. Tal peixe era chamado de “camburi” pelos indígenas da região. 
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Mapa 2– Evolução da mancha urbana de Vitória ES (1950/60/70). 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2016).  
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        Mapa 3– Evolução da mancha urbana de Vitória ES (1980/1990) 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2016) 
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A partir da década de 1970, a concentração populacional na porção continental de Vitória 

começa a aumentar devido ao desenvolvimento industrial. Nota-se a ampliação das atividades 

na Ponta de Tubarão, inicialmente com a CVRD e posteriormente com a CST.  

Ao longo dos anos de 1970 e 1980, altos investimentos estatais em grandes projetos industriais 

e infraestruturais contribuíram para a especialização de produção industrial de base, ou seja, de 

commodities (baixo valor agregado), ratificando a posição do Brasil e, consequentemente, do 

Espirito Santo na DIT como produtor industrial em grande escala de recursos minerais. Pode-

se notar que, em 1971, por exemplo, algumas usinas de beneficiamento de pelotização são 

inauguradas pela CVRD. E em 1983, ocorre o início da operacionalização da Companhia 

Siderúrgica Tubarão (IGLESIAS, 2010). 

Na década de 1990, os fortes ventos neoliberais do Consenso de Washington influenciam o 

cenário político brasileiro, promovendo o “Programa Nacional de Desestatização” (PND) 

conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Observa-

se que, até a década de 1980, o BNDES era uma agência de fomento da indústria nacional 

obedecendo os parâmetros impostos pelo regime militar. Na década de 1990, entretanto, tal 

agência torna-se gestora do PND atendendo aos interesses da nova fase da economia capitalista, 

agora globalizada (DINIZ, 2004). 

Dessa maneira, podemos constatar que o primeiro presidente eleito diretamente no período pós-

ditadura, o alagoano Fernando Collor, do Partido da Reconstrução Nacional (PRN), recebeu 

forte apoio da grande mídia televisiva, bem como dos especuladores, haja vista que ele 

representaria a abertura econômica do país para a economia globalizada, a partir de políticas 

neoliberais. Assim, em 12 de abril de 1990, por meio da lei nº 8.031, a Presidência da República 

cria o Programa Nacional de Desestatização. 

A renúncia de Collor, em dezembro de 1992, antes da finalização do processo de impeachment, 

não obstruiu o ritmo das privatizações, pois tanto o seu sucessor, Itamar Franco do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), quanto o ministro da fazenda de Franco, 

Fernando Henrique Cardoso do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), prosseguiram 

no aprofundamento do processo da implementação das políticas neoliberais. 

Em 1994, em virtude do controle inflacionário via implementação do Plano Real, das falácias 

relacionadas às vantagens para a sociedade a partir do avanço das políticas neoliberais e do eco 

dado a este discurso pela grande mídia (Rede Globo, Sistema Brasileiro de Televisão e 
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Bandeirantes), Fernando Henrique Cardoso foi lançado candidato e eleito à Presidência da 

República do país.  

A partir de então, nota-se que, no primeiro mandato de FHC, em menos de quatro anos, o 

aprofundamento da ordem neoliberal, com a abertura econômica, as privatizações e outras ações 

apresentavam a mesma extensão, profundidade e ritmo do processo que, no México, demorou 

14 anos para acontecer (DINIZ, 2004). 

Para acelerar ainda mais o processo de desestatização, em 1997, FHC altera os procedimentos 

relativos ao PND, revogando a Lei nº 8.031, de 1990. Sancionando, assim, uma lei substitutiva, 

a saber, Lei nº 9491, de 09 de setembro de 1997. Tal lei ganhou um perfil menos burocrático, 

com o intuito de acelerar as vendas do patrimônio do povo brasileiro. 

Dessa forma, a partir de 1997, o governo do “psdebista” FHC prosseguindo na aplicação da 

ideologia político-econômica do “Estado Mínimo”, privatiza várias estatais importantes de 

telecomunicações, energia, transporte, bancos e siderúrgicas; neste último setor, destacamos o 

caso da privatização da CVRD.   

Vale ressaltar, que ao longo da década de 1990 muitas ações foram tomadas na CVRD com a 

finalidade de preparar o terreno para o vindouro processo de “privataria”. Um exemplo é a 

diminuição progressiva dos salários dos funcionários e a retirada das participações dos lucros. 

Além disso, inicia-se um Plano de Demissões Voluntárias (PDV) acompanhado de uma série 

de terceirizações de serviços e demissões verticais (GODEIRO et al., 2007). 

Diniz aponta que 

A privatização da CVRD talvez tenha sido a mais difícil de todas, a empresa além de 

maior exportadora do Brasil era vista como a mais eficiente de todas as estatais. O 

governo enfrentou 217 ações judiciais, mais do que um quarto do total de ações 

relativas à privatização no Brasil até o fim de 1998 (DINIZ, 2004, p. 107). 

 

O fato é que a privatização da CVRD, efetivada em 6 de maio de 1997, foi um escândalo 

nacional ocultado pela mídia televisiva, visto que o preço de venda fora subestimado (U$3,338 

bilhões), pois não foram incorporados neste valor os seguintes elementos: um conglomerado 

com 60 empresas; infraestrutura ferroviária e portuária; as participações societárias em dezenas 

de outras empresas; o valor integral das reservas minerais (GODEIRO et al., 2007). 
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Percebe-se uma forte conotação entreguista nesse cenário, camuflada pelo discurso de 

insuficiência do Estado na gestão da empresa e da necessidade de levantamento de capital via 

venda das estatais. Todavia, esse discurso não se sustenta diante de análises relacionadas aos 

empréstimos bilionários feitos pelo BNDES à empresa, assim como nas isenções fiscais a ela 

direcionada no pós-privatização. 

Nesse contexto, o Complexo de Tubarão passa a pertencer diretamente à iniciativa privada, que 

se compromete prioritariamente com a busca da lucratividade em detrimento das questões 

socioambientais. Por isso, as modernizações no circuito produtivo foram acompanhadas de 

demissões. A empresa passou a produzir mais e consequentemente a lucrar mais. Assim, devido 

a esta centralidade econômica, os bairros situados ao entorno da empresa (em Serra e em 

Vitória) passaram por um elevado crescimento no índice populacional e nos empreendimentos 

imobiliários. 

No século XXI, a empresa em questão muda o nome para Vale S.A. (2007). A produção e área 

de atuação são ampliadas e, em decorrência disso, os problemas socioambientais se multiplicam 

nas áreas de atuação da referida empresa. 

 

4.3.1 O Problema do “Pó Preto” 

Com o processo de industrialização do estado do Espírito Santo, sobretudo em Vitória, as 

transformações da paisagem foram impactantes. A partir da segunda metade do século XX, o 

crescimento urbano-industrial ocorreu de forma vertiginosa. Assim, como todo crescimento 

acelerado e tardio que prioriza o crescimento econômico, os problemas socioambientais 

surgiram em elevada escala. 

Desde o processo de instalação das usinas de pelotização, as discussões sobre os problemas 

ambientais já se mostravam presentes. Mendonça e Freitas (2012, p. 55) apontam que 

Em entrevista concedida ao jornalista Rogério Medeiros, em 1975, o ambientalista 

Augusto Ruschi alertava para a impropriedade da localização da siderúrgica e a emissão 

de poluentes atmosféricos. A entrevista foi divulgada em seu livro “Ruschi: o agitador 

ecológico”, publicado pela Editora Record, em 1995, e integralmente reproduzida, em 

edição especial, no periódico eletrônico “Século Diário”. Na entrevista, Ruschi faz menção 

a um documento publicado pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra 

(ADESG), originário de uma palestra proferida em 1971, na mesma instituição. 
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A impropriedade da localização se dá pela disposição do complexo industrial da Ponta de 

Tubarão em relação ao vento nordeste que predomina ao longo do ano. Com isso, os bairros 

situados na direção seguida pelo vento sofrem em demasia com o “pó preto” (pó de minério). 

Dentre os bairros de Vitória que mais recebem o incômodo pó preto, destacam-se: Jardim 

Camburi (situado ao lado da empresa), Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Ilha do 

Frade e Ilha do Boi. 

Além do vento nordeste que espalha o pó de minério pela Grande Vitória, percebe-se ainda um 

alto teor de minério de ferro precipitado na areia da praia de Camburi, principalmente no 

entorno da Vale, proveniente das atividades no porto de Tubarão. Tal concentração de poluente 

implica a perda de qualidade da água e a consequente não-balneabilidade.  

Nesse cenário, a ONG AAPC, criada em 2009, e presidida por Paulo Fernandes Pedrosa, ganha 

destaque. Segundo Paulo, o passivo ambiental26de minério acumulado na orla de Camburi tem 

aproximadamente 55 centímetros de profundidade, e estima-se que 180.000m³ de sedimento de 

minério esteja depositado na praia. A Associação, desde a sua fundação, realiza ações na orla, 

com o intuito de gerar reflexões sobre o ambiente, além de ações educativas e contestatórias, 

objetivando desvelar os problemas causados pela Vale S.A. 

Nos últimos anos, algumas ações de políticos (CPI e Audiências) e de ONG (Organização Não-

Governamental) ganharam maior notoriedade na mídia capixaba. Dentre as organizações 

destacam-se: ACAPEMA (Associação Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente); AMPIB 

(Associação dos Moradores e Proprietários da Ilha do Boi); SAMIFRA (Sociedade dos Amigos 

e Moradores da Ilha do Frade); e AAPC (Associação dos Amigos da Praia de Camburi). 

Estes movimentos contestatórios e reivindicatórios surgiram em decorrência dos problemas de 

saúde acima da média nacional (Quadro 4) e da perda da qualidade do ar e de vida na capital e 

nos municípios que compõe a RMGV. 

Constatamos, a partir do estudo de Miranda (2008) intitulado “Prevalência da asma e sintomas 

no município de Vitória ES: comparação entre duas áreas com diferentes fontes de poluição 

atmosférica identificadas através do biomonitoramento”, que nos bairros de Jardim Camburi e 

Jardim da Penha, as prevalências de sintomas respiratórios encontradas foram elevadas em 

                                                        

26 "O passivo ambiental pode ser conceituado como toda agressão que se praticou/pratica contra o meio ambiente 

e consiste no valor de investimentos necessários para reabilitá-lo, bem como multas e indenizações em potencial” 

(IBRACON,1996, p. 5 apud SANTOS et al., 2001, p. 92). 
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comparação a estudos nacionais e internacionais, e que há uma associação direta entre a 

proximidade das indústrias do Complexo Tubarão, à poluição e ao sintoma respiratório 

problemático. Evidencia-se, ainda, que os grupos mais vulneráveis são as crianças, os idosos e 

portadores de deficiência respiratória prévia. 

Quaro 4 - Quadro 1 - Situação do Espírito Santo, no que tange à saúde da população baseado 

no questionário internacional ISSAC - International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood 

 
Fonte: Miranda (2016). 

 

Depois de meses de discussões, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), por meio 

do relatório circunstanciado Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do “pó preto”, resolução 

nº 3.931/2015, apresentado em outubro de 2015, indicou medidas compensatórias a serem 

tomadas pelas empresas atuantes no complexo Tubarão. Nota-se que as medidas indicadas não 

visam promover o combate imediato e definitivo do problema da poluição atmosférica. Todas 

as ações propostas são de cunho paliativo e parecem ironizar os problemas que a população 

capixaba vem passando ao longo dos anos de atividade do complexo siderúrgico-portuário. Por 

exemplo, uma das medidas é a da construção de unidades hospitalares. Então, se há uma relação 

direta entre as doenças respiratórias e as atividades das empresas da Ponta de Tubarão, por que 

não houve proposições mais efetivas? É certo que os interesses políticos se colocaram sobre os 

interesses da sociedade capixaba, visto que a Vale S.A. e demais grandes empresas que atuam 

no Espírito Santo são um dos maiores financiadores privados de campanhas de candidatos 

eleitos à cargos municipais, estaduais e federais (Quadros 5 e 6).  

Até mesmo parte da mídia se manifestou com reportagens que colocam em destaque as redes 

de interesses entre alguns partidos, alguns políticos e grandes empresas. A exemplo disso, 

evidenciamos algumas notícias: no Século Diário27 a matéria veiculada no dia 10 de novembro 

de 2015, intitulada “Deputados recebem doações da Vale-Samarco integram comissão 

encarregada de fiscalizar tragédia”; na Carta Capital28, a reportagem do dia 13 de novembro de 

                                                        

27 http://seculodiario.com.br/25772/8/deputados-que-receberam-doacoes-da-samarco-fazem-parte-de-comissao 
28 https://www.cartacapital.com.br/sociedade/quanto-candidatos-e-partidos-recebem-da-vale-6889.html 



 

85 

  

2015 traz o destaque “Quanto candidatos e partidos recebem da Vale”, tal reportagem coloca 

em evidência números grandiosos relacionados aos partidos políticos, somando um total 

aproximado de 50 milhões (distribuídos entre PMDB, PT, PSDB, PSB, PP e PC do B); o portal 

G1 29 , em 16 de novembro de 2015, publicou “lista de empresas que mais doaram para 

candidatos no Espírito Santo”, a matéria elenca em ordem as maiores financiadoras de 

campanha (ArcelorMittal, Fibria, Jurong e a Vale). 

Outra proposta que podemos destacar é a de investimentos em pesquisas e projetos para 

diminuir a emissão de particulados. Todavia, o próprio relatório aponta como insuficiente os 

recursos financeiros disponibilizados pelas empresas diante dos graves problemas ambientais 

gerados.  

A empresa Vale S.A. e a ArcelorMittal não assumiram a responsabilidade integral pelos 

problemas, mesmo com estudos apontando a relação direta entre as suas atividades e os 

problemas de saúde (cf. MIRANDA, 2008).  

 

Quadro 5 – Doações do Grupo Vale S/A para campanhas das eleições de 2014 
Vale Engenharia e Energia S/A – CNPJ: 02.207.392/0001-90 

 

Candidato Partido Cargo pleiteado Quantia recebida em reais Foi eleito 

Carlos Mannato SD Deputado Federal R$ 30.000 Sim 

Givaldo Vieira PT Deputado Federal R$ 100.000 Sim 

Helder Salomão PT Deputado Federal R$ 200.000 Sim 

Iriny Lopes PT Deputada Federal R$ 30.000 Não 

Lourencia Riani PT Deputada Estadual R$ 30.000 Não 

Marcus Antônio Vicente PP Deputado Federal R$ 30.000 Sim 

Maximiano Feitosa Mata PSD Deputado Estadual R$ 30.000 Não 

TOTAL R$ 450.000 

 

 

Vale manganês S/A - CNPJ: 15.144.306/0001-99 

 

Candidato Partido Cargo pleiteado Quantia recebida em reais Foi eleito 

Paulo Foletto 

 

 

PSB Deputado Federal R$ 100.000 Sim 

TOTAL R$ 100.000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (2017). 

 

 

 

 

 

                                                        

29  http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/11/g1-lista-empresas-que-mais-doaram-para-candidatos-no-

espirito-santo.html  



 

86 

  

Quadro 6 – Doações da ArcelorMittal para campanhas das eleições de 2014 
ArcelorMittal - CNPJ: 17.469.701/0001-77  

 

Candidato Partido Cargo pleiteado Quantia recebida em 

reais 

Foi eleito 

Bruno Lamas PSB Deputado 

Estadual 

R$ 40.000 Sim 

Bruno Polez Coelho PRB Deputado Federal R$ 20.000 Não 

Élcio Alvares DEM Deputado 

Estadual 

R$ 50.000 Não 

Evair Vieira de Melo PV Deputado Federal R$ 50.000 Sim 

Givaldo Vieira PT Deputado Federal R$ 50.000 Sim 

Helder Salomão PT Deputado Federal R$ 50.000 Sim 

Jadir José Pela PSB Deputado 

Estadual 

R$ 30.000 Não 

Joscelino Miguel da Silva PP Deputado 

Estadual 

R$ 20.000 Não 

José Renato Casagrande PSB Governador R$ 350.000 Não 

Josias Mario Da Vitória PDT Deputado 

Estadual 

R$ 50.000 Sim 

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB Deputado Federal R$ 70.000 Não 

Luiza Toledo Alves PMDB Deputada Estadual R$ 50.000 Sim 

Max Mauro Filho PSDB Deputado Federal R$ 50.000 Sim 

Miguel Mates Santos PTC Deputado 

Estadual 

R$ 30.000 Não 

Neucimar Fraga PV Senador R$ 40.000 Não 

Paulo Folleto PSB Deputado Federal R$ 50.000 Sim 

Paulo Hartung PMDB Governador R$ 250.000 Sim 

Roberto Carlos Teles Braga PT Governador R$ 100.000 Não 

Sandra Regina Bezerra Gomes PRP Deputada Estadual R$ 40.000 Não 

Sérgio Augusto Magalhães e 
Souza 

PSB Deputado 

Estadual 

R$ 40.000 Não 

Sérgio Vidigal PDT Deputado Federal R$ 70.000 Sim 

TOTAL R$ 1.500.000 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (2017). 

 

Em 30 de julho de 2015, ocorreu a aprovação de um outro Relatório Final dos Trabalhos da 

CPI do ‘Pó Preto’30, porém, desta vez conduzido pela Câmara Municipal de Vitória (CMV). 

Tal relatório apresentava um grande avanço no combate às ações poluidora, como: o 

ressarcimento financeiro ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelos gastos públicos gerados em 

consequência das doenças provocadas pela poluição; a indenização aos cidadãos mais 

severamente atingidos pelo problema da poluição atmosférica; o aumento dos impostos e 

limitação das desonerações; o aumento das multas diante do não cumprimento dos níveis de 

poluição; e implementação de novos pontos de monitoramento do ar na cidade de Vitória. 

                                                        

30 O documento não está disponível para acesso, visto que foi anulado. Todavia, conseguimos uma cópia on line, 

sem numeração, disponibilizada pela webpage < https://www.ecodebate.com.br>  

https://www.ecodebate.com.br/
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Nota-se que estas medidas tratadas no relatório obrigariam às empresas poluidoras a reformular 

a sua base produtiva, pois caso contrário perderiam financeiramente em multas. Além do mais, 

este relatório apontava a diminuição dos incentivos fiscais, ou seja, o Estado angariaria mais 

fundos que poderia ser utilizado para promover o desenvolvimento da cidade. 

O Relatório Final dos Trabalhos da CPI do ‘Pó Preto’ da CMV, aponta que 

Ficou claro e de forma inconteste que os pesados financiamentos de campanhas 

eleitorais a agentes políticos de todos os níveis, proporcionados por essas grandes 

poluidoras, decerto alteraram as regras do jogo, descolando as decisões sobre 

licenciamentos ambientais para competência exclusiva dos chamados órgãos 

legitimados, COMDEMA, CONSEMA, COMREMAS, SEAMA e IEMA, além do 

MPES (2015). 

 

 

Observa-se a referência aos financiamentos de campanhas como instrumentos para direcionar 

as decisões políticas e técnicas, obstruindo assim, as fiscalizações e possíveis punições. 

Notamos que tal relatório apresentava um conjunto de ações progressistas, com caráter 

questionador e combativo às questões socioambientais provocados pelas poluidoras. 

No entanto, em 6 de setembro de 2016, o presidente da câmara municipal de Vitória, 

pertencente ao Partido Comunista do Brasil (PC do B), Namy Chequer, em uma decisão 

articulada com o Ministério Público do ES (MPES) e com a Procuradoria Geral da Câmara, 

anulou o relatório da CPI do pó preto, promovendo a perda de todas as discussões desenvolvida 

durante meses.  

Percebe-se, mais uma vez, como a força econômica se manifesta na política, visto que nas 

vésperas das eleições municipais, momento de coleta de verbas para campanha, um relatório de 

tamanha importância é anulado. 

Destacamos que empresa Vale S.A. apresenta um amplo discurso ecológico, que propagandeia 

as suas ações a favor do meio ambiente. Em suas ações publicitárias no rádio, na TV e na 

internet, podemos notar a supervalorização de seus feitos, a fim de justificar as mazelas 

ambientais geradas pelas suas atividades. 

As ações de sua responsabilidade, como a instalação da Wind Fence (barreiras de vento), os 

parques e programas ambientais etc. são obrigações que a empresa tem que cumprir para 

continuar operando, ou seja, caso não houvesse pressão, seria feito menos esforço para amenizar 

os impactos ambientais. 
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Podemos evidenciar o resultado do Laudo pericial nº 188/2016 – SETEC/SR/DPF/ES elaborado 

pela Polícia Federal, em novembro de 2016, que apontou, por exemplo, a insuficiência e 

ineficácia das barreiras Wind Fences no combate ao pó preto. Tal laudo afirma que as pilhas de 

estoque de minério (bruto) não estão envoltas de barreiras Wind Fences, estas barreiras 

encontram-se apenas nas pilhas de pelotas de minério. Mesmo nessas áreas, constataram falhas 

no bloqueio e a ineficiência das barreiras para as partículas mais finas de pó preto. 

 

4.4 OS CIRCUITOS EDUCACIONAIS DA EMPRESA: A MIOPIA VERDE E SOCIAL 

Apresentamos algumas propostas educacionais estruturadas pela empresa Vale ao decorrer dos 

anos de atuação na Grande Vitória. 

As propostas educacionais da Vale nascem com a Fundação Vale do Rio Doce31, criada em 

1998. Segundo a própria empresa, a Fundação tinha como foco o desenvolvimento social 

(VALE, 2012). Sua primeira ação no Espírito Santo (1999) foi a criação do “Museu Ferroviário 

Vale do Rio Doce”, em Vila Velha; no mesmo ano, a Fundação criou o “Vale Informática” em 

Serra e Vitória. Este último tinha como objetivo a formação de jovens e de professores. 

O discurso apresentado na webpage da empresa é instigante, como podemos ver abaixo: 

A Fundação Vale busca contribuir para o desenvolvimento territorial e para a melhoria 

da qualidade de vida das populações baseando sua atuação em uma estratégia de 

investimento social estruturante (com foco na sustentabilidade), alinhada às políticas 

públicas e voltada a uma perspectiva de médio e longo prazo (MUSEU VALE).  

 

 

Nessa mesma linha de discurso, apresentamos os programas atuantes na Grande Vitória, quais 

sejam: Museu Vale; Parque Botânico; e Estação do Conhecimento. 

Inaugurado em 15 de outubro de 1998, o Museu Vale, é uma iniciativa da Fundação Vale e está 

instalado no município de Vila Velha (antiga Estação Pedro Nolasco), margeado pelas águas 

da baía de Vitória. 

                                                        

31 Em 1968, a CVRD cria a Fundação Vale do Rio Doce de habitação e Desenvolvimentos Social. Em 1998, a 

Fundação muda de nome e direciona os seus para o desenvolvimento social (VALE, 2012) 
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Segundo o site oficial da empresa, 

O Museu Vale faz parte desse compromisso da Fundação Vale com a ampliação do 

acesso da população aos bens culturais, a preservação das identidades culturais 

regionais e a valorização da memória e do patrimônio histórico brasileiro.  

Com suas exposições, seminários e oficinas de arte, promove o contato com a 

diversidade das linguagens, técnicas e estéticas contemporâneas, incentivando muitos 

jovens a ingressarem no mercado de produção artístico-cultural (MUSEU VALE).32  

 

 

Apesar da descrição do site, constatamos, no próprio endereço eletrônico, que os seminários 

realizados desde 2006 deixaram de acontecer a partir de 2014, assim como a disponibilidade de 

ônibus para as visitas cessaram33 e o volume de atividades no museu apresenta um evidente 

declínio. 

A CVRD, no final da década de 1970, começou a reflorestar uma parte da área onde se encontra 

o Complexo de Tubarão. Porém, o Parque Botânico, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, 

capital do Espírito Santo só foi inaugurado em maio de 2004. Dessa forma, 

[...] a CVRD implantou, em 2004, a maior área verde de Vitória, capital capixaba. 

Tratava-se do Parque Botânico Vale do Rio Doce, no Complexo de Tubarão (ES), 

com 33 hectares e mais de 6 milhões de árvores plantadas pela Companhia. Só naquele 

ano, atenderia aproximadamente 3.900 empregados, 8 mil funcionários de empresas 

contratadas e 6.300 estudantes e educadores da comunidade com programas de 

Educação Ambiental (VALE, 2012, p. 320). 
 

Percebemos que a empresa afirma trabalhar na perspectiva da educação ambiental. Para isso, a 

programação do Parque, voltada para atender à comunidade (escolas, grupos e indivíduos 

interessados), traz oficinas e exposições diversas, como: exposição Estadual de Outono de 

Orquídeas; exposição fotográfica “Vitória Minas”; oficina “Metamorfose da Borboleta”; 

oficina “Alimentando pássaros livres”; Curso “Aves do ES”; oficina “Trem de Pet”; Projeto 

“Curta Vitória a Minas”, “Mostra didática de Dança”, Oficina de jogo da velha “Os Bichos”, 

oficina “Circo” e outras. 

De acordo com o relatório anual de 2015,34 desde 2011, 1,7 milhões de pessoas visitaram o 

parque. Todavia, percebe-se que a estratégia foi modificada, visto que a disponibilidade de 

                                                        

32 http://museuvale.com/site/Website/Museu.aspx?tipo=3 <Acessado em: 18-06-2016>. 
33 Esta informação não está disponível no site. Porém, em contato com o Museu da Vale S.A. via telefone (27 3333 

2484), obtemos tal informação. 
34 Conferir em: http://www.vale.com/brasil/PT/initiatives/environmental-social/complexo-

tubarao/Documents/Relatorio_ES_2015.pdf  <Acesso em: <16-08-2017> 

http://museuvale.com/site/Website/Museu.aspx?tipo=3
http://www.vale.com/brasil/PT/initiatives/environmental-social/complexo-tubarao/Documents/Relatorio_ES_2015.pdf
http://www.vale.com/brasil/PT/initiatives/environmental-social/complexo-tubarao/Documents/Relatorio_ES_2015.pdf
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ônibus para escolas públicas diminuiu. Em contrapartida, nos últimos anos, a Vale S.A. tem 

focado sua estratégia de marketing nas escolas particulares da região do seu entorno, pois são 

as áreas de maior atuação e mobilização contra o problema do pó preto. Constata-se esta 

estratégia pelas propagandas realizadas nas mídias pela empresa, que convida as escolas 

particulares para agendarem visitas no parque Botânico. 

A Estação do Conhecimento (EC) em Serra ES foi implantada em 2011 no bairro Cidade 

Continental. Segundo o sítio da empresa, a EC 

[...] trabalha em parceria com instituições públicas e privadas para executar suas 

atividades, fomentando uma grande rede de proteção social que atende desde crianças 

de 6 anos até grupos de geração de renda da Terceira Idade. Sua programação inclui 

atividades esportivas (programa Brasil Vale Ouro), culturais (programa Vale Música), 

educativas (robótica, convivência e cidadania, incentivo à leitura, arte urbana e 

circense, inglês e apoio pedagógico) e profissionalizantes (programa Empreendedores 

do Futuro e cursos para grupos de geração de renda) (ESTAÇÃO DO 

CONHECIMENTO).35 

 

O website do programa Estação do Conhecimento não oferece muitas informações sobre as 

atividades que são desenvolvidas. Pelo que está à disposição, podemos notar que há uma forte 

ênfase na ideia de empreendedorismo e na formação de mão de obra para atender a demanda 

da Grande Vitória. Além disso, o programa conta com aulas de música e modalidades 

esportivas. Não foi possível analisar as propostas educacionais com minúcias, por falta de 

material disponível no endereço eletrônico do programa. O relatório anual de 2016 36 evidencia 

que, naquele ano, 1.471 pessoas participaram dos programas na EC em Serra/ES. 

Todos os projetos e programas desenvolvidos pela empresa Vale S.A. estão fortemente 

relacionados com um conjunto de estratégias hegemônicas de classe, no sentido de, 

primeiramente, buscar retirar do Estado as ações concernentes às questões sociais, ecológicas 

etc., legitimando, dessa maneira, o discurso neoliberal de “Estado Mínimo”. Em segundo lugar, 

percebe-se a emergência do conceito de “Responsabilidade Social Empresarial” (RSE), que 

vem se afirmando como “discurso e prática [...] na sociedade civil e junto do Estado (sentido 

estrito, como sociedade política) como uma das mais estruturadas dimensões do chamado 

‘terceiro setor’" (GRACIOLLI, 2015, p.1).  

                                                        

35 http://www.fundacaovale.org/Paginas/EC-Serra.aspx   <Acesso em: 19-06-2016>. 
36 http://fundacaovale.org/Documents/Relatorio%202016.pdf  <Acesso em: 16-08-2017> 

http://www.fundacaovale.org/Paginas/EC-Serra.aspx
http://fundacaovale.org/Documents/Relatorio%202016.pdf
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Tal concepção está comprometida com a instrumentalização da melhoria da imagem das 

empresas e com a consequente promoção da lucratividade. Além disso, tem como foco a busca 

do consenso entre as classes, na medida em que percebemos que as ações sociais tomadas são 

pontuais e mitigadoras. Nota-se, então, que as empresas, nessa dinâmica, constituem-se como 

aparelhos privados hegemônicos da classe burguesa na perspectiva gramsciana (Ibid, 2005), 

pois suscitam uma visão de mundo enviesada, que corrobora a afirmação e a manutenção do 

modus operandi do modelo neoliberal.  

Nessa perspectiva, salientamos que a empresa Vale S.A., no relatório anual de 1998, apontou o 

meio ambiente como “componente estratégico que afeta a competitividade” (VALE, 2012), ou 

seja, as conferências e documentos mundiais, bem como a preocupação com a imagem da 

empresa no mundo são os principais motivadores para o desenvolvimento da pequena e 

desarticulada proposta de programas de educação ambiental. 

Portanto, constatamos que o tipo de educação ambiental proclamada pela empresa Vale S.A. 

em seus projetos é aquela que desarticula o ambiental do social, visto que não são discutidos 

temas relacionados aos impactos das atividades econômicas, a produção e a apropriação do 

espaço, qualidade do ar, a qualidade ambiental do entorno da empresa e de seus parques e 

projetos.  

Entendemos a grande relevância do Parque Botânico da Vale na configuração espacial de 

Vitória, pois necessitamos de espaços verdes e de propagação de cultura e educação. Entretanto, 

percebemos a superficialidade das abordagens dadas quanto às questões ambientais, haja vista 

que o parque serve à empresa Vale como ótima ferramenta de publicidade ecológica, 

promovendo uma boa imagem à empresa. 

Reconhecemos, também, a importância de espaços como o Museu da Vale e a EC para a 

propagação da cultura na Grande Vitória. Todavia, a manutenção desses espaços não pode ser 

usada de subterfúgios para obscurecer os problemas provocados pela empresa. Ademais, parte 

dos recursos financeiros utilizados nesses dois espaços são de origem pública, advindos de leis 

de incentivo à cultura, incentivo ao idoso etc., vinculados às secretarias estaduais, federais e 

municipais. Por exemplo, o município de Serra contribui com 20% dos recursos para o 

funcionamento da Estação do Conhecimento e o Museu da Vale sempre conta com recursos 

milionários provenientes da Lei Rouanet e leis de incentivos fiscais, como pode ser observado 

no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Recursos de Incentivos Fiscais Federais captados pela Fundação Vale - CNPJ: 

02.754.529/0001-26 
RECURSOS DA LEI ROUANET CAPTADOS PELA FUNDAÇÃO VALE 

Nome do projeto Segmento 

cultural 

Ano Valor 

solicitado R$ 

Valor 

aprovado R$ 

Valor 

captado R$ 

O Sal da Terra – Exposição Plásticas 2003 254.944,00 244.170,50 244.170,50 

Museu da Vale: 

Compromisso com a 

história da Memória 

Ferroviária e a 

Disseminação da arte 

Contemporânea 

Museu 2012 7.604.523,90 6.352.285,31 6.059.285,30 

Museu da Vale: Arte, 

Preservação da Memória e 

Cidadania 

Preservação do 

Patrimônio 

Material 

2014 6.047.063,41 5.002.995,54 5.002.621,11 

Plano Anual de Atividades 

da Associação do Museu 

Ferroviário Vale do Rio 

doce 

Preservação de 

acervos 

museológicos 

2015 6.187.120,67 4.361.723,19 3.300.000,00 

Plano Anual de Atividades 

da Associação do Museu 

Ferroviário Vale do Rio 

doce 

Preservação de 

acervos 

museológicos 

2016 5.269.926,38 4.343.081,01 3.000.000,00 

Plano Anual de Atividades 

da Associação do Museu 

Ferroviário Vale do Rio 

doce 

Exposição de 

Artes Visuais 

2017 6.352.074,86 5.201.474,78 3.300.000,00* 

 

Plano Anual de Atividades 

da Associação Museu vale 

Planos anuais de 

atividades e 

planos 

museológicos 

2018 6.144.395,38 6.144.395,38 0,00** 

TOTAL R$ 37.851.048,60 31.650.125,71 20.906.076,91 

* Autorizado a captação do valor residual. 

** Processo em aberto. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Salic do Ministério da Cultura (2017).  

 

 

Destarte, ao analisar o discurso empregado no site em concomitância com uma análise de suas 

ações socioambientais nas áreas onde atua, percebemos o tom falacioso e publicitário de suas 

medidas educacionais que visam única e exclusivamente, suavizar a imagem da empresa diante 

das calamitosas mazelas ambientais. 

De acordo com o Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS), em 2012, a Vale S.A. 

ganhou uma importante eleição que premia as suas grandiosas ações no planeta. Ela foi 
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considerada a pior empresa do mundo no Public Eye Awards37, conseguindo ficar à frente de 

empresas termonucleares japonesas envolvidas no acidente pós Tsunami de 2011, em 

Fukushima, no Japão (PACS, 2012). 

Todo ano, a Vale S.A. divulga um documento chamado de “Relatório Anual de 

Sustentabilidade”, com o intuito de operacionalizar o marketing ecológico e social da empresa. 

Todavia, em 2012, de forma coletiva a Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale38 

construiu o “Relatório de Insustentabilidade da Vale” (o relatório foi elaborado em 2012 e em 

2015). Este documento traz os valores da Vale na visão dos atingidos, quais sejam: 

 Lucrar em primeiro lugar; 

 Extrair o máximo de recursos naturais, com os menores custos possíveis; 

 Derrotar a qualquer custo os entraves às operações: ambiente, legislação trabalhista e 

direitos humanos. 

 Privatizar os ganhos e socializar os prejuízos; 

 Principal arma: o poder econômico e político. 

O objetivo principal desse movimento articulado entre vários sujeitos impactados pelas 

atividades da empresa é expor, trazer em relevo a verdadeira face do Grupo Vale e lutar contra 

os problemas diversos provocados pela referida empresa. 

Uma questão de grande relevância é entender que quanto maiores e graves são os impactos que 

as atividades de uma empresa promovem, mais numerosos são os programas de uma empresa 

poluidora, haja vista que são obrigatórios. Além disso, tais programas não estão em um patamar 

de benevolência das empresas que o operam, pois eles estão diretamente atrelados à sua 

imagem, que interfere nos preços das ações negociadas nas bolsas de valores. E ainda, 

considerando que a produção destas empresas é feita pela massa de trabalhadores, que é 

amplamente explorada e que é o Estado quem oferece os incentivos e desonerações fiscais, na 

verdade, a empresa multiplica o lucro com as “boas ações”. 

                                                        

37 Contra movimento realizado desde 2000 que critica corporações comprometidas apenas com a lucratividade e 

com a globalização econômica, ocorre concomitante ao Fórum Econômico Mundial em Davos. O Public Eye é 

concedido por voto popular e é direcionado às corporações que apresentam em suas atividades problemas 

ambientais, trabalhistas, sociais etc. 
38 Coletivo formado por trabalhadores, ribeirinhos, indígenas, ambientalistas, camponeses, professores, estudantes 

etc. dos países atingidos pela Vale que trabalham com instrumentos e estratégias comuns para expor a verdadeira 

Vale. 
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Infere-se, então, que a lógica em que a Vale S.A. está envolvida celebra o lucro como principal 

objetivo. Assim, todo fator que possa representar alguma ameaça à sua lucratividade é 

gerenciado de forma a proteger os seus ganhos. Estes fatores a serem gerenciados podem ser 

financeiros, políticos, ecológicos, legais e sociais, ou seja, o poder econômico que esta empresa 

tem possibilita criar uma ampla rede ideológica e material de domínio que visa neutralizar os 

riscos ou torná-los positivos para a continuação da acumulação de capital. 

 

4.4.1 O Termo de Compromisso ambiental: mais do mesmo? 

Em 16 de março de 2017, foi assinado um acordo entre o Ministério Público Federal (MPF), o 

Ministério Público Estadual (MPES), a prefeitura de Vitória, o governo do estado do ES e a 

mineradora Vale S.A. Trata-se de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) nº ACP 

2015.50.01.101820-2 (0101820-77.2015.4.02.5001) firmado que extingue uma Ação Civil 

Pública aberta em 2015 pelo MPF e que prevê várias ações para a atenuação dos problemas 

ambientais no extremo norte da praia de Camburi. 

O termo apresenta como objetivo a implantação de cinco medidas, são elas: o cessar das fontes 

poluentes para o rio Camburi; execução de um programa de monitoramento ambiental 

específico da área; recuperação da orla emersa, por meio da retirada do passivo ambiental; 

adoção de medidas compensatórias (elaboração do projeto e implantação dos parques Zé Bola 

e parque Costeiro); mobilização social (divulgação e promoção do empreendimento). 

Apesar da apresentação do termo ser razoável no que diz respeito às mitigações dos problemas, 

algumas questões precisam ser provocadas: 

 Os órgãos ambientais do Estado e da prefeitura tem autonomia técnica e política para a 

aprovação dos programas de monitoramento da qualidade do ar e ambiental?  

 A recuperação da orla emersa, ou seja, a retirada do passivo ambiental das areias sem 

levar em consideração as toneladas de minério precipitado no fundo do mar nas 

adjacências do porto de Tubarão resolverá o problema? Ou teremos daqui há alguns 

anos os mesmos problemas? 

 A criação de parques de lazer (Zé Bola) e de conservação (Parque Costeiro) irão 

apresentar salubridade para os frequentadores diante da proximidade com a emanação 

de gases tóxicos da própria Vale e demais empresas e da atuação constante do 

particulado de minério? 
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 Não estaria a Vale operando a sua estratégia de marketing ecológico, ambiental e social 

como forma reduzir riscos de perdas econômicos? 

É importante ressaltar, também, que neste termo em destaque a empresa Vale S.A. 

(Compromissária) não reconhece ser a causadora dos impactos/problemas/mazelas/caos no seu 

entorno, como observamos no parágrafo 7.1 

A celebração do presente Termo não implica em reconhecimento, pela 

COMPROMISSÁRIA, e/ou por seus administradores, representantes ou empregados 

de quaisquer danos ao meio ambiente decorrente de suas atividades, de outras 

responsabilidades por danos ambientais e nem de condutas ilícitas que porventura lhes 

estejam sendo atribuídas (TCA, 2017). 

 

Diante de tantas evidências e provas dos danos provocados pelas poluidoras do complexo 

Tubarão, os órgãos estatais ainda permitem a elaboração de um termo em que a empresa com 

maiores responsabilidades nos problemas gerados se coloca de forma alheia a tais questões. 

Além disso, é preciso destacar que os movimentos sociais contestatórios e reivindicatórios da 

RMGV e as associações de moradores dos bairros que integram a orla de Camburi não foram 

convidados para a construção do TCA, ou seja, as decisões foram tomadas verticalmente, sem 

debate público, desrespeitando à população que luta há décadas por soluções dos problemas 

perpetrados pelas poluidoras. 

Por isso, indagamos: será que a anulação do relatório da CPI do Pó Preto da Câmara de Vitória 

tem relação com o acordo firmado entre órgãos estatais e a empresa? Será que o custo das 

indenizações ao SUS e aos citadinos, multas e fim das desonerações fiscais fariam muito mais 

peso nos cofres da empresa do que as ações definidas pelo TCA? Será mais do mesmo? 

Compreendemos que as ações da Vale S.A. estão em consonância com a dinâmica produtiva 

globalizada. Então, todo entrave para o desenvolvimento da mais valia global é superado pela 

força política e econômica hegemônica que entranha e se apossa em/de órgãos e instituições 

públicas. Tal processo foi aprofundado a partir dos avanços das políticas neoliberais no decorrer 

da década de 1990, culminando na privatização da CVRD em 1997. A partir daí a atuação da 

empresa passa a ser configurada pelo lobby político e jogos de interesses perversos que apenas 

beneficiam os grupos dominantes, cabendo à massa de dominados a insalubridade atmosférica, 

as doenças e demais mazelas socioambientais. Ao decorrer dos últimos anos, nota-se a atuação 

da empresa sob a perspectiva do marketing ecológico e social como forma de melhoria da sua 

imagem diante da sociedade e dos investidores. Porém, na verdade, muitos dos programas e 
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ações são obrigatoriedade ou formas de conseguir incentivos fiscais. Enquanto as desonerações 

se multiplicam, as ações mitigadoras promovem a perenidade dos problemas e das pautas para 

a publicidade de seu pseudo-empenho. 

No próximo capítulo, buscamos responder à questão central da presente pesquisa tendo como 

foco as adjacências da empresa. Para tanto, analisamos as contradições objetivadas na orla de 

Camburi sob uma perspectiva contra-hegemônica, sobretudo no que diz respeito às atividades 

da Vale S.A. e o seu entorno. 

  



 

97 

  

5 A ORLA DE CAMBURI SOB UMA PERSPECTIVA CONTRA-HEGEMÔNICA 

 

Todo aquele que, até hoje, obteve a vitória, marcha junto no cortejo de triunfo que 

conduz os dominantes de hoje [a marcharem] por cima dos que, hoje, jazem por terra. 

A presa, como sempre de costume, é conduzida no cortejo triunfante. Chamam-na de 

bens culturais. [...]. Nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo 

tempo, um documento da barbárie. E, assim como ele não está livre da barbárie, 

também não o está o processo de sua transmissão, transmissão na qual ele passou de 

um vencedor a outro. Por isso, o materialista histórico, na medida do possível, se 

afasta dessa transmissão. Ele considera como sua tarefa escovar a história a contrapelo 

(BENJAMIN, apud LOWY, 2005, p. 87, p. 70). 

 

No capítulo anterior, evidenciamos e discutimos alguns conflitos que se colocaram na história 

das construções e instalações do porto e do complexo siderúrgico na ponta de Tubarão, em 

especial a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), atual Vale S.A. Abordamos, neste capítulo, 

conflitos que se materializam na contemporaneidade na porção norte da praia de Camburi, onde 

fica a empresa.  

Lembramos que, situada na macrorregião sudeste do Brasil, a cidade de Vitória (Mapa 4), 

capital do estado do Espírito Santo, é formada por um arquipélago e por uma parte continental.  

É limítrofe ao município de Serra ao norte, de Vila Velha ao sul, de Cariacica ao oeste e ao leste 

banhada pelo oceano Atlântico. A área em destaque nesse trabalho – Ponta de Tubarão –, está 

na porção setentrional de Vitória nas adjacências do bairro Jardim Camburi e o Terminal 

Marítimo de Tubarão está localizado a aproximadamente 10 quilômetros a nordeste da ilha de 

Vitória.   

Para além dos discursos e narrativas oficiais, que muitas vezes encortinam o caos 

socioambiental e soterram as contradições da sociedade urbano-industrial, a nossa pesquisa 

busca fazer uma leitura crítica da paisagem do entorno da Vale S.A. na orla de Camburi, com 

o intuito de trazer à tona os conflitos e contradições incrustados naquele espaço da cidade. 

Endossada pelas palavras de Walter Benjamin, nosso trabalho precisa apresentar alguns 

elementos críticos que contribuam para escovar a história a contrapelo, tarefa iniciada no 

capítulo anterior que precisa ser complementado com o atual. 



 

98 

  

Mapa 4 – Mapa das áreas territoriais do Município de Vitória 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir do mapa da Prefeitura Municipal de Vitória – PMV (Acesso em: 15 out. 2017).
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Na realidade urbana, “O processo dialético é o seguinte: a cidade – sua negação pela 

industrialização – sua restituição a uma escala mais ampla que outrora, a da sociedade inteira. 

Esse processo não transcorre sem conflitos, cada vez mais profundos” (LEFEBVRE, 2016, p. 

79). Porém, muitos desses conflitos, apesar de mais intensos ao longo do aprofundamento do 

processo de acumulação, acabam por serem acobertados pela publicidade política aliada às 

parcerias público privadas (PPP) e pelo marketing ecológico e social das empresas que se 

apossam do espaço urbano e expropriam dos citadinos o direito do usufruto deste espaço. 

Dessa maneira, percebemos que os conflitos e contradições condensados naquela porção da 

cidade de Vitória estão na ordem de múltiplas dimensões. A seguir apresentamos algumas delas. 

Como todo o litoral capixaba, a orla de Camburi, situada na porção continental de Vitória/ES, 

é caracterizada, geomorfologicamente, como tabuleiro terciário de formação Barreiras, 

apresentando formas de falésias (vivas e mortas) e terraços percebidos nos momentos de baixa-

mar (ALBINO et al., 2006). A área pode ser classificada, também, como planície semiúmida 

abarcando zonas de areia quartzosa, áreas de mangue e, ainda, ecossistema costeiro de restinga 

(BAPTISTA; ESTEVES JUNIOR, 2014). 

Ressalta-se que muitas características originais da orla de Camburi foram perdidas ao longo dos 

anos devido à uma série de ações voltadas à industrialização e urbanização da área, a começar 

pela construção do Porto na Ponta de Tubarão que “[...] alterou a morfologia do fundo da baía 

do Espírito Santo e o padrão da direção das ortogonais das ondas [...]” (ALBINO et al., 2006, 

p. 234). Desde então, convive-se com o antigo problema da erosão, visto que o padrão das ondas 

foi modificado devido à construção de enrocamento, espigões (piers) e aterros. Além da erosão, 

notou-se a perda de “espelho d’água” causado pela criação de “engordas artificias”, ou seja, 

aterros feitos para aumentar o tamanho da área a ser urbanizada (Ibid., 2006). 

Em estudo realizado, Cacian (2009) aponta que a linha da costa de Camburi, desde a década de 

1960, passou por uma progradação (aumento da extensão da praia) na ordem de 337.264 m², 

que não deve ser associado a fatores naturais, mas a fatores antropogênicos. Fatores estes 

responsáveis pela supressão de vegetação de restinga, das zonas de mangue e da alteração da 

hidrodinâmica costeira que influi diretamente na pesca, nos esportes e lazer. 

Todas estas modificações ocorreram pautadas em um ordenamento territorial estabelecido pelas 

políticas de desenvolvimento industrial da Ponta de Tubarão, que gerou atratividade e 

mobilidade populacional para a porção continental de Vitória/ES. Inicialmente para as áreas de 
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construções de prédios mais populares voltados para os trabalhadores das empresas atuantes na 

região (Atlântica Ville, Jardim Camburi e algumas unidades em Jardim da Penha). 

Posteriormente, a mobilidade e ocupação vincularam-se a grupos socialmente privilegiados 

para a orla de Jardim da Penha e, principalmente, para Mata da Praia, devido ao movimento de 

transferência da centralidade para a área do “Novo Arrabalde” (cf. CAMPOS JUNIOR, 1996) 

e consequente especulação imobiliária ao norte da ilha e na porção continental.  

Nesse sentido, observando a área litorânea entre os bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, é 

possível perceber as diferenças intrínsecas aos arquétipos de construções residenciais e 

comerciais (Fotografia 2). Em Jardim da Penha, observa-se prédios menos elevados e com 

menor complexidade e menor afastamento lateral, abrigando unidades não residenciais e 

residências multifamiliares de classe média. Em Mata da Praia, os prédios com mais pavimentos 

(até 16) e maior complexidade e afastamento lateral, evidencia o padrão social mais elevado 

dos moradores (SILVA; ALVAREZ, 2012).  

 

Fotografia 2 – Praia de Camburi – Jardim da Penha e Mata da Praia 

 
Fonte: Silva e Alvarez (2012). 

 

Percebe-se, então, que a orla da praia de Camburi foi apropriada por especuladores do espaço 

urbano e mercantilizada. Nessa medida, o espaço foi transformado em uma raridade. Nas 

palavras de Lefebvre, “Essa raridade, mantida e utilizada em torno dos centros, permite uma 

especulação furiosa” (LEFEBVRE, 2016, p. 139). A participação do Estado ocorre, em alguns 



 

101 

  

momentos, na viabilização de leis e Planos Diretores Urbanos (PDU) que não impõe limites 

sensatos no número de pavimentos de prédios residências nas proximidades da orla. 

Para Lefebvre (2016), o espaço não é um meio passivo ou um ambiente vazio, pelo contrário, 

o espaço é instrumental, social e político. Ao visualizarmos a paisagem da praia em algumas 

porções (Fotografia 3), fica nítida a perspectiva política, econômica e social do espaço. Os 

prédios sobremaneira elevados para a área, segregam a paisagem litorânea, impedindo que 

outros munícipes usufruam. Além disso, a verticalização impede a livre circulação atmosférica, 

promove a sombra na praia e cerceia as paisagens tanto da praia quanto dos monumentos 

naturais e culturais da cidade.  

 

Fotografia 3 - Verticalização em Mata da Praia 

 
Fonte: Silva e Alvarez (2012). 

 

Lefebvre (2016, p. 113) aponta que “[...] o espaço é artificialmente rarefeito para ‘valer’ mais 

caro; ele é fragmentado, pulverizado, para a venda no atacado e no varejo. Ele é o meio das 

segregações”. Certamente, a construção e o fomento dessa especulação imobiliária 

contribuíram/contribuem para o aumento geral dos preços dos imóveis dificultando ainda mais 

o acesso a moradia na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). 

Na porção mais ao sul da orla (bairros Jardim da Penha e Mata da Praia), as alterações ocorridas 

também foram significativas ao longo dos anos, com as obras urbanísticas, a construção de 

quiosques mais arrojados e com produtos e serviços mais caros. Nesse caso, podemos observar 

uma elitização daquele espaço com o intuito de agraciar os moradores dos referidos bairros 

nobres.  
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Nota-se, também, que uma parte da porção ao norte vem passando por mudanças devido a essa 

especulação imobiliária, alvo de investimentos empresariais, o que não apenas alterou o 

ambiente no sentido oposto ao calçadão da praia, estruturalmente e fisicamente. Antes, há 

poucos anos atrás, era um espaço totalmente ermo, com profissionais do sexo, que já a partir 

das 18 horas estavam presentes nas esquinas de toda a extensão norte da praia. Hoje, percebe-

se que essa especulação do capital, ao alterar o espaço com moradias consideradas 

relativamente de padrão mais elevado, deslocou muitos desses profissionais, tendo um 

percentual mais baixo considerando os anos anteriores.  

Evidenciamos que algumas políticas públicas de segurança foram tomadas para atender às 

reclamações de moradores da região. Constatamos este fato na análise do documento do Plano 

de Segurança Cidadã da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV)39, ao expor que “Das demandas 

diagnosticadas junto aos moradores da região destacam-se a necessidade de agentes da Guarda 

Municipal [...] e policiamento ostensivo nas ruas, enfrentamento ao tráfico de drogas e 

prostituição, principalmente na orla da praia de Camburi” (2015, p.30). 

Mesmo com as alterações supracitadas, nesta porção da orla da praia (norte), percebe-se que as 

obras públicas de urbanização no calçadão não ocorreram na mesma época e intensidade da 

porção sul. Quais são as justificativas para estas diferenças? Estão relacionadas com o perfil 

social dos moradores de Atlântica Ville (porção mais ocupada por população de baixa renda de 

Jardim Camburi)? Ou só estão ocorrendo porque a “raridade” do espaço e o consequente 

processo de especulação imobiliária está chegando à zona norte da orla? 

Outra situação conflituosa é a luta política para a alteração do nome da avenida que atravessa a 

orla de Camburi. Inicialmente chamada de Avenida Beira-Mar, a via foi batizada, na gestão do 

prefeito Jadir Andrade (1966/67), no dia 16 de janeiro de 1967, de Avenida Dante Michelini. 

Tratava-se de uma homenagem comum aos homens mais poderosos e influentes política e 

economicamente, uma vez que Michelini era empresário renomado do ramo do café e atuava 

também no plano político (foi assessor de Jones dos Santos Neves). Além disso, contribuiu com 

a doação de um terreno de 2.500 m² para a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e de áreas 

para a prefeitura de Vitória (REVISTA ESBRASIL, 2014). 

                                                        

39 Disponível em http://m.vitoria.es.gov.br/arquivos/20150811_planodesegurancacidada.pdf Acesso em: 4 out. 

2017. 

 

http://m.vitoria.es.gov.br/arquivos/20150811_planodesegurancacidada.pdf
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A questão posta aqui poderia ser a falta de representatividade dos nomes das ruas e avenidas de 

Vitória/ES, visto que em sua maioria são nomes de homens, brancos e pertencentes às classes 

dominantes. Mas o caso da via que atravessa a orla de Camburi ultrapassa estes limites, pois 

envolve um brutal crime contra uma menina chamada Araceli Cabrera, no qual os indícios e 

suspeitas caem sobre membros da família Michelini. 

Nesse contexto, ficou em evidência nos últimos anos a possibilidade de alteração do nome da 

avenida. Desse modo, o cenário em questão pode ser visto, pelo menos, de duas maneiras: a 

primeira, a da manutenção do nome original da avenida (Av. Dante Michelini) como forma de 

soterrar as questões que envolvem um crime bárbaro, no qual as fortes suspeitas caem sobre 

indivíduos de famílias tradicionais e influentes da elite capixaba: Dantinho (Dante da Barros 

Michelini), Dante de Brito Michelini (pai do Dantinho) e Paulo Constanteen Helal; e a segunda, 

a alteração do nome para Avenida Araceli Cabrera,  como forma de homenagear e colocar em 

evidência  a barbárie que ocorreu no dia 18 de maio de 1973, quando a menina Araceli40 (8 

anos) foi raptada, drogada, estuprada, violentada, assassinada e carbonizada. O corpo, em 

estado de decomposição muito avançado e completamente desfigurado, foi encontrado nas 

proximidades de uma mata, em Vitória/ES, alguns dias depois de seu desaparecimento. Tal 

alteração além de promover o questionamento sobre toda situação de violência contra uma 

criança, daria destaque as contradições do processo que culminou com o arquivamento e 

impunidade dos envolvidos. 

Como forma de amenizar estas disputas, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) fomentou a 

criação de um memorial grafitado (Fotografia 4) em um viaduto (norte da orla de Camburi) 

para “homenagear” a menina Araceli (inaugurado no dia 4 de junho de 2017). Porém, os grafites 

que constam no memorial trazem uma abordagem infantilizada e acrítica, sem menção alguma 

ao episódio trágico ou à impunidade dos envolvidos.  

Ressaltamos que, em maio de 2017, a Câmara Municipal de Vitória (CMV) abriu uma consulta 

pública com a seguinte questão: “Você acha que o nome ‘Araceli Cabrera’ também poderia ser 

estendido a toda avenida da Praia de Camburi?”. O resultado parcial41 (94,7% sim e 5,3% não) 

mostra que a maior parte da população é a favor da mudança. 

                                                        

40 Em memória à menina, o dia 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes. 
41  Enquete realizada pela CMV por meio da página da instituição no Facebook. Disponível em: 

https://apps.facebook.com/minhas-enquetes/consulta-publica-1840853> Acesso em: 19 ago. 2017. 

https://apps.facebook.com/minhas-enquetes/consulta-publica-1840853


 

104 

  

Fotografia 4 – Memorial Jardim Araceli 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Em junho do ano de 2016, um fato interessante foi identificado e veiculado pela mídia 

capixaba.42 Trata-se da alteração do nome da avenida em destaque, no aplicativo de localização 

e mapas da empresa Google.  O fato é que aparecia o nome “Avenida Araceli C” no lugar do 

nome “Av. Dante Michelini”. Ao ser questionada, a empresa (Google) prontamente respondeu 

que a alteração não fora feita por ela. Percebemos a mobilização popular na pesquisa realizada 

pela CMV, nas manifestações de usuários do aplicativo de mapeamento realizando a alteração 

da nomenclatura da via, bem como na intervenção artística (Fotografia 5) elaborada pelo 

Coletivo de meninas artistas Anarcafeministas 43 , que alteraram as placas com adesivos 

sobrepondo o nome “Araceli” ao “Michelini”. 

Podemos constatar, ainda, que quando se efetua uma busca no site de pesquisa mais popular 

(Google) com o termo “Avenida Araceli”, a resposta apresentada é direcionada à Av. Dante 

Michelini. Isto quer dizer, no mínimo, que há uma certa mobilização e reconhecimento dos 

usuários da rede sobre as questões que o nome da avenida pode suscitar. 

 

 

 

                                                        

42 Reportagem publicada em: <http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/06/araceli-da-nome-trecho-da-av-

dante-michelini-no-google-maps.html> Acesso em: 2 out. 2017. 
43 O coletivo pode ser encontrado por meio da página no Facebook denominada “Anarcafeministas”. Disponível 

em: < https://www.facebook.com/pg/Anarcafeministas-367887166725757/about/?ref=page_internal> Acesso em: 

7 mar. 2018. 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/06/araceli-da-nome-trecho-da-av-dante-michelini-no-google-maps.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/06/araceli-da-nome-trecho-da-av-dante-michelini-no-google-maps.html
https://www.facebook.com/pg/Anarcafeministas-367887166725757/about/?ref=page_internal
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Fotografia 5 – Intervenção artística “Avenida Araceli” 

 
Fonte: Marcelo Prest/A Gazeta (Acesso em: 25 maio 2017) 

Outras contradições podem ser percebidas, também, no bairro mais populoso do Espírito Santo, 

adjacente à Vale S.A.: Jardim Camburi. Os últimos sensos gerais (2000 e 2010) revelam a 

expressividade deste crescimento. Em 2000, a população de Jardim Camburi era de 23.882. Já 

em 2010, o senso revelou um aumento de aproximadamente 164% (39.157 habitantes). Esse 

crescimento, associado a raridade do espaço na capital do Espírito Santo, contribuiu para o 

aumento da especulação imobiliária no bairro. Segundo o Senso Imobiliário, 44  das 2.568 

unidades (apartamentos ou salas comerciais) em produção em Vitória (Janeiro/2017), 1.139 são 

em Jardim Camburi. Este número representa aproximadamente 44,5% das unidades, colocando 

o bairro com a maior quantidade e percentual de unidades em produção dentre todos os demais 

bairros da capital. A partir desse crescimento pautado na especulação, percebe-se uma 

delimitação social e tensão na porção mais ao norte Jardim Camburi, a saber: a transição para 

Atlântica Ville. 

A priori a construção realizada pela Companhia Habitacional do Espírito Santo (COHAB) era 

para servir de moradia pelos funcionários da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), mas foram 

poucos funcionários que estabeleceram residência no conjunto, pois ocorreu um processo de 

ocupação dos imóveis, fruto dos problemas sociais da região metropolitana da Grande Vitória 

(RMGV). Vista de forma preconceituosa devido às condições socioeconômicas e, também, ao 

                                                        

44 O senso imobiliário é realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo 

(SINDUSCON/ES). Senso disponível em < http://www.sinduscon-

es.com.br/v2/upload/2282017140041_Apresentacao_Censo_JANEIRO_2017%20%20Versao%20Imprensa%20

%20Novo.pdf> Acesso em: 4 out. 2017. 

http://www.sinduscon-es.com.br/v2/upload/2282017140041_Apresentacao_Censo_JANEIRO_2017%20%20Versao%20Imprensa%20%20Novo.pdf
http://www.sinduscon-es.com.br/v2/upload/2282017140041_Apresentacao_Censo_JANEIRO_2017%20%20Versao%20Imprensa%20%20Novo.pdf
http://www.sinduscon-es.com.br/v2/upload/2282017140041_Apresentacao_Censo_JANEIRO_2017%20%20Versao%20Imprensa%20%20Novo.pdf
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estigma vinculado ao tráfico de drogas e prostituição, esta parcela de Camburi ainda é a menos 

valorizada no mercado imobiliário.  

A delimitação social é evidente, visto que se percebe uma nítida diferença na composição 

arquitetônica dos prédios e casas (Fotografia 6). No caso do conjunto Atlântica Ville, nota-se 

uma estrutura simples, deteriorada pelo tempo e categorizada como cortiço, margeando a área 

do Parque Botânico da Vale S.A. e o Complexo Tubarão. O ambiente sofre uma ruptura nos 

arquétipos de construções com uma quadra de casas, seguidas pela verticalização dos prédios 

recentemente construídos. 

Alguns questionamentos vêm à tona ao analisarmos a esta tensão social. A especulação 

imobiliária promoverá ou está promovendo o processo de gentrificação em Atlântica Ville? Já 

é possível percebermos alterações no perfil socioeconômico dos moradores desta região de 

Camburi?  

Fotografia 6 – Transição Atlântica Ville e Jardim Camburi 

 
Fonte: GazetaOnline (Acesso em: 16 out. 2017) 
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5.1 AS FALHAS METABÓLICAS NO ENTORNO DA VALE S.A 

Como se percebe, o entorno da Vale S.A. concentra inúmeras situações conflituosas de diversas 

ordens, como acabamos de apresentar. Neste capítulo, concentramos nossas análises nas 

questões socioambientais relacionadas direta e indiretamente às atividades econômicas e 

poluidoras do complexo Tubarão, em especial, no entorno da Vale S.A.  

Mais precisamente, o nosso olhar busca, nessa região da cidade, as evidências das falhas 

metabólicas que se materializam no entorno da empresa. Relembramos que Marx, em sua obra, 

desenvolveu o conceito de metabolismo social, ou seja, o conceito de trabalho. Para Marx, o 

trabalho é o processo pelo qual “[...] o homem, por suas próprias ações, media, regula e controla 

o metabolismo entre ele e a natureza” (MARX, 1981 apud FOSTER, 2015, p. 83).  

Entretanto, esse processo de trabalho na sociedade capitalista, torna-se alienado, na medida em 

que as trocas materiais entre o homem e a natureza são interrompidas pela busca incessante da 

acumulação de capital. Para Foster (2015, p. 88), “[...] a forma antagônica da produção 

capitalista – tratando limites naturais como meros obstáculos a serem superados – conduziu 

inexoravelmente a uma falha metabólica, minando sistematicamente as bases ecológicas da 

existência humana”. 

Nessa perspectiva, evidenciamos que as alterações efetivadas na orla de Camburi, sobretudo no 

extremo norte – entorno da Vale S.A. – foram implementadas para atender exclusivamente aos 

interesses do capital, no contexto da industrialização do Espírito Santo. As contradições 

antagônicas percebidas naquele local, são alienadoras, alijam os citadinos da salubridade, 

suprimem o bem-estar coletivo e, por isso, são consideradas falhas metabólicas. 

Diante dessa meta, seguimos o conselho de Della Fonte (no prelo): 

Para exercitar essa tarefa, não se pode abrir mão de um vagueio errático pela cidade. 

Por certo, não se trata do vagar da multidão, empurrada pelos semáforos prestes a 

fechar, pelo tempo acelerado da atividade produtiva, pelo olhar negligente e 

epidérmico que satisfaz às demandas emergenciais de se chegar ao trabalho ou em 

casa. A experiência que se conclama é errante e desacelerada; paciente, ela 

experimenta e conhece; inquieta, vê, cheira, toca, ouve o que a cidade nos diz. Está 

longe de ser passiva: retruca seus dizeres, regozija-se com seus acertos, dialoga com 

a cidade, a indaga em seu existir (DELLA FONTE, no prelo). 

 

Nessa perspectiva, realizamos visitas a esse entorno devidamente orientadas e registradas 

(descrição escrita e registro visual). Tais visitas foram feitas das seguintes formas: visitas 
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coletivas nas quais o pesquisador dialogou com os antigos moradores da orla de Camburi, 

participantes do passeio ecológico realizado pela AAPC; visitas individuais, nas quais o 

pesquisador buscou fotografar e verificar as dinâmicas ambientais no entorno da empresa. Na 

sequência, apresentamos e discutimos as contradições percebidas no entorno da Vale S.A. 

5.1.1 Industrialização e Urbanização 

Camburi era um balneário paradisíaco que atraía turistas e citadinos (Fotografia 7) em busca de 

lazer, esportes e tranquilidade. Todavia, o processo de industrialização tardio do Estado induziu 

uma explosiva urbanização e, desde então, vivenciamos os típicos problemas da sociedade e 

urbano-industrial. 

Hoje, depois de passar por uma série de aterramentos, construção de piers, projetos e execuções 

dos portos, ampliação das avenidas e dos complexos siderúrgicos e metalúrgicos, além da 

retirada da mata nativa (restinga), a maior praia urbana da RMGV encontra-se deteriorada por 

essas ações vinculadas ao processo de industrialização. As políticas e atuações do Estado 

formaram/formam uma estratégia para a viabilização da cidade como palco da produção e 

acumulação de capital. Conforme aponta Arantes (2003, p. 21), as cidades são “[...] máquinas 

de produzir riquezas; o primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a 

máquina”. Nessa dinâmica capitalista, cabe ao Estado, comprometido com as forças 

hegemônicas e por elas controlado, arquitetar e construir condições para esta acumulação no 

contexto industrial. Esta reestruturação urbana se dá mediante a uma “destruição criativa” 

(HARVEY, 2014a, p. 26), visto que uma nova configuração espacial surge intimamente 

relacionada aos interesses da acumulação no processo de industrialização. 

No caso da orla de Camburi, essas políticas reverberam nos planos e estratégias público-

privadas atuais, porém, agora sob uma perspectiva ancorada em um marketing ecológico e 

social cínico e falacioso. Em decorrência dessas estratégias, notamos problemas proeminentes, 

como: a alteração da ondulação nas águas do mar da baía do Espirito Santo. Este fato se deve a 

construção dos piers (Fotografia 8) e das estruturas de quebra-mares para estabilizar a área 

portuária de Tubarão. Assim, a praia de Camburi perdeu sua potencialidade característica 

atrativa no que diz respeito às modalidades esportivas aquáticas, como o surf. Outro problema 

é a alteração do ecossistema e geomorfologia da costa via aterros. Com o objetivo de construir 

avenidas largas e urbanizar a área, os aterros foram desenvolvidos ignorando a beleza, a 

diversidade biológica e o equilíbrio ecossistêmico.  
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Fotografia 7 - Orla de Camburi na Década de 1960 

 
Fonte: estacaocapixaba.com.br (Acesso em: 24 jan. 2017) 

 

Fotografia 8 - Piers e verticalização na orla de Camburi 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

5.1.2 Muro da Vale: muros que falam 

Dentre as contradições presentes no entorno da Vale S.A., evidenciamos e problematizamos os 

grafittis feitos no muro da empresa. Para tal trabalho, utilizamos a pesquisa de Macêdo (2016) 

realizada na cidade de Vitória/ES. 
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Inicialmente, é importante definirmos a expressão graffiti, corriqueiramente utilizada. De 

acordo com o Dicionário Etimológico,45 a palavra graffiti, em italiano, é o plural de graffito, 

que significa “rabisco”. Os arqueólogos foram os primeiros a fazer o uso dessa expressão para 

designar desenhos e inscrições realizadas em rochas, monumentos ou paredes. De acordo com 

Almeida, o graffiti “Em sua acepção mais recente, refere-se à prática (e seus produtos) de 

escrita-desenho em paredes e muros, geralmente utilizando tinta spray” (ALMEIDA, 2012 apud 

MACÊDO, 2016, p. 25). Caracterizado pela efemeridade dos trabalhos artísticos e pelo viés 

político, o graffiti é uma arte urbana potente, construída “[...] fora do circuito dominante do 

mercado, discute conceitos importantes da arte contemporânea como a apropriação, a 

transgressão, a diversidade, a efemeridade e a ressignificação” (MACÊDO, 2016, p. 25-26). 

Com base nestas características da arte urbana e da pesquisa de Macêdo (2016), colocamos em 

destaque as análises do graffiti do bairro de Jardim Camburi, nos muros da empresa Vale S.A.  

Bruno Devil, grafiteiro atuante em Vitória, deixou sua marca (Bomb) e um questionamento no 

muro da Vale: Pó preto até quando?. Em seguida, constrangida com a mensagem de Devil, a 

empresa autorizou que outros grafiteiros fizessem um trabalho no mesmo muro (Fotografia 9), 

com a intenção de cobrir a crítica acerca da emanação de pó de minério e de colocar-se como 

promotora da cultura urbana dentro da lógica do marketing social. Depois de construído o novo 

trabalho, o grafiteiro anterior (Devil) voltou a sobescrever (em letras garrafais) a expressão: 

“Pó preto até quando?”. Novamente, a empresa Vale encobriu os inscritos com tinta preta.  

Na sequência, como forma de fazer um teste, Devil voltou a escrever, mas desta vez escreveu 

a expressão: “chera rola” (Fotografia 9) que, na gíria urbana, quer dizer “otário”. Tal inscrito 

consta até hoje no muro, porém, encontra-se um pouco encoberto pela vegetação que cresce 

sobre o muro. Como se percebe, a empresa não se preocupa com o graffiti, mas sim com as 

críticas que são direcionadas às suas atividades altamente poluidoras na RMGV. 

Em diálogo com os moradores, Macêdo (2016) extraiu percepções interessantes sobre o graffiti 

nos muros da Vale. Quando havia o questionamento: “Pó preto até quando?”, os moradores se 

identificaram com o conteúdo do dizer e refletiram sobre os problemas ambientais provocados 

pela mineradora. Porém, quando o mesmo autor sobrepôs a expressão “chera rola”, a população 

não estabeleceu uma relação entre os pichos, o autor e a crítica elaborada. Assim, voltaram-se 

contra o autor da expressão associando e identificando a sua intervenção como vandalismo.  

 

                                                        

45 Disponível em: https://www.dicionarioetimologico.com.br Acesso em: 7 set. 2017. 

https://www.dicionarioetimologico.com.br/
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Fotografia 9 - Graffiti  “Chera Rola” 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

5.1.3 A questão do esgoto 

As informações oficiais do último senso geral (2010) apontam que o município de Vitória 

apresenta 98,1% domicílios com esgotamento sanitário adequado. Todavia, o relatório 46 

produzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM) com base em informações 

da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), revela que 38,3 % da população 

joga esgoto diretamente nos rios, canais e mangues da baía de Vitória/ES. Somando a este fato, 

temos ainda as debilidades de coleta e tratamento de esgoto dos demais municípios da região 

metropolitana que, por se situarem próximas à baía, acabam por lançarem indiscriminadamente 

tal poluente no mar.  

Na orla de Camburi, é possível observar e problematizar as manilhas (Fotografia 10) que 

desembocam no pequeno bosque: uma manilha de esgoto proveniente do entorno; e a outra 

advinda da lagoa Pau Brasil, do município de Serra, que chega com elevada concentração de 

esgoto sanitário, desaguando no curto córrego Camburi, em Vitória. 

                                                        

46 O relatório não está disponível no site da Prefeitura Municipal de Vitória para consulta. Entretanto, os dados 

foram veiculados em forma de reportagem especial, com o título de: “125 mil jogam esgoto no mar de Vitória”, 

no jornal A Gazeta, de 15 de maio 2017. Disponível em: 

http://www.ijsn.es.gov.br/ConteudoDigital/20170522_aj14664_esgoto_poluicaoambiental.pdf Acesso em: 26 

Agosto 2017. 

http://www.ijsn.es.gov.br/ConteudoDigital/20170522_aj14664_esgoto_poluicaoambiental.pdf
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Além das manilhas, observa-se a presença de uma estação elevatória de esgoto da CESAN no 

calçadão da orla de Camburi (Fotografia 11). Tal elevado, em momentos de saturação ou grande 

volume, lança o esgoto in natura nas águas de Camburi.  

Nesses casos, questiona-se a responsabilidade das prefeituras da RMGV, assim como dos 

órgãos ambientais da esfera estadual e municipal na fiscalização, regulação e controle de 

efluentes industriais e domésticos lançados no sistema pluvial e fluvial. Nos últimos anos, 

observamos um grande jogo de transferência de responsabilidade entre a CESAN e a PMV, 

sem a construção de um debate mais fértil de proposições de ações conjuntas. 

Fotografia 10 - Manilha da lagoa Pau Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Fotografia 11-  Elevado da CESAN  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Um elemento a mais de problematização é a situação da manutenção constante de uma placa 

de balneabilidade (Fotografia 12) exatamente nas áreas adjacentes às manilhas e a galeria 
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interligada à estação elevatória da CESAN e, não por acaso, ao lado da empresa Vale S.A. 

Apenas em junho de 2017, houve a alteração indicando que a área estava imprópria para banho.  

Fotografia 12 - Placa de Balneabilidade 04-12-16 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

5.1.4 Fauna e Flora 

Ao adentrar na trilha, ao fim do calçadão (sentido norte), percebe-se as condições ambientais 

críticas da área decorrentes dos processos antrópicos. O pó de minério pode ser visto e sentido 

em quase todos os lugares, no chão, sob as folhas das árvores etc. O bosque é composto por 

castanheiras que substituíram a mata nativa e por remanescentes de restinga (Fotografia 13). 

Tal substituição foi elaborada pensando no porte elevado desta espécie, que serve para esconder 

as atividades siderúrgico-mineradoras. O fato da área costeira apresentar solo raso e arenoso, 

agregado à ação constante da maré, provoca vulnerabilidade e a queda de castanheiras ao longo 

do percurso (Fotografia 15). 

Nas proximidades do córrego Camburi e da água do mar, em algumas porções, a composição 

da flora nativa resiste e, em parte, naturalmente se recompõem (Fotografia 14). 
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Fotografia 13 – Vegetação da orla norte de Camburi 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Fotografia 14– Remanescente de mague e restinga 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Fotografia 15 - Castanheiras caídas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Mesmo diante da proximidade da emanação de gases tóxicos e das partículas de minério, parte 

da flora e da fauna (Fotografia 16) sobrevive e resiste às condições adversas. Entretanto, nota-

se constantemente espécies da fauna aquática mortas nas areias da praia (Fotografias 17 e 18). 

 

Fotografia 16 – Fauna e flora 

 

 
Fonte: Associação dos Amigos da Praia de Camburi (Acesso em: 08 dez. 2016) 

 

Fotografia 17 - Baiacu encontrado morto na praia 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Fotografia 18 - Tartaruga encontrada morta na praia de Camburi

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

5.1.5 A nascente de Camburi 

Ao lado da praia, na base de uma pequena falésia, depara-se com uma nascente de águas de 

aparência cristalina (Fotografia 19), porém com fortes suspeitas de contaminação com metais e 

coliformes fecais. Relatos47 de morados antigos do bairro afirmam que o extremo norte da praia 

de Camburi, antes da inserção da Vale S.A., era uma área salubre, onde jovens se reuniam para 

práticas esportivas na areia e no mar. Muitos levavam seus filhos para o lazer e, quando a sede 

se fazia sentir, bebiam água ali mesmo, em uma nascente de águas cristalinas que brotava de 

rochas do terreno onde hoje se situa o Complexo Tubarão. Em contato estabelecido com a 

CESAN e com a SEMMAM, constatamos que ambos os órgãos não sabem da existência dessa 

nascente. Tais entidades confirmaram os problemas de contaminação via esgoto proveniente 

                                                        

47 Relatos obtidos por meio de anotações elaboradas em roteiro de campo feito durante passeio ecológico pelo 

entorno da Vale S.A. na praia de Camburi realizado pela AAPC (Associação dos Amigos da Praia de Camburi) no 

dia 7 de janeiro de 2017. 
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das manilhas, do sistema elevatório e dos municípios vizinhos a Vitória/ES, mas desconhecem 

a nascente no terreno. 

Fotografia 19 - Biquinha 

 
Fonte: Associação dos Amigos da Praia de Camburi (Acesso em: 25 jan. 2017) 

 

Entretanto, em visita monitorada dentro da Vale S.A. 48 , pudemos constatar nos dados 

apresentados pela empresa que, de todo o volume de água utilizada, 62% é de abastecimento 

da CESAN, sendo que o restante (38%) é água originária de poços artesianos da área do 

Complexo Tubarão. Não seria aquela nascente o escape de água dos aquíferos situados dentro 

do complexo? Há interesse das autoridades públicas e da empresa no seu reconhecimento? Há 

interesse nos testes de potabilidade da água da região? 

Infere-se, portanto, que a área onde se situa o complexo apresenta uma considerável reserva 

social de água da Grande Vitória, porém está sob o controle das empresas que ali atuam. É 

notável ainda que, ao longo dos últimos anos, o número de perfurações de novos poços 

aumentou bastante (aproximadamente 90 poços), e alguns deles com profundidade de até 200 

metros. 

Segundo a reportagem do Jornal eletrônico “Século Diário”,49 do dia 24 de abril de 2015, 

calcula-se que os aquíferos da região do complexo poderiam abastecer mensalmente 46.500 

                                                        

48 A visita monitorada foi feita no dia 7 de outubro de 2017. A Vale S.A. convidou as escolas das adjacências da 

empresa para enviarem professores para uma formação. Enquanto participante da formação, percebi o tom 

fortemente publicitário da formação que, em momento algum, evidenciou as mazelas ambientais provocadas. 

Quando questionamos sobre a poluição da água e outras questões (insuficiência das barreiras de ventos, o pó preto, 

o passivo ambiental), os palestrantes buscavam respostas vazias e evasivas. Todavia, conseguimos algumas 

informações oficiais quanto ao uso da água da CESAN e dos poços artesianos. 
49 Reportagem intitulada “Vale consome água da reserva social da Grande Vitória: de 7 poços em 2007, passou a 

87 em 2015”. Disponível em: < http://seculodiario.com.br/22422/10/vale-consome-agua-da-reserva-social-da-

grande-vitoria-de-7-pocos-em-2007-passou-a-87-em-2015> Acesso em: 10 out. 2017. 

http://seculodiario.com.br/22422/10/vale-consome-agua-da-reserva-social-da-grande-vitoria-de-7-pocos-em-2007-passou-a-87-em-2015
http://seculodiario.com.br/22422/10/vale-consome-agua-da-reserva-social-da-grande-vitoria-de-7-pocos-em-2007-passou-a-87-em-2015
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pessoas. A mesma reportagem aponta que os advogados das empresas admitem a contaminação 

nos aquíferos rasos (mais próximos à superfície). Além disso, a perícia judicial, elaborada na 

ação civil pública nº 0006596-30.2006.4.02.5001, constatou a contaminação das águas 

subterrâneas mencionadas. 

No ano de 2015, o Conselho Popular de Vitória no Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(COMDEMA)50 questionou junto à Subsecretaria de gestão Ambiental de Vitória a legalidade 

do uso de todos os poços artesianos que fornecem água para a Vale S.A. e ArcelorMittal. Dentre 

os questionamentos, podemos destacar os seguintes: segundo a legislação ambiental, o uso das 

águas não está sob a outorga do poder público? A outorga dada até então às empresas cumpre 

a lei, no que diz respeito à publicidade da existência e uso dos mananciais?51 Uma reserva 

subterrânea em uma cidade que vem enfrentando problemas hídricos não deveria ser 

direcionada para o abastecimento da população? Há controle e fiscalização efetiva quanto à 

contaminação dos aquíferos situados no complexo? 

Loureiro (2012, p. 3) aponta que 

O constituinte de 1988 atribuiu à propriedade da água, assim como o fez em relação 

à propriedade da terra, uma função social. A função social da água fundamenta-se, 

assim, na estreita vinculação do regime de propriedade da água a alguns dos direitos 

fundamentais inscritos na Constituição de 1988. Não seria sequer necessária a criação 

de uma terceira espécie de propriedade entre a pública e a privada. Para se garantir a 

tutela especial da água, basta a aplicação do disposto no art. 5º, XXIII. A propriedade 

da água também não é absoluta e, ao contrário, está extremamente restringida pela sua 

função social e ambiental. 

 

Percebe-se que o direito à água é um direito fundamental e, segundo as leis, deve cumprir sua 

função social. Portanto, observamos que o uso da reserva social de água na área da ponta de 

Tubarão é direcionado estritamente para as atividades econômicas das empresas estabelecidas 

naquele local. Nesse caso, ocorre, então, um dos mecanismos de acumulação por espoliação, 

conforme aponta Harvey (2003, p.123) a [...] corporativização e privatização de bens até agora 

públicos [...], para não mencionar a onda de privatizações (da água e de utilidades públicas de 

                                                        

 
50 Reportagem intitulada “Consumo de água subterrânea pela Vale e ArecelorMittal na mira de conselheiro do 

Comdema”. Disponível em: < http://seculodiario.com.br/22449/10/consumo-de-agua-subterranea-pela-vale-e-

arcelormittal-na-mira-de-conselheiro-do-comdema> Acesso em: 10 out. 2017. 
51 “[...] a Lei 9.984/2000 estabelece a obrigatoriedade da publicidade dos pedidos de outorga do direito de uso dos 

recursos hídricos para que a população de determinada bacia hidrográfica tenha ciência das reservas hídricas dessa 

comunidade” (LOUREIRO; GOMES, 2012, p. 5)  

http://seculodiario.com.br/22449/10/consumo-de-agua-subterranea-pela-vale-e-arcelormittal-na-mira-de-conselheiro-do-comdema
http://seculodiario.com.br/22449/10/consumo-de-agua-subterranea-pela-vale-e-arcelormittal-na-mira-de-conselheiro-do-comdema
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todo gênero) que tem varrido o mundo, indicam uma nova onda de "expropriação das terras 

comuns".  

Entretanto, Loureiro (2012, p. 4), evidencia que “A água é, portanto, um direito inalienável que 

nem o Estado pode privar sem se deslegitimar”. Visto que a legislação brasileira trata este 

recurso como um patrimônio que deve ser utilizado em serviço do bem comum, cumprindo sua 

função social e ambiental. 

5.1.6 Areia monazítica ou minério de ferro? 

A Vale S.A. tem cerceado os munícipes da RMGV o direito a uma cidade digna, justa, seja pelo 

ar, devido a emissão de poluentes que tem comprometido o ambiente da capital e adjacências, 

seja pela sedimentação de minério na praia de Camburi e demais praias situadas na direção do 

Porto de Tubarão, provocada pelo translado dessa matéria-prima do pátio da empresa até aos 

navios e pelo depósito de um passivo ambiental52 estimado pela Associação dos amigos da 

Praia de Camburi (AAPC) em 180.000 m³ de sedimentos resultante de décadas de deposição 

irregular de minério (Fotografia 20). 

Ao longo da orla, é possível ver a concentração do minério depositado pelas atividades da Vale 

S.A. Esta empresa declarou várias vezes, na mídia capixaba, que os materiais nas areias do seu 

entorno são minerais monazíticos.53 De fato, há resquícios monazíticos nas areias de Camburi. 

Entretanto, uma análise visual comparativa e de reação com água permite concluir que a 

concentração de coloração preta brilhosa ao ser misturada com a água ganha coloração 

vermelha, cor característica do minério de ferro (hematita).  

 

                                                        

52 "O passivo ambiental pode ser conceituado como toda agressão que se praticou/pratica contra o meio ambiente 

e consiste no valor de investimentos necessários para reabilitá-lo, bem como multas e indenizações em potencial” 

(IBRACON, 1996, p. 5 apud SANTOS et al., 2001, p. 92). 
53 Encontramos várias reportagens nos jornais digitais sobre a afirmação da empresa Vale S.A. à coloração escura 

na praia de Camburi como areia monazítica. Por exemplo: matéria que foi ao ar no dia 22 de junho de 2016 

intitulada como “Vale diz que a areias escura das praias de Camburi em Vitória é monazítica” -  

http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/v/vale-diz-que-areia-escura-das-praias-de-vitoria-e-

monazitica-e-nao-faz-mal/4841886/; matéria veiculada dia 25 de junho de 2016 intitulada de “Vale nega lançar 

minério de ferro nas praias de Vitória e diz que areias são monazíticas” - 

http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2016/02/vale-nega-lancar-minerio-de-ferro-nas-praias-de-vitoria-e-

diz-que-areias-sao-monaziticas.html; matéria reportada no dia 25 de junho de 2016 com o título “Vale diz que 

minério encontrado na areia das praias, em Vitória, é natural” - 

http://www.eshoje.jor.br/_conteudo/2016/02/noticias/grande_vitoria/38343-vale-diz-que-minerio-encontrado-na-

areia-das-praias-em-vitoria-e-natural.html. Acesso: 9 ago. 2016. 

http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/v/vale-diz-que-areia-escura-das-praias-de-vitoria-e-monazitica-e-nao-faz-mal/4841886/
http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/v/vale-diz-que-areia-escura-das-praias-de-vitoria-e-monazitica-e-nao-faz-mal/4841886/
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2016/02/vale-nega-lancar-minerio-de-ferro-nas-praias-de-vitoria-e-diz-que-areias-sao-monaziticas.html
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2016/02/vale-nega-lancar-minerio-de-ferro-nas-praias-de-vitoria-e-diz-que-areias-sao-monaziticas.html
http://www.eshoje.jor.br/_conteudo/2016/02/noticias/grande_vitoria/38343-vale-diz-que-minerio-encontrado-na-areia-das-praias-em-vitoria-e-natural.html
http://www.eshoje.jor.br/_conteudo/2016/02/noticias/grande_vitoria/38343-vale-diz-que-minerio-encontrado-na-areia-das-praias-em-vitoria-e-natural.html
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Em pesquisa de mestrado em Tecnologia Nuclear desenvolvido com a temática “Avaliação da 

radioatividade natural em areias das praias da Grande Vitória, Espírito Santo”, Aquino enfatiza 

que 

É observável também a presença de minério de ferro ou hematita (Fe2O3 onde: 70,0% 

de Fe, 30,0% de O) apresentando forma trigonal romboédrica e coloração vermelho 

sangue, cinza metálico e preto sendo a principal fonte de ferro (MACHADO et al, 

2009), sobre a forma de um pó fino depositado sobre a areia, na região central 

da Grande Vitória, em função de agentes antrópicos ou antropogênicos 

relacionados a atividades industriais com este minério na região, levando a areia 

a assumir uma tonalidade acinzentada perceptível com maior intensidade na região 

norte da Praia de Camburi e em outras localidades da grande Vitória (2010, p. 15. 

Grifo nosso).  

 

O trabalho de Aquino (2010) ratifica, mediante uma série de avaliações, que a areia da orla tem 

alto teor de minério de ferro decorrente de atividades siderúrgico-mineradoras. 

Outra porção da praia que emerge em contradições é a ponta dos corais, situada no extremo 

norte da orla de Camburi. Ali a água da praia fica represada entre as rochas, onde se acumulam 

altas concentrações de minério. Como já foi evidenciado, é de conhecimento que o minério de 

ferro tem traço vermelho, daí o nome do mineral com um dos maiores teores de ferro ser 

chamado de hematita, do grego haimatites que quer dizer como sangue. Então, quando a água 

é agitada, ela fica avermelhada (Fotografia 21), visto que, de fato, trata-se de minério de ferro 

e não areia monazítica, como a empresa Vale costumeiramente diz.  

Fotografia 20 - Passivo ambiental na praia de Camburi 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Fotografia 21 – Coloração vermelha na água (hematita) 

 
Fonte: Associação dos Amigos da Praia de Camburi (Acesso em: 25 jan. 2017) 

5.1.7 Segregação do trecho norte da praia de Camburi 

Ao observar a localização do complexo siderúrgico-portuário, nota-se que a praia, espaço 

público, quase foi incorporada pela empresa. O acesso a este espaço é dificultado pelos muros 

muito próximos à costa. Em alguns pontos do percurso, apenas é possível passar buscando o 

equilíbrio em meio às pedras colocadas para sustentar os muros diante da erosão marinha 

(Fotografia 22).  

Salienta-se, conforme aponta a legislação que instituiu o “Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro - PNGC”, que  

Art. 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, 

sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, 

ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos 

em áreas protegidas por legislação específica (LEI 7.661, DE MAIO DE 1988). 

 

Devido às dificuldades impostas pelas empresas que segregaram parte do espaço público, o 

extremo norte da orla da praia de Camburi é pouco frequentado. Paradoxalmente, apesar dos 

problemas ambientais, tal área apresenta uma beleza ímpar (Fotografia 23). Diferentes 

perspectivas da cidade, dos patrimônios naturais e históricos podem ser vistas pelos poucos que 

descobrem o lugar e se atrevem a enfrentar os obstáculos construídos pela Vale S.A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

  

Fotografia 22 – Muro da Vale S.A. e o mar   

     
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Fotografia 23 - Praia secreta no entorno da Vale. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Dessa maneira, nota-se que a cidade é moldada pelo capital, o direito ao espaço urbano é 

limitado pelas vontades do capital, pelas necessidades da acumulação constante que subjuga as 

pessoas, as paisagens e os espaços promovendo a desumanização do meio urbano. O estado 

calamitoso da praia de Camburi, a péssima qualidade do ar da região e o cerceamento de uma 

área pública – que poderia ser utilizada pelos munícipes para atividades lúdicas e desportivas –
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correspondem ao reflexo da dinâmica político-econômica do sistema vigente que tem como 

característica a exclusão e a segregação. Harvey (2014b, p. 27) indica que “[...] vivemos em um 

mundo no qual os direitos de propriedade e a taxa de lucro se sobrepõem a todas as outras 

noções de direitos em que se possa pensar”.  

Como já retratado, na lógica urbano-industrial, a busca pelo crescimento da produção encontra 

uma sequência de mazelas, “[...] sequência do mal-estar urbano, da destruição da natureza e de 

seus recursos [...]” (LEFEBVRE, 2016, p.137). Assim, o direito ao espaço urbano salubre, à 

dignidade humana e à apropriação pelos munícipes das áreas públicas é negado. Alienados e 

expropriados do espaço urbano, a população sofre as falhas metabólicas, visto que metabolizam 

as toxidades perpetradas pelas atividades industriais e são cerceadas do usufruto pleno da 

cidade. 

Assim formulado, podemos pensar: quantas nuanças artísticas, esportivas, culturais, sociais são 

impedidas de aflorar devido à apropriação do espaço urbano apenas para a manifestação 

desumanizada da industrialização? Certamente inúmeras possibilidades são frustradas e 

suprimidas. 

No capítulo seguinte, tratamos especificamente a formação continuada de professores. Nele 

discutimos as categorias centrais que nortearam essa proposta de formação de professores, 

assim como apresentamos a proposta e a organização do curso de extensão “Educação na 

cidade: estudos sobre o processo de modernização da cidade de Vitória”. 
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6 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA  

Neste capítulo, apresentamos as diretrizes do curso de extensão Educação na cidade: estudos 

sobre o processo de modernização da cidade de Vitória. Assim, em um primeiro momento, 

colocamos em relevo a perspectiva formativa Bildung que serviu de base para a construção e 

execução da formação continuada. Na sequência, apontamos os fundamentos pedagógicos 

teóricos-metodológicos que deram suporte durante todo o processo de planejamento e 

andamento do curso; além disso, situamos este momento do trabalho, no campo das pesquisas 

de intervenções com ações colaborativas. Por fim, no último item, apresentamos a estrutura e a 

organização do curso de extensão realizado com professores da rede pública de ensino da 

Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). 

6.1 O CURSO DE EXTENSÃO COMO UMA VIAGEM FORMATIVA 

Optamos por compreender e organizar o curso de extensão como uma viagem formativa. O 

significado de educação atrelado à formação humana tem suas raízes na concepção grega de 

Paidéia. A apropriação desse conceito ocorreu no contexto de transformação da estrutura 

política da Grécia antiga. Desse modo, a virtude condicionada ao nascimento se converteu na 

consequência de um processo de conquista, ou seja, a virtude passou a depender do processo 

de formação cultural, tornando-se, assim, imbricada à concepção de cidadania grega (DELLA 

FONTE, 2014). 

Essa perspectiva sofreu uma atualização na Alemanha no século XVIII, momento no qual o 

termo alemão Bildung apreende e introduz o sentido de Paidéia, isto é, sentido ligado à 

formação cultural humana: “[...] Bildung se impõe a partir da segunda metade do século XVIII, 

exprimindo, ao mesmo tempo, o elemento definidor, o processo e o resultado da cultura”. A 

partir daí, depreende-se que a cultura é tanto a condição como o produto do processo formativo, 

caracterizado como a transmissão e apropriação de práticas, atitudes, conhecimentos, valores e 

costumes que se constroem historicamente. 

Dentre os vários sentidos desenvolvidos por Suarez (2005) em relação à palavra Bildung, 

interessa-nos evidenciar as suas dimensões de prática, trabalho e viagem. Ao citar Bermam, 

Suarez ressalta a abrangência pedagógica do termo Bildung por se remeter a uma ação que o 

ser humano é agente e resultado ao mesmo tempo. Essa ação é processual e tem como ponto de 

partida e ponto de chegada o próprio ser humano no seu formar-se: 
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Utilizamos Bildung para falar no grau de “formação” de um indivíduo, um povo, uma 

língua, uma arte: e é a partir do horizonte da arte que se determina, no mais das vezes, 

Bildung. Sobretudo, a palavra alemã tem uma forte conotação pedagógica e designa a 

formação como processo. Por exemplo, os anos de juventude de Wilhelm Meister, no 

romance de Goethe, são seus Lehrjahre, seus anos de aprendizado, onde ele aprende 

somente uma coisa, sem dúvida decisiva: aprende a formar-se (sich bilden) 

(SUAREZ, 2005, p. 191). 

 

Sob esse enfoque, a Bildung está diretamente relacionada ao trabalho. Em Marx, 

compreendemos a especificidade do trabalho produzido pelo ser humano em relação aos outros 

animais. Pois,  

É verdade que também o animal produz. Constrói para si um ninho, habitações, como 

a abelha, castor, formiga, etc. No entanto, produz apenas aquilo de que necessita 

imediatamente para si ou sua cria; produz unilateralmente, enquanto o homem produz 

universalmente; o animal produz apenas sob o domínio da carência física imediata, 

enquanto o homem produz mesmo livre da carência física, e só produz, primeira e 

verdadeiramente, na sua liberdade com relação a ela; o animal só produz a si mesmo, 

enquanto o homem reproduz a natureza inteira; no animal, o seu produto pertence 

imediatamente ao seu corpo físico, enquanto o homem se defronta livremente com o 

seu produto. O animal forma apenas segundo a medida e a carência da espécie à qual 

pertence, enquanto o homem sabe produzir segundo a medida de qualquer espécie. E 

sabe considerar, por toda a parte, a medida inerente ao seu objeto; o homem também 

forma, por isso, segundo as leis da beleza (MARX, 2004, p. 85). 

 

Em A ideologia alemã, Marx e Engels (1989) afirmam que o trabalho envolve uma dupla 

relação: com a natureza e com os outros seres humanos. Portanto, o processo de humanização 

ocorre na presença da alteridade, pela mediação e a partir do outro, seja este a natureza ou outro 

ser humano. O ser humano se diferencia dos demais animais tanto pela capacidade de antecipar 

em sua mente o que será efetuado de transformação na natureza e, por isso, consegue produzir 

para além das necessidades imediatas; quanto pela capacidade efetivar esta produção 

considerando às leis da beleza, ou seja, as produções que sobressaltam as nuanças estéticas e 

que foram, ao longo das gerações, refinando os cinco sentidos humanos. Todavia, essa beleza 

é eminentemente humana, fruto da humanização dos sentidos pela atividade humana, ou seja, 

o trabalho. Nesse sentido, a Bildung tem como base essa experiência na qual o ser humano se 

faz humano pela sua ação criadora e criativa em sua plenitude de capacidades e faculdades, ou, 

como afirma o Marx dos Manuscritos econômico-filosóficos, em sua omnilateralidade.  

Então, sabendo que a formação humana ocorre por meio do trabalho, percebe-se que a partir da 

divisão social do trabalho e da apropriação privada dos meios de produção (KONDER, 1984), 
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o trabalho tornou-se alienado e, por isso, os grupos e classes populares foram alijados do direito 

de usufruir, contemplar e produzir a riqueza material e simbólica. A produção cultural é 

segregada pelas classes e/ou grupos dominantes, que criam mecanismos de especulação e 

mercantilização dos bens culturais e que muitas vezes não apresentam uma perspectiva crítica 

da realidade, corroborando assim, para o processo de alienação. 

Nesse sentido, a sociedade capitalista acaba por usurpar das classes e grupos dominados a 

possibilidade de uma formação humana omnilateral, tal como aponta Marx: 

O homem se apropria da sua essência omnilateral de uma maneira omnilateral, 

portanto, como um homem total. Cada uma das suas relações humanas com o mundo, 

ver, ouvir, cheirar, degustar, sentir, pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar, 

enfim todos os órgãos da sua individualidade, assim como os órgãos que são 

imediatamente em sua forma como órgãos comunitários, são no seu comportamento 

objetivo ou no seu comportamento para com o objeto a apropriação do mesmo, a 

apropriação da efetividade humana [...] (MARX apud DELLA FONTE, 2014, p. 388). 

  

O processo formativo humano expresso no termo Bildung abrange esta formação humana que 

envolve todos os nossos sentidos, ou seja, é omnilateral e, por isso, volta-se contra a alienação 

preconizada e executada pela lógica sistemática capitalista.  

Ainda nesta perspectiva, Marx nos aponta que  

[...] os sentidos do homem social são diferentes dos do homem não-social. Só por 

meio da riqueza objetivamente desenvolvida do ser humano é que em parte se cultiva 

e em parte se cria a riqueza da sensibilidade subjetiva humana (o ouvido musical, o 

olho para a beleza das formas, em resumo os sentidos capazes de satisfação humana 

e que se confirmam como capacidades humanas). Certamente, não são apenas os 

cinco sentidos, mas também os sentidos chamados espirituais, os sentidos práticos 

(vontade, amor, etc.), ou melhor, a sensibilidade humana e o caráter humano dos 

sentidos, que vêm à existência mediante a existência do seu objeto, por meio da 

característica humanizada. A formação dos cinco sentidos é a obra de toda a história 

mundial anterior (MARX, 2004, p. 110). 

 

A partir desta concepção, nota-se que o termo Bildung apresenta um caráter eminentemente 

relacionado à viagem. No dicionário de língua portuguesa, viajar remete a vários sentidos, como 

transitar por caminhos, deslocar-se de um lugar a outro. Nesse corpo semântico, já se encontra 

implícita a noção, dada Por Suarez (2005), de viagem como um movimento em direção ao 

outro, à alteridade. O caráter dessa viagem é dialético, visto que o relacionamento entre os 

humanos promove tanto a construção objetiva da formação cultural, quanto à dos próprios 
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sujeitos envolvidos. Em uma viagem, saímos do nosso lugar mais próximo e familiar e nos 

aventuramos em terras estrangeiras, fora do nosso viver cotidiano; no encontro com a alteridade 

desses novos ares, somos interpelados a compreender melhor nossa moradia, nossos costumes, 

nossa identidade. Isso significa que, ao retornarmos, somos enriquecidos não apenas pelo 

encontro com o novo e o diferente, mas também com um encontro de nós mesmos. A Bildung 

pretende materializar essa experiência de viagem e de enriquecimento.  

Tomar o curso de extensão como uma viagem formativa significa propiciar aos envolvidos uma 

prática de comprometimento com o formar-se, ação que só pode ser conquistada pelo próprio 

sujeito, como condição e resultado do trabalho no sentido ontológico do termo. Isso implica a 

experiência de acessar novos e diferentes saberes docentes (tal como será exposto a partir de 

Saviani) e novas experiências pensadas e construídas por todos os professores participantes do 

curso. O resultado desejado é abrir possibilidades de reconstrução dos próprios sujeitos nas 

várias dimensões de sua existência. 

 

6.2 INTERVENÇÃO, COLABORAÇÃO E SABERES DOCENTES 

Nesta etapa, a pesquisa ganha caráter de aproximação à modalidade de pesquisa intervenção 

(ROCHA; AGUIAR, 2003) com ações colaborativas (DAMIANI, 2013; FREITAS, 2010). Este 

caráter está apoiado no processo de diálogo estabelecido entre os pesquisadores e os professores 

cursistas no período das intervenções pedagógicas, isto é, configuramos a pesquisa como 

intervenção, pois parte dela ocorreu no curso de extensão. As ações colaborativas ocorreram a 

partir do diálogo estabelecido e também pelo material educativo elaborado que passou pela 

avaliação e validação dos cursistas, com o intuito de gerar adequações e alterações às 

necessidades percebidas pelos educadores em formação. 

Destacamos ainda que “O processo de formulação da pesquisa-intervenção aprofunda a ruptura 

com os enfoques tradicionais de pesquisa e amplia as bases teórico-metodológicas das pesquisas 

participativas, enquanto proposta de atuação transformadora da realidade sócio-política” 

(ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 67). 

Nossa escolha se justifica, primeiramente, por estarmos situados em um mestrado profissional 

em Ensino de Humanidades e, por isso, espera-se a contribuição das pesquisas deste tipo de 

mestrado para a transformação da práxis docente. Em segundo lugar, justifica-se pela 
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incompatibilidade das pesquisas sociais com as propostas de cunho meramente quantitativo, 

como ressalta Duque-Arrazola, ao dizer que a “[...] pesquisa participativa se inscreve, por assim 

dizer, em um amplo movimento, nas ciências latino-americanas, de reação e recusa ao 

predomínio esterilizante do positivismo empirista da prática das ciências sociais” (DUQUE-

ARRAZOLA, 2014, p. 132). Cabe salientar que não são todas pesquisas quantitativas que tem 

caráter positivista, pois o levantamento de dados é de grande relevância para subsidiar análises 

e, ainda, que a lógica dialética não é dicotômica, visto que um de seus preceitos é a identidade 

dos contrários, isto é, os opostos formam uma unidade que é indissociável (MARTINS, 2015). 

Nesse sentido, nossa pesquisa está sustentada pelo método materialista histórico e dialético que 

oferece instrumentos valiosos para a compreensão e aproximação do real concreto. Assim, nos 

debruçamos na dialética e, consequentemente, nas suas categorias (contradição, totalidade e 

historicidade) e no “[...] reconhecimento das múltiplas determinações materiais que 

condicionam o objeto de pesquisa” (RODRÌGUEZ, 2014, p. 150).  

Dessa forma, nossa proposta de formação é subsidiada pela teoria preconizada por Demerval 

Saviani, pois ela se assenta e se inspira nos princípios filosóficos do materialismo histórico e 

dialético. De tal modo, entendemos que, na busca por “[...] compreender as determinações que 

se ocultam sob as aparências dos fenômenos que se manifestam empiricamente à nossa 

percepção” (SAVIANI, 2015, p. 36), faz-se necessário o uso do método marxiano, para que 

“[...] partindo dessa aparência, alcançar a essência do objeto de estudo, capturar sua estrutura e 

dinâmica, bem como suas múltiplas determinações” (LAVOURA; MARSIGLIA, 2015, p. 352). 

Nesse processo de desvelar a aparência da prática social, a educação tem a função essencial de 

mediação, visto que o ser humano é um ser social, dependente do outro para se desenvolver. 

Nesse sentido, notamos a importância de se pensar no processo formativo de professores na 

perspectiva Histórico-Crítica.  
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Saviani afirma que 

Se a educação é mediação no seio da prática social global, e se a humanidade se 

desenvolve historicamente, isso significa que uma determinada geração herda da 

anterior um modo de produção com os respectivos meios de produção e relações de 

produção. E a nova geração, por sua vez, impõe-se a tarefa de desenvolver e 

transformar as relações herdadas das gerações anteriores. Nesse sentido, ela é 

determinada pelas gerações anteriores e depende delas. Mas é uma determinação que 

não anula a sua iniciativa histórica, que se expressa justamente pelo desenvolvimento 

e pelas transformações que ela opera sobre a base das produções anteriores. A 

educação, na medida em que é uma mediação no seio da prática social global, cabe 

possibilitar que as novas gerações incorporem os elementos herdados de modo que se 

tornem agentes ativos no processo de desenvolvimento e transformação das relações 

sociais (SAVIANI, 2008, p. 143). 

 

O referido autor destaca a função primordial do ensino escolar de humanizar os indivíduos. 

Essa humanização se faz ao promover a apropriação dos elementos culturais produzidos 

historicamente pela humanidade. Tais conteúdos sistematizados, chamados pelo autor de 

clássicos ou eruditos, foram negados às classes ou grupos subalternos ao longo da história, a 

partir da divisão social do trabalho e da apropriação das fontes de produção privadas. Ocorreu 

então, a separação entre as atividades intelectivas (controlada pelos dominantes) e as atividades 

braçais (incumbência dos dominados) segregando o direito à educação, e, por sua vez, os 

elementos culturais clássicos aos dominantes em detrimentos dos menos favorecidos. 

Desse modo, a pedagogia Histórico-Crítica apregoa práticas pedagógicas transformadoras, 

revolucionárias, haja vista que se propõe a lutar pela apropriação dos conteúdos historicamente 

construídos pela humanidade.  

Nessa perspectiva, Saviani contribui muito ao discutir o conceito de competência técnica e 

compromisso político. Este autor afirma que  

[...] pela mediação da competência técnica que se chega ao compromisso político 

efetivo, concreto, prático, real. Na verdade, se a técnica, em termos simples, significa 

a maneira considerada correta de se executar uma tarefa, a competência técnica 

significa o conhecimento, o domínio das formas adequadas de agir: é, pois, o saber-

fazer. Nesse sentido, ao nos defrontarmos com as camadas trabalhadoras nas escolas, 

não parece razoável supor que seria possível assumirmos o compromisso político que 

temos para com elas sem sermos competentes na nossa prática educativa. O 

compromisso político assumido apenas no nível do discurso pode dispensar a 

competência técnica. Se se trata, porém, de assumi-lo na prática, então não é possível 

prescindir dela. Sua ausência não apenas neutraliza o compromisso político mas 

também o converte no seu contrário, já que dessa forma caímos na armadilha da 

estratégia acionada pela classe dominante que, quando não consegue resistir às 

pressões das camadas populares pelo acesso à escola, ao mesmo tempo que admite tal 

acesso esvazia o seu conteúdo, sonegando os conhecimento também (embora não 

somente) pela mediação da incompetência dos professores (SAVIANI, 2008, p. 36). 
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Nota-se, em Saviani, que a formação de professores é fundamental na busca pela transformação 

social, pois a busca pela competência técnica deve estar em total articulação com o 

compromisso ético-político. Depreende-se, assim, que a educação é eminentemente política, 

contrariando a lógica pedagógica utilitarista que se compromete apenas com a manutenção do 

status quo. Além disso, entendemos que o docente precisa se apropriar/dominar os instrumentos 

técnicos/teóricos que embasarão o processo dialético de desvelamento da realidade concreta em 

conjunto com os estudantes. 

Para que o processo de formação de professores se constitua em um dinâmica de totalidade, a 

pedagogia Histórico-crítica traz à luz a concepção dos múltiplos saberes que configuram o 

processo educativo (cf. SAVIANI, 1996) e que estão alinhados com a perspectiva de 

competência técnica e compromisso ético-político, quais sejam: saber atitudinal; saber crítico-

contextual; saberes específicos; saber pedagógico, e o saber didático contextual. 

Para Saviani (1996), o saber atitudinal é aquele referente às atitudes do professor, ou seja, a 

postura dele diante dos colegas e discentes no que diz respeito à disciplina, ao diálogo, ao 

respeito, à coerência daquilo que se fala com o que se faz e na equidade ao mediar as relações. 

Já o saber crítico-contextual está relacionado com o entendimento das condições sociais e 

históricas que determinam a tarefa educativa, ou seja, o docente necessita “[...] compreender o 

contexto com base no qual e para qual se desenvolve o trabalho educativo” (SAVIANI, 1996, 

p. 149). Os saberes específicos, que correspondem a um recorte do conhecimento socialmente 

produzido pela humanidade estabelecido por uma disciplina (geografia, história, artes, etc.), é 

também um saber valioso, na medida em que o professor deve ter o domínio do conteúdo 

abordado para subsidiar a socialização enriquecida do recorte estabelecido. Ressalta-se, ainda, 

o saber pedagógico que possibilita a construção da identidade do professor como profissional 

da educação, fundado em princípios teóricos científicos da educação. E por fim, o saber didático 

curricular que se baseia no fazer docente, isto é, na dinâmica do trabalho do professor, como a 

“[...] organização e realização da atividade educativa no âmbito da relação educador-educando” 

(SAVIANI, 1996, p.149).  

Destacamos que, apesar do modismo pós-moderno do uso da expressão “saberes”, Saviani 

(1996) usa este termo de forma a considerar o fenômeno educativo e, dentro deste contexto, a 

formação de professores, de maneira totalizada, ou seja, levando em consideração os 

conhecimentos teóricos sistematizados (episteme) e os conhecimentos decorrentes das 

experiências de vida (sofia) articulados dialeticamente. 
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Evidenciamos que, em nossa proposta de formação, damos destaque aos saberes em que 

predominam os conhecimentos sistematizados (episteme) específicos, tanto no que diz respeito 

às ciências humanas, em especial a História e a Geografia; quanto nos conhecimentos 

pedagógicos, especialmente relacionados à Educação Ambiental Crítica. Todavia, isso não 

significa que os saberes correlatos às experiências (sofia) não estarão presentes, haja vista que 

a proposta da formação ocorrerá considerando a colaboração e participação dos cursistas. 

Portanto, com base nesses pressupostos supracitados, nosso curso de extensão se fundamenta, 

buscando articular os múltiplos saberes, com o objetivo de produzir o conteúdo da formação 

para possibilitar respostas às questões colocadas pela prática social da sociedade, no nosso caso, 

no contexto da RMGV, em especial o entorno da Vale S.A. 

 

6.3 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO CURSO DE EXTENSÃO 

O processo de planejamento do curso de extensão Educação na cidade: estudos sobre o 

processo de modernização da cidade de Vitória foi elaborado de forma coletiva pelos 

mestrandos Israel David de Oliveira Frois, Larissa Franco de Mello de Aquino Pinheiro e 

Patrícia Guimarães Pinto e pelas orientadoras/coordenadoras Prof.ª Dra. Dilza Côco, Prof.ª Dra. 

Priscila Leite Chisté e Prof.ª Dra. Sandra Soares Della Fonte. Durante os três primeiros meses 

letivos de 2017 (fevereiro a maio), a equipe se reuniu quinzenalmente para construir os 

documentos, o edital, a metodologia e as dinâmicas que seriam desenvolvidas no curso. Em 

seguida, lançamos o edital e inscrições (2 a 6 de maio) e iniciamos o curso no dia 16 de maio 

de 2017 com duração até o dia 14 de julho. Ao longo desse tempo, tivemos cinco encontros 

presenciais no IFES/Campi Vitória (18h às 22h), duas visitas mediadas (9h às 13horas) em 

espaços da cidade de Vitória (Quadros 8 e 9), além de atividades e discussões na modalidade à 

distância no ambiente virtual Moodle/IFES. Neste ambiente, fomentamos discussões via fóruns, 

disponibilizamos material de apoio (textos, produto educativo e vídeos), aplicamos 

questionários, inclusive, criamos espaço para os cursistas postarem seus trabalhos respectivos 

à avaliação final do curso. 

A seleção dos cursistas foi realizada via edital (APÊNDICE C) lançado de forma aberta à toda 

comunidade e amplamente divulgado nas redes sociais e website do IFES, porém com alguns 

pré-requisitos pertinentes às pesquisas envolvidas no processo, a saber: ser professor(a)  dos 
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anos finais do Fundamental  e Ensino Médio, atuante em sala de aula (no ano de 2017) na rede 

pública da Região Metropolitana da Grande Vitória (efetivo ou designação temporária); e 

lecionar disciplinas da área das humanidades (artes, filosofia, geografia, história e sociologia). 

O ingresso foi feito mediante às inscrições realizadas pelos candidatos na página virtual. A 

seleção foi realizada considerando a ordem de inscrição, os pré-requisitos estabelecidos no 

edital e o número de vagas disponíveis (20 vagas). Para o primeiro encontro (aula inaugural), 

foram convocados os 30 primeiros colocados, ou seja, 20 aprovados e 10 suplentes. Esse 

procedimento foi feito, pois em outras experiências com curso de formação, as coordenadoras 

perceberam que alguns dos selecionados não compareciam ao encontro inicial, deixando vagas 

ociosas. Para evitar este fato, fizemos a chamada dos suplentes até o segundo encontro. 

Ao todo contamos com 24 professores-cursistas. Entretanto, deste total, 19 completaram o 

curso, houve 2 reprovações por falta, 2 desistências sem justificativa e 1 desistência por motivos 

de saúde. 

Ressaltamos que os professores-cursistas foram avisados no edital de inscrição e na mesa 1 de 

que o curso de extensão era parte integrante de pesquisas de mestrados e que os dados gerados 

dentro do curso serviriam de subsídios para tais pesquisas. Nesse sentido, os participantes 

ficaram livres para assinarem ou não os documentos que evidenciam a participação no curso. 

Os documentos foram: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A), 

na condição de voluntário, além do Termo de Autorização para Utilização de Imagem e Som 

de Voz para fins de pesquisa (APÊNDICE B). No encontro inicial, os professores participantes 

preencheram o questionário que produziu dados iniciais para as pesquisas desenvolvidas. 

6.3.1 Estrutura de avaliação do curso 

Para considerarmos a conclusão e certificação do curso, foi necessário o cumprimento de, no 

mínimo 75% de frequência/participação, da carga horária total (tanto da presencial como da 

não presencial), conforme critérios de avaliação da aprendizagem, descritos a seguir: 

1 - Participação nos encontros: nesta etapa, os professores foram avaliados por meio de 

discussões e participação acerca do tema em debate narrativo (orais e escritos) acerca do 

assunto proposto, bem como de sua participação nas atividades; 
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2 – Visitas mediadas: ocorreram duas visitas, conforme cronograma, a locais específicos da 

cidade (objetos de nossas pesquisas): os principais sítios que revelam aspectos do processo de 

modernização do Centro de Cidade e a porção final da Praia de Camburi, região próxima a 

Vale S.A.  

3 - Atividades on-line: foram disponibilizados materiais (produtos educativos, fóruns, textos, 

etc.) para que os professores tivessem mais tempo para se apropriarem do conteúdo e 

desenvolvessem seus trabalhos de conclusão de curso, por meio de um monitoramento no 

ambiente virtual de aprendizagem (Moodle).  

6.3.2 Análise dos dados 

A produção dos dados foi sistematizada com a videogravação e audiogravação durante os 

encontros presenciais do curso e posterior transcrição do conteúdo para a análise. Segundo 

Bogdan e Biklen (1994), as transcrições são os principais “dados” de muitos estudos 

qualitativos; assim como registros fotografados. Além dos dados retirados das transcrições, 

utilizamos informações coletadas via questionários, registros escritos realizados ao longo do 

curso; e narrativas orais de aulas. Foram respeitados todos os procedimentos estipulados pelo 

Conselho de Ética do IFES a fim de dirimir e/ou minimizar riscos aos envolvidos na pesquisa. 

O curso iniciou-se em 16 maio de 2017, e sua conclusão ocorreu em 4 de julho do mesmo ano. 

Computou uma carga horária total de 60h, distribuídas em atividades presenciais, que 

ocorreram por meio de encontros no IFES (Campus Vitória). Contou, ainda, com atividades 

não-presenciais que foram desenvolvidas em ambiente virtual - Moodle/IFES (textos de apoio, 

produtos educativos, dentre outros), inclusive onde foi postado o relato de experiência 

considerado como avaliação final dos cursistas. A seguir, detalhamos a distribuição da carga 

horária prevista para o curso no quadro 8. 

Quadro 8 – Carga horária do curso de extensão 

Atividade Quantidade Carga horária 

Encontros presenciais 7 encontros 28h 

Visitas monitoradas 2 aulas 8h 

Atividades on-line  - 24h 

Carga horária total: 60h 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Os encontros presenciais foram ministrados no turno noturno, com duração de 4h, entre 18h e 

22h, às terças-feiras, em escala quinzenal. Em cada encontro, foram abordados temas 
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específicos sobre o processo de modernização da cidade de Vitória, conforme Quadro 9.  Além 

dos encontros noturnos, o curso também contou com duas visitas mediadas à ambientes da 

cidade de Vitória. Essas visitas ocorreram em dois sábados, no período matutino, das 9h às 

13h. 

Quadro 9 – Organização dos Encontros.  

Data Encontros Mediação Conteúdo 

16/05 MESA 1 – Abertura Dilza, Priscila e 

Sandra. 

Momento mais formal no qual 

apresentamos o formato e o objetivo 

do curso e recolhemos as assinaturas 

de compromisso dos participantes.  

Mesa 1 – Palestra sobre o Gepech, 

Educação na cidade e base 

conceitual. 

 

30/05 MESA 2 – Processo de 

modernização da cidade de 

Vitória e o Parque Moscoso  
 

Larissa e 

Patrícia 

- A modernização da cidade de 

Vitória em debate na formação de 

professores; 

- A constituição do Parque 

Moscoso como espaço de 

memória. 
 

 

03/06 Visita mediada ao centro de 

Vitória 

Larissa e 

Patrícia 

Roteiro pré-definido com objetivo de 

proporcionar a todos os envolvidos 

conhecer, dialogar e se apropriar dos 

espaços não formais que possuem 

caráter extremamente importante na 

configuração da sociedade capixaba.  

 
 

13/06 MESA 3 – O entorno da 

Vale S.A. na perspectiva do 

direito à cidade.  

Israel O processo de ocupação da Ponta 

de Tubarão para as atividades 

produtivas e portuárias; 

urbanização de Jardim Camburi; 

transformações na paisagem da 

praia de Camburi; educação 

ambiental crítica; e “a miopia 

verde à catarse do pó preto”. 
 

 

24/06 Visita mediada à praia de 

Camburi.  

Israel Da miopia verde à catarse do pó preto 

– desvelamento das ações produtivas 

e portuárias no extremo norte da praia 

de Camburi e outras 

problematizações.  

 
 

27/06 Relatos e propostas Todos Encaminhamentos, ideias de projetos 

a serem aplicados nas escolas.  
 

04/07 Relatos, propostas e 

encerramento. 

Todos Encaminhamentos, ideias de projetos 

a serem aplicados nas escolas.  
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No decorrer do curso, esses professores cursistas responderam à questionários 

semiestruturados 54  enfocando as suas impressões quanto às atividades realizadas, as 

problemáticas levantadas, os aspectos positivos e negativos da formação etc.  Além disso, os 

depoimentos e apresentações de trabalhos dos cursistas durante os encontros presenciais e a 

participação deles nas interações no portal Moodle/IFES foram devidamente registradas e 

organizadas para servirem de dados para esta pesquisa. 

Estabelecemos como lócus da nossa pesquisa o entorno da Vale S.A. (Mapa 5), local onde 

buscamos desvelar e problematizar as contradições das adjacências da Ponta de Tubarão tanto 

na pesquisa geral, quanto na formação de professores, por meio de uma visita mediada. A partir 

da análise feita da orla de Camburi, definimos os seguintes locais de problematização e 

discussão: 

Mapa 5 - Imagem aérea do roteiro da viagem formativa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no aplicativo ScribbleMaps (2017). 

 

                                                        

54 A aplicação dos questionários foi realizada presencialmente no IFES (campi Vitória /ES) nos dias dos encontros 

do curso de extensão. Além disso, em atendimento ao art. 6, cap. 3 da Resolução número 510, de 7 de abril de 

2016, foi garantido aos professores participantes o direito de recusa a responder o questionário. 
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 1º - estação elevatória da CESAN: apontamentos sobre o processo de aterramento da 

orla e problematização da presença de uma estação elevatória da CESAN;  

 2º - muros da Vale S.A.: considerações sobre os grafittis questionadores apagados dos 

muros pela empresa e dos encomendados para a substituição; 

 3º - área de restinga: visualização do remanescente de restinga e problematização sobre 

o processo de industrialização e urbanização do bairro Jardim Camburi; 

 4º - manilhas de esgoto e o riacho Camburi: visualização das manilhas de esgoto e do 

deságue do riacho Camburi; crítica ao despejo de esgoto in natura na praia de Camburi 

e ao impasse entre os órgãos competentes para tomada de decisões e medidas; 

 5º - a trilha e o bosque: percepção da vegetação exótica (castanheiras) plantadas para 

esconder as atividades siderúrgico-mineradora, visualização da flora e fauna 

sobrevivente às condições de insalubridade; 

 6º - nascente d’água: visita à nascente existente ao sopé de uma pequena falésia e 

questionamentos sobre a reserva social da água na região do Complexo Tubarão e sobre 

as suspeitas de poluição hídrica perpetrada pela Vale S.A.; 

 7º; 8º e 9º - áreas de concentração do passivo ambiental: visualização do passivo 

ambiental nas areias da praia e problematização sobre o processo de depósito, as 

responsabilidades e os impactos deste passivo; 

 10º - a visão mar-cidade: parada nos corais, situados no extremo norte da orla de 

Camburi. Nesta porção, obtêm-se uma visão espelhada da cidade de Vitória/ES, que 

possibilita uma série de diálogos, questionamentos e sínteses sobre as objetivações 

humanas na cidade de Vitória.  

No próximo capítulo, abordamos o processo de construção do nosso produto educativo (e-

book), além de descrever a disposição dos seus capítulos. Evidenciamos também a perspectiva 

de aprendizagem pela arte e os projetos artísticos analisados no livreto, em especial, a proposta 

de Kleber Galveas “A Vaca, A Vale e A Pena”.  
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7 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Nesta seção, discorremos o processo de construção do material educativo que teve uma 

elaboração prévia ao longo do primeiro ano da pesquisa teórico-empírica do entorno da Vale 

S.A, na porção norte da orla de Camburi, dentro do processo de industrialização da Ponta de 

Tubarão. Apresentamos o produto durante o curso de extensão; ele foi validado e reelaborado 

de acordo com as demandas surgidas durante e após o curso de formação de professores. Nesse 

sentido, nossa pesquisa se caracteriza, na perspectiva do curso e do material, sob a luz de 

intervenções com ações colaborativas. 

Sabendo que objetivo deste trabalho é problematizar e criticar as relações e dinâmicas 

ambientais entre a Vale S.A. e o seu entorno, propomos como produto educacional um material 

educativo digital (e-book), isto é, um livreto que oferece suporte à formação de professores 

inseridos no contexto escolar básico da Grande Vitória. 

O livreto foi produzido pelos autores do projeto com base no levantamento teórico feito ao 

decorrer da pesquisa, levando em consideração os seguintes pontos: o histórico da empresa Vale 

S.A. no estado do Espírito Santo; o referencial teórico que estrutura a pesquisa; e as 

possibilidades educativas no entorno da referida empresa na forma de um roteiro. 

Então, o nosso material textual apresenta a seguinte disposição de capítulos: 

 Apresentação dos autores, da proposta e dos objetivos; 

 Introdução; 

1. O entorno da Vale; 

2. Por uma Educação Ambiental Crítica Promotora do Direito à Cidade; 

3. Arte e a catarse; 

4. A Vale a Vaca e a Pena; 

5. As Produções artísticas; 

6. Viagem formativa; 

 Glossário; 

 Informações denúncias e movimentos socioambientais; 

 Referências. 
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O livreto tem aproximadamente 70 páginas (formato A4) e está dividido em seis capítulos. A 

seguir apresentamos brevemente a abordagem de cada capítulo. 

No primeiro capítulo, fizemos uma apresentação do entorno da Vale de forma a instigar no 

leitor a necessidade de apurar a visão e a partir da leitura da paisagem, desvelar as contradições 

existentes naquele espaço da cidade de Vitória/ES. 

No capítulo dois, colocamos em relevo a necessidade de uma educação ambiental crítica que 

supere o entendimento de que o ambiente é naturalmente segregado do ser humano, e que 

desperte a conscientização quanto ao direito inalienável à uma habitar pleno, salubre e de 

dignidade. 

No terceiro capítulo, discutimos as funções da arte e o processo de catarse, que pode a partir de 

mediações estéticas, provocar elaborações superiores sobre a realidade concreta. Sendo assim, 

importante recurso no processo de transmissão e apropriação, possuindo, portanto, caráter 

eminentemente social. Para além de alguns aspectos teóricos já desenvolvidos nesta dissertação, 

este capítulo foi elaborado tendo em vista a relevância da arte e seu efeito catártico, tendo em 

vista que esse produto educacional abordará as imagens da produção artística de Kleber 

Galveas. 

No capítulo quarto, contextualizamos e apresentamos o projeto “A Vale, A Vaca e A Pena”, do 

artista plástico Kleber Galveas. No capítulo seguinte, fizemos a análise de 10 imagens das obras 

do projeto em destaque, relacionando-as com dados da pesquisa realizada. 

Por fim, no capítulo seis, a partir da concepção de formação humana cultural (Bildung), 

apresentamos uma possibilidade de roteiro no entorno da Vale S.A., na orla norte de Camburi, 

para desvelar as contradições relacionadas ao processo de industrialização da ponta de Tubarão, 

as ações específicas da empresa Vale S.A. e os demais problemas decorrentes do processo de 

urbanização da área. 

Ressaltamos que o nosso material foi pensado e construído a partir dos três eixos estabelecidos 

por Kaplún (2003): no eixo conceitual, fizemos escolhas de temáticas relevantes sustentadas 

por um suporte teórico capaz de promover reflexões e experiências de aprendizagem aos 

cursistas, bem como aos demais professores que terão acesso ao material; quanto ao eixo 

pedagógico, escolhemos apresentar um caminho com possibilidades educativas que poderão ser 

reelaboradas, isto é, não apresentamos uma forma rígida, pelo contrário, deixamos aberto à 
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contribuições; por fim, consideramos o eixo comunicacional, pois entendemos como 

importante a utilização de hipertextos para promover relações entre os destinatários e elencamos 

uma forma de comunicação adequada ao público alvo. 

Como se percebe dessa apresentação geral, para além de alguns aspectos teóricos já 

desenvolvidos nesta dissertação, o livreto também foi elaborado tendo em vista a relevância da 

arte e seu efeito catártico.  

 

7.1 APRENDIZAGEM PELA/DA ARTE 

De modo a respeitar a coerência exigida pela compreensão do projeto de extensão como viagem 

formativa, adotamos, na elaboração do produto educacional, aspectos gnosiológicos vinculados 

não somente ao âmbito conceitual, mas também ao campo da figuração artística. Defendemos, 

assim, que a aprendizagem pela e da arte coloca-se como uma faceta relevante na constituição 

docente. 

A arte compõe a riqueza cultural, é conteúdo e instrumento importante no processo de 

transmissão e apropriação dos conhecimentos socialmente produzidos pelo ser humano. Apesar 

da sua multiplicidade de sentidos, tomamos o conhecimento artístico assim como “Vigotski 

[que] analisou a arte como uma técnica criada pelo ser humano para dar uma existência social 

aos sentimentos [...]” (DUARTE, 2008, p. 1). Nesse caso, nota-se a possibilidade da interação 

dos indivíduos com os sentimentos exteriorizados em objetos artísticos e que pode ser 

interiorizado por meio da catarse (DUARTE, 2008).  

Frederico (2000, p. 302) evidencia que, “Na visão ontológica de Lukács, a arte é uma atividade 

que parte da vida cotidiana para, em seguida, a ela retornar, produzindo nesse movimento 

reiterativo uma elevação na consciência sensível dos homens”. Nessa perspectiva, a vida social 

passa a ser enriquecida de forma perene pelas aquisições promovidas e conquistadas pela arte. 

Sob a perspectiva de Lukács, Frederico (2000, p. 305) aponta que 

A arte, portanto, educa o homem fazendo-o transcender à fragmentação produzida 

pelo fetichismo da sociedade mercantil. Nascida para refletir sobre a vida cotidiana 

dos homens, a arte produz uma “elevação” que a separa inicialmente do cotidiano 

para, no final, fazer a operação de retorno. Esse processo circular produz um contínuo 

enriquecimento espiritual da humanidade. 
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Inserido no contexto de questionamento da sociedade capitalista e em via de construção de uma 

nova sociedade – a comunista –, Vigotski trata, em seu livro intitulado Psicologia da Arte, a 

arte como o resultado da ação criativa do homem a partir da realidade imediata. Para o referido 

autor, “[...] a arte está para a vida assim como o vinho está para a uva” (VIGOTSKI, 1999, p. 

308 apud BARROCO; SUPERTI, 2014, p. 23). Ou seja, a arte extrai da vida cotidiana a 

matéria-prima para, então, produzir algo novo, elaborado, com condições de objetivar as 

potencialidades humanas. 

Barroco e Superti (2014, p. 23) indicam, a partir de Vigotski, que  

A arte não altera apenas o humor imediato dos indivíduos, mas objetiva sentimentos 

e outras potencialidades humanas. Ela é capaz de provocar alterações do psiquismo 

dos sujeitos. Ela propicia-lhes nova organização psíquica, o que possibilita a cada um 

a elevação à condição de indivíduo particular, organismo até certo ponto simplista e 

fruto da evolução natural, à de gênero humano universal. Neste caso, a arte encontra-

se em condição de síntese entre o biológico e o cultural, contendo em si o conjunto 

das características humanas mais complexas, construído ao longo da histórica por 

meio do trabalho e da atividade. 

 

Nota-se a particularidade formativa da arte no sentido de promover a objetivação das 

vicissitudes humanas em uma configuração vinculada ao âmbito da sensibilidade e, a partir daí, 

possibilitar a apropriação e a reconstrução das características da humanidade cada vez mais 

elaboradas. Destaca-se que a relação entre objetivação e apropriação ocorre dentro de um 

processo dialético que se estabelece historicamente e por meio do trabalho (BARROCO; 

SUPERTI, 2014). Assim, o homem objetiva as suas características materializando-as em obras 

de arte, linguagens, ferramentas e demais objetos da cultura. Tais elementos culturais medeiam 

à formação humana, visto que concedem condições para a apropriação desses elementos e, 

sobretudo, dão condições para que novas objetivações sejam feitas, sempre em um movimento 

dialético aberto que proporciona o desenvolvimento do gênero humano.  

Conforme salienta Barroco e Superti (2014, p. 25), “[...] o processo dialético de objetivação-

apropriação leva à formação do humano no ser; transforma a ação do homem na realidade por 

esta se constituir em uma ação mediada que implica transformação psíquica e impõe novas 

necessidades, além das de sobrevivência”. 

Com base nisso, entendemos que a formação humana por meio da arte está diretamente 

relacionada ao movimento dialético que promove a elaboração cada vez mais complexa da 

realidade. Esta elaboração ocorre a partir das generalizações que modificam a estrutura da 
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consciência, no sentido de provocar novas organizações que potencializam a apropriação e o 

desvelamento da realidade (BARROCO; SUPERTI, 2014). 

Essas novas organizações são efetuadas a partir da categoria aristotélica denominada catarse. 

Segundo Gramsci (1987, p. 53), 

Pode-se empregar a expressão ‘catarsis’ para indicar a passagem do momento 

puramente econômico (ou egoísta-passional) ao momento ético-político, isto é, a 

elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Isto 

significa, também, a passagem do ‘objetivo ao subjetivo’ e da ‘necessidade à 

liberdade’. A estrutura da força exterior que subjuga o homem, assimilando-o e o 

tornando passivo, transforma-se em meio de liberdade, em instrumento para criar uma 

nova forma ético-política, em fonte de novas iniciativas. 

  

A catarse, então, pode ser entendida como momento de reconstrução subjetiva no qual ocorre 

uma superação parcial da realidade imediata ou, em outras palavras, como um aprofundamento 

no entendimento do real concreto. É um processo debruçado na dialética que tem como intuito 

desvelar a aparência na busca constante pela essência da realidade. 

Vigotski também empregou a categoria de catarse ao dizer que 

O social existe até mesmo onde há um homem e suas emoções individuais. Por isso, 

quando a arte realiza a catarse e arrasta para esse fogo purificador as comoções mais 

íntimas e mais vitalmente importantes de uma alma individual, o seu efeito é um efeito 

social. [...] A refundição das emoções fora de nós realiza-se por força de um 

sentimento que foi objetivado, levado para fora de nós, materializado e fixado nos 

objetos externos da arte, que se tornaram instrumento da sociedade. A peculiaridade 

essencialíssima do homem, diferentemente do animal, consiste em que ele introduz e 

separa de seu corpo tanto o dispositivo da técnica quanto o dispositivo do 

conhecimento científico, que se tornaram instrumentos da sociedade. De igual 

maneira, a arte é uma técnica social do sentimento, um instrumento da sociedade 

através do qual incorpora ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos e pessoais 

do nosso ser. Seria mais correto dizer que o sentimento não se torna social, mas ao 

contrário, torna-se pessoal, quando cada um de nós vivencia uma obra de arte, 

converte-se em pessoal sem com isto deixar de continuar social (VIGOSTKI, 1998 

apud DUARTE, 2008, p. 2). 

 

 

Segundo Duarte (2008, p. 12), “Vigotski enfatiza que a relação do indivíduo com a obra de arte 

deve ser essencialmente estética e somente pela mediação dessa relação é que a arte pode 

exercer um papel formador”. Ao despertar os sentidos do homem, a arte traz à tona a essência 

humana de modo a propiciar a superação de sentimentos individuais e transformá-los, por 

intermédio da catarse, em experiência social que altera a estrutura da consciência (BARROCO; 

SUPERTI, 2014). 
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O processo de transmissão e apropriação da arte é um aspecto da Bildung e, nesse prisma, 

compõe a experiência formativa. Nesse caso, esse processo possui um caráter social, uma vez 

que “[...] a arte não é fruto de um homem só (fruidor ou artista), mas da história da humanidade” 

(BARROCO; SUPERTI, 2014, p. 29). 

Dessa forma, a arte é um produto do trabalho humano coletivamente construído ao longo da 

história. Dada a sua especificidade, a sua apreensão depende de mediações estéticas que 

provocam a transição processual da aparência para a essência da realidade concreta em níveis 

cada vez mais superiores. Essa elaboração da consciência é chamada de catarse e ocorre 

processualmente, a partir de reflexões que partem da singularidade do indivíduo para a 

universalidade do gênero humano. 

Portanto, apostamos na importância da estética e da catarse no processo de reelaboração da 

consciência a partir da arte. A arte não se manifesta de maneira indiferente aos seus receptores, 

pelo contrário, por meio da fruição estética, ela pode ser promotora da elevação da consciência 

para níveis superiores, permitindo a superação da singularidade do indivíduo e emergindo a um 

contato com o gênero humano provocando, então, a síntese do singular e do universal 

(FREDERICO, 2000). 

Assim, o ser humano se fez e se faz no outro e o cultivo do universo cultural desde suas formas 

mais cotidianas até suas formas mais elaboradas refina as capacidades e faculdades humanas 

sensitivas e racionais. Por essa razão, buscamos sedimentar, no produto educacional, aspectos 

conceituais (vinculados ao conhecimento filosófico e científico), mas também não-conceituais, 

referentes ao âmbito estético, mais propriamente ao universo da arte. Vinculado diretamente ao 

tema desta dissertação, incluímos, em nosso produto educacional, a crítica feita pelo artista 

plástico Kleber Galveas, que através do projeto “A Vale a Vaca e a Pena” denuncia o problema 

ambiental provocado pela empresa Vale S.A. na Região Metropolitana da Grande Vitória. 

 

7.1.1 Do “Pó Preto” a Arte  

No ano de 1997, o artista plástico Kleber Galveas, morador da Barra do Jucu (Vila Velha/ES), 

iniciou um projeto denominado A Vale a Vaca e a Pena. Tal projeto se propõe transformar o 

pó de minério, chamado pelos moradores da Grande Vitória de “pó preto”, em obras de Arte. 

Desde então, Galveas prepara a tela na varanda de sua residência (localizada aproximadamente 
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a 30 km da Vale S.A.) e a deixa disposta, de forma a receber naturalmente (pelo vento) o “pó 

preto” por cinquenta dias. Passados estes dias, o artista, então, com o dedo indicador desenvolve 

a sua arte com o pó de minério acumulado, de maneira a criticar a poluição atmosféricas emitida 

pelas atividades da empresa Vale S.A. 

O tema do projeto A Vale a Vaca e a Pena faz referência à grande poluição atmosférica feita 

pela empresa a partir de suas atividades. Assim, a vaca simboliza a atividade econômica que 

produz recursos, mas que como consequência dessa produção gera emissão de poluentes no 

ambiente; além do mais, assim como um produtor de vacas transforma o esterco em algo 

proveitoso, o artista utiliza o resultado das atividades econômicas da Vale S.A. para criticar tal 

empresa. A pena faz alusão ao formato de cone invertido da fumaça que sai da chaminé da 

empresa, conforme podemos verificar na última tela elaborada por Galveas (Figura 1). 

Figura 1 -  Produção de 2016 

 
Fonte: Ateliê Kleber Galveas (Acesso em: 05 maio 2017).   

 

As obras apresentadas no quadro a seguir compõem o acervo de vinte telas produzidas pelo 

autor desde o início do projeto. A tela elaborada em 1997 (Figura 2) coincide com o ano da 

privatização da CVRD. O questionamento estampado na obra acompanhado de um labirinto 

evidencia a complexidade política que envolvia o momento político do país. Já a produção 

artística de 2007 (Figura 3), dez anos depois da primeira, coloca em relevo uma alusão à 

bandeira do Brasil apresentando no seu centro um pulmão com o termo ferro inscrito. Em 2008 

(Figura 4), Galveas optou por trazer à tona a inauguração da oitava usina de beneficiamento de 

minério que multiplicou a poluição do ar da RMGV. A imagem de um tubarão faz menção, 

além da área de localização da empresa (Ponta de Tubarão) a sua postura agressiva. Por fim, 

em 2013 (Figura 5), a obra faz menção à barreira de ventos (Wind Fences) que, como podemos 

notar na obra, não solucionou o problema da disseminação do pó de minério no ar. Esta breve 

abordagem de algumas obras nos possibilita visualizar a objetivação dos sentimentos do artista. 
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E em consequência, fazer uma síntese entre o material utilizado na confecção das obras e o 

problema ambiental provocado pela Vale S.A. 

 

Figura 2 - Produção de 1997       Figura 3 - Produção de 2007

   
Fonte: Ateliê Kleber Galveas (Acesso em: 05 maio 2017). 

 

Figura 4 - Produção de 2008          Figura 5 - Produção de 2013 

   
Fonte: Ateliê Kleber Galveas55 (Acesso em: 05 maio 2017).   

     

Segundo a concepção vigostkiana, o conteúdo de uma obra de arte é a realidade cotidiana, isto 

é, todas as objetivações das relações sociais. Nesse caso, no projeto A Vale a Vaca e a Pena, o 

artista Kleber Galveas objetivou nas telas o problema socioambiental que afeta o seu cotidiano. 

Este, então, é o enredo das obras, ao passo que a forma, ou seja, a disposição como o material 

                                                        

55 Disponível em: <http://www.galveas.com/telasavaleavacaeapena.htm> Acesso em: 10 julho 2016. 

http://www.galveas.com/telasavaleavacaeapena.htm
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foi estruturado, possibilita a transformação desses elementos em arte. Assim, “[...] a forma se 

apropria do material, do que traz sobre a realidade, negando-o e transformando-o em algo novo, 

numa realidade não imediata” (BARROCO; SUPERTI, 2014, p. 29). 

A indignação pessoal do artista no que se refere à poluição atmosférica é objetivada nas telas, 

permitindo àqueles que contemplam as obras processarem “Não em um momento pontual, mas 

em vários momentos que constituem um processo de convívios e de encontros com as obras de 

arte, um processo catártico” (CHISTÉ, 2015, p.298). Tal processo provoca uma organização 

psicológica mais organizada, possibilitando sínteses e apropriações do que foi vivenciado. 

Além disso, possibilita superar, desse modo, as emoções antagônicas elevando-as à condição 

de sentimento (BARROCO; SUPERTI, 2014). 

Por conseguinte, podemos perceber a função mediadora do projeto elaborado por Galveas e a 

sua função de provocar a apreensão da realidade social. Sabendo que o projeto tem um sentido 

muito forte de denunciar a intensa emissão de partículas sólidas de minério, além de outros 

contaminantes, fica evidente que o caráter formativo se estabelece independente da perspectiva 

política do autor, haja vista que as objetivações fixadas nas telas da obra de arte contribuem 

para o questionamento do modelo econômico vigente, e também para desvelar a realidade e as 

suas nuances. Assim, por meio dessas generalizações, a consciência passa por elaborações que 

oferecem condições aos indivíduos de se integrarem aos problemas compreendidos, para enfim, 

poderem intervir sobre eles. 

Por fim, ao usarmos como base de exemplo e análise as obras do projeto A Vale a Vaca e a 

Pena, de Galveas, constatamos a importância da arte no processo formativo e de que as 

objetivações do autor fixadas nas produções artísticas servem de estopim para o processo 

catártico de elaboração da consciência e consequente desvelamento da aparência do real. 

Ademais, as telas têm um potencial de choque da subjetividade à medida em que Galveas toma 

como matéria de sua arte um dos resíduos mais perversos do funcionamento da empresa. Em 

outras palavras, ele metamorfoseia algo prejudicial ao humano em um artefato crítico e 

emancipador. Suas obras não seriam, assim, um correlato, no âmbito artístico, da necessária 

transformação da situação objetiva que nós, capixabas, vivemos? 
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7.1.2 Outros diálogos 

As análises realizadas a partir das obras do artista plástico capixaba Kleber Galveas nos 

provocaram a perceber que a força das imagens potencializa uma abrangência maior “[...] visto 

que elas nos permitem, por meio de sua construção e de sua poética, olhar e entrar em outros 

mundos, outras imagens e outros textos” (MACÊDO; CHISTÉ, 2016, p. 83). Ademais, também 

nos abriram a identificar outros trabalhos semelhantes realizados por artistas de outras regiões 

do país. 

Nesse sentido, dialogamos com outras obras de arte que evidenciam as contradições ambientais, 

a saber:  o “Ossário” (Figura 6) e “Polugrafia” (Figura 7) do artista Alexandre Orion –; e com 

algumas obras da série “Rua 57” de Siron Franco (Figuras 8 e 9). 

Figura 6 - Ossário        Figura 7 - Obra “Polugrafia” 

  
Fonte: Cargocollective (Acesso em: 06 out. 2017)       Fonte: Orion (Acesso em: 06 out. 2017) 

 

Figura 8 - Rua 57 (Técnica mista sobre tela)                   Figura 9 - Rua 57 (Guache sobre papel) 

   
Fonte: Galeria Clima (Acesso em: 06 out. 2017).     Fonte: Galeria Clima (Acesso em: 06 out. 2017)      
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As obras dos projetos em destaque de Alexandre Orion abordam os problemas de poluição 

atmosférica provocados pela queima de combustíveis fósseis nos veículos automotores. Assim 

como o artista plástico Kleber Galveas, Orion também utiliza o produto da poluição como 

matéria-prima para a sua arte. O Ossário, realizado de 2006 a 2011, é uma intervenção urbana 

realizada por meio de uma estratégia que burla a fiscalização contra pichações, pois, ao invés 

de jogar tinta, Alexandre Orion retira seletivamente a poluição emanada pelos escapamentos 

dos veículos das paredes dos túneis da cidade de São Paulo, construindo imagens de caveiras 

posicionadas como se estivessem olhando os motoristas e passageiros que circulam pelo 

ambiente. Toda aquela poluição impregnada na parede, quando retirada de forma seletiva, 

promove um forte impacto nos indivíduos que circulam pela cidade. 

Na mesma linha da intervenção, apresenta-se “Polugrafia”, a obra construída a partir de uma 

matriz feita inicialmente (Caveira) instalada no escapamento de um caminhão. Uma estrutura 

faz a ligação entre a matriz e o escapamento para que seja possível fazer a impressão. A fuligem 

que sai do escapamento do veículo durante sete dias faz a impressão direta no papel entreposto 

na matriz. Percebe-se que a concentração da fuligem está na área respectiva ao aparelho 

respiratório evidenciando os problemas respiratórios provocados pelos gases tóxicos emanados 

dos caminhões. 

Nessa mesma proposta de diálogo, as obras de Siron Franco da série “Rua 57” podem apresentar 

elementos importantes. As obras produzidas entre os anos de 1987 e 2000 têm o tema referente 

ao endereço onde a cápsula de césio 137 foi desmontada inicialmente. No setor Aeroporto, rua 

57 em Goiânia/GO, no dia 13 de setembro de 1987, um aparelho de radioterapia que fora 

descartado de forma irregular foi encontrado e desmontado por catadores, gerando a 

contaminação de mais de mil pessoas e a morte de cerca de 104 pessoas ao longo dos anos, 

segundo a Associação das Vítimas do Césio 137. 

Para a produção, Siron Franco utilizou “[...] papel Fabriano preto, com tinta guache e vinílica, 

e pinturas em tela, com técnica mista, a partir de terra e outros materiais, como tecidos[...]” 

(FRANCO, 2016 apud SANTOS, 2016, p. 72). Ao todo, foram produzidos 115 desenhos sobre 

papel (alguns não foram expostos) e 32 pinturas, nos quais se utilizou terra de Goiânia, chumbo 

e tinta (SANTOS, 2016). Franco denunciou o acidente e o descompromisso público daqueles 

que usam produtos que possuem elementos químicos radioativos. 
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Assim como Galveas fez suas obras com materiais simples e com o resíduo proveniente das 

atividades da Vale S.A. expondo as questões ambientais no que diz respeito ao pó preto, Siron 

Franco também apresenta, com a série “Rua 57”, desenhos elaborados com o traço também 

firme, ressaltando com cores claras as porções onde a contaminação atingiu as pessoas e os 

ambientes. Salienta-se que os rostos das pessoas retratadas nas obras de Siron aparecem 

desfocados revelando a agonia e a morte dos acidentados. 

Para Passos (2007, p. 1), na série “Rua 57”, Siron “[...] constrói uma narrativa não linear e 

pessoal dos sucessivos fatos que marcaram o sinistro acontecimento, formatando um 

depoimento plástico profundo, e por isto importante, para nós que vivenciamos o acidente e 

para as gerações futuras que ainda sofrerão suas consequências”. Assim, ao analisar as obras da 

série, de certa forma, revive-se aquele momento traumático ao mesmo tempo em que suscitam 

sentimentos de indignação, denúncia e perplexidade (PASSOS, 2007). 

Dessa forma, podemos notar uma possibilidade de relação entre os projetos tanto na estética, 

quanto nas mensagens. Galveas aproveita o pó preto emitido pelas atividades intensas da Vale 

S.A.; promove, assim, a materialidade da obra de arte, pois é a partir do produto da poluição 

que a “arte protesto” é configurada. Nesse caso, nota-se que a indignação pessoal do artista no 

que se diz respeito à poluição atmosférica é objetivada nas obras, constituindo o enredo do 

projeto artístico contestatório. Ao se debruçar no acidente radioativo, Siron utiliza uma 

variedade de cores relativas à radioatividade, o espaço da ocorrência e todos elementos que 

suscitam a crítica ao acidente, a indignação quanto à disponibilização inadequada de materiais 

hospitalares e aos danos irreversíveis aos moradores da rua 57. 

No capítulo a seguir, evidenciamos os resultados obtidos a partir do curso de extensão 

“Educação na cidade: estudos sobre o processo de modernização de Vitória. Nesta seção, 

abordamos as intervenções, as participações e as colaborações dos cursistas, bem como a 

avaliação do curso e do produto educativo realizada pelos professores em formação. 
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8 FORMADORES EM FORMAÇÃO: DIÁLOGOS E POSSIBILIDADES 

CATÁRTICAS  

 

Considerando o que o objetivo geral desta pesquisa é criticar e problematizar as dinâmicas 

ambientais provocadas pela Vale S.A. no seu entorno, transformando esta problematização em 

subsídio para a elaboração de material educativo que foi compartilhado e avaliado em formação 

de professores da educação básica, este capítulo tem o propósito de apresentar os resultados 

obtidos no curso de extensão Educação na cidade: estudos sobre o processo de modernização 

da cidade de Vitória, sobretudo nos momentos referentes à nossa pesquisa. Além disso, 

apresentamos os impactos promovidos por esta formação e pelo livreto (e-book) nos professores 

participantes. 

Dessa forma, apresentamos inicialmente, todo o processo do curso de formação, as intervenções 

e as sínteses dos cursistas. Para, na sequência, apresentar a colaboração via avaliação do produto 

educativo realizada pelos professores participantes, bem como as suas reações a partir da leitura 

do material. 

 

8.1 O CURSO DE EXTENSÃO 

Apresentamos, a seguir, uma síntese dos encontros, tendo como foco de análise os dados e 

resultados obtidos no encontro presencial do dia 13 de junho (mesa 3) e da visita mediada 

realizada no entorno da Vale S.A. (norte da praia de Camburi) no dia 24 de junho, por se tratar 

da especificidade desta pesquisa. 

 

8.1.1 Primeiro encontro: mesa 1 

No primeiro encontro em 16 de maio de 2017, as professoras coordenadoras do curso de 

extensão apresentaram a agenda do curso, o Grupo de pesquisa em que ele se desenvolve 

(GEPECH), bem como o aporte teórico que serviu de base para os encontros. 

Em um primeiro momento, distribuímos e explicamos os termos de compromisso, a cessão de 

imagem e voz e confidencialidade para serem lidos e assinados pelos cursistas. 
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Na sequência, a mesa 1 foi iniciada com a prof.ª Dra. Dilza Côco (Fotografia 24), que fez uma 

apresentação do grupo de pesquisa no qual o curso se vincula (GEPECH). Em seguida, a prof.ª 

Dra. Priscila de Souza Chisté Leite (Fotografia 25) abordou a perspectiva de “Educação na 

cidade” desenvolvida dentro do GEPECH e, nessa abordagem destacou a importância de olhar 

para a cidade de forma crítica e de buscar a apropriação dos espaços da cidade. E, por último, 

a prof.ª Dra. Sandra Soares Della Fonte (Fotografia 26) abordou as categorias centrais do 

materialismo histórico e dialético que sustentam as pesquisas e o curso de extensão.  

Fotografia 24 - Mesa 1: Profª Dr.ª Dilza Côco          Fotografia 25 - Mesa 1: Profª Dr.ª 

Priscila Chisté 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)                    Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Fotografia 26 - Mesa 1 : Profª Dr.ª Sandra Della Fonte         Fotografia 27 - Cursistas durante a 

explanação 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)             Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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8.1.2 Segundo encontro: mesa 2 

No segundo encontro em 30 de maio, as mestrandas Patrícia Guimarães Pinto e Larissa Franco 

de Mello Aquino Pinheiro trabalharam, respectivamente, os temas o processo de modernização 

de Vitória e o parque Moscoso e memória. No primeiro momento de cada palestra, foram 

apresentados aspectos históricos sob a perspectiva das transformações arquitetônicas, sociais, 

políticas e econômicas (Fotografias 28 e 29). No segundo momento, foram realizadas duas 

oficinas: uma relacionada à proposição de roteiros de campo de interesse dos cursistas, mediada 

pela mestranda Patrícia Guimarães (Fotografia 30); e outra sobre a leitura de imagens e 

memórias do parque Moscoso, mediada pela mestranda Larissa Pinheiro (Fotografia 31). 

Fotografia 28 - Palestra da mestranda Patrícia                Fotografia 29 - Mesa da mestranda 

Larissa  

   
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)    Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Fotografia 30 - Oficina de roteiros           Fotografia 31 - Oficina leitura de 

imagens 

   
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)          Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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8.1.3 Terceiro encontro: visita ao centro 

No dia 3 de junho, como forma contra hegemônica de apresentar o processo de modernização 

de Vitória, as mestrandas Larissa Pinheiro e Patrícia Guimarães mediaram uma visita ao Centro 

Histórico de Vitória (Fotografia 32 e 33). Vários patrimônios culturais materiais da cidade 

foram visitados sob um olhar historicizado e crítico, dentre eles: o Palácio Anchieta (atual sede 

do governo estadual); o parque Moscoso; o Viaduto Caramuru; o marco zero da rota Imperial; 

a verticalização ao redor das avenidas; dentre outros. 

Fotografia 32 - Visita mediada: Parque Moscoso Fotografia 33 - Visita: Palácio Anchieta 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)         Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

8.1.4 Quarto Encontro: mesa 3 – “O entorno da Vale na perspectiva do direito à cidade” 

No dia 13 de junho de 2017, realizamos a intervenção presencial sob a temática de “O entorno 

da Vale na perspectiva do direito à cidade”. Tal intervenção foi dividida em dois momentos, 

uma palestra e uma oficina de Arte (Fotografias 34 e 35). 

No momento da palestra, abordamos aspectos históricos, políticos e econômicos da instalação 

e das atividades da empresa Vale S.A. na cidade de Vitória/ES, além de todas contradições 

decorrentes desses aspectos. Inicialmente, apresentamos algumas problematizações 

relacionadas à percepção das contradições socioambientais na cidade de Vitória, em especial, 

no entorno da Vale S.A., na porção norte da orla da praia de Camburi. Fizemos uma abordagem 

a partir da leitura da paisagem via fotografias (Fotografia 36 e 37) que pudesse evidenciar ou 

esconder algumas das contradições daquele espaço elaboradas pelas objetivações humanas ao 

longo da história. 
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Lembramos que, para Santos, 

A paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais; é formada por 

frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por qualquer 

outro critério. A paisagem é sempre heterogênea. A vida em sociedade supõe uma 

multiplicidade de funções e quanto maior o número destas, maior a diversidade de 

formas e de atores (SANTOS, 1996, p. 65). 

 

  

Sendo a paisagem a fração do espaço que está aos nossos olhos, ou seja, a unidade visível do 

espaço geográfico, a sua análise está em um patamar primário de percepções. A partir daí, 

busca-se desvelar a aparência imediata, problematizando e lançando o uso de instrumentos 

teóricos-empíricos para nos aproximarmos da essência da realidade concreta (KOSIK, 2010). 

A análise da paisagem nos possibilitou colocar em relevo algumas sínteses, como: as estratégias 

paisagísticas das empresas para tentar esconder as atividades mineradora-siderúrgicas; o 

passivo ambiental na praia encoberto por uma fina camada de areia; a queima de combustíveis 

fósseis e o aumento das atividades no período da madrugada; e a transformação da praia, 

balneário paradisíaco, em uma praia urbana deteriorada. A partir daí, abordamos as mazelas 

socioambientais geradas pelo complexo siderúrgico-portuário e apresentamos o conceito de 

falha metabólica. 

Na sequência, abarcamos o contexto político-econômico global, nacional e estadual da 

instalação do porto Tubarão e da primeira Usina da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e 

destacamos as transformações que ocorreram no espaço urbano de Vitória mediante ao processo 

de industrialização. Também tratamos das questões relacionadas à influência das empresas no 

cenário político capixaba, como maiores financiadoras de campanha; ao histórico das ações de 

marketing social e ecológico que a Vale S.A. faz com os seus espaços (Parque Botânico, Museu 

da Vale e Estação do Conhecimento); os impasses e problemas das Comissões Parlamentares 

de Inquéritos (CPI) da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) e da Câmara 

Municipal de Vitória (CMV); o engodo do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) 

elaborado em 2017 pela prefeitura de Vitória e Ministério Público Federal (MPF) e Ministério 

Público do Espírito Santo (MPES). 
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Fotografia 34-Palestra do mestrando Israel       Fotografia 35-Cursistas: mesa 3 

    
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).   Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

Por fim, encerramos nossa exposição com a temática arte e catarse, analisando as imagens de 

obras que transformam poluição ou o fruto dos problemas ecológicos em arte protesto. Nesse 

caso, analisamos imagens do trabalho de Alexandre Orion - “Ossário” (Figura 10) e 

“Polugrafia” (Figura 11), imagens de algumas telas do projeto “rua 57” de Siron Franco 

(Figuras 12 e 13), para chegarmos, então, nas imagens dos trabalhos do projeto “A Vale, A 

Vaca e A Pena”, do artista Kleber Galveas (Figura 14). Apresentamos, também, o roteiro da 

viagem formativa a ser realizada no dia 24 de junho de 2017. 
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Fotografia 36 -  Fotografias utilizadas na mesa 3 

   
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

 

Fotografia 37 -  Fotografias utilizadas na mesa 3 

      
Fonte: Estação Capixada (Acesso em: 26 maio 2017).             Fonte: AAPC (Acesso em: 26 maio 2017).
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Figura10 – Orion produzindo o “Ossário”                    Figura 11 – Produção da “Polugrafia” 

  
Fonte: Catraca Livre (Acesso em: 26 maio 2017)           Fonte: Orion (Acesso em: 26 maio 2017). 

 

Figura12 - Rua 57 (Técnica mista sobre tela) II   Figura 13 – Rua 57 (Guache sobre papel) 

II 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.galeriaclima.com.br 

 

          

Fonte: Galeria Clima (Acesso em: 06 out. 2017).           Fonte: Galeria Clima (Acesso em: 06 out. 2017). 

     

Figura 14 – Obras do Projeto “A Vale, A Vaca e A Pena” 

  
Fonte: Ateliê Kleber Galveas (Acesso em: 05 maio 2017).  

 

file:///C:/../../../Downloads/Polugrafias-Pollugraphy-Alexandre-Orion - 10Youtube.com.mp4
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Notamos a participação dos cursistas das seguintes formas: contribuições - ao indicarem 

documentário sobre modelo de produção/consumo; trazerem à tona a informação de  que os 

movimentos ambientalistas a década de 1970 impediram a instalação de uma usina nuclear no 

estado do Espírito Santo; questionamentos – perguntaram sobre a eficiência da barreira wind 

fences e sobre a diminuição dos recursos para os projetos educacionais da empresa Vale S.A.; 

posicionamentos - sobre o financiamento de campanhas eleitorais políticas e sobre “lavagem” 

de dinheiro pela Fundação Vale. 

Ao término da palestra, ouvimos o relato de uma professora de geografia indicando que a 

exposição, de alguma forma, impactou a cursista: “Israel, sua aula acabou de mudar o projeto 

com os meus alunos. Gostei. Mexeu muito comigo” (J.N.S.).56 

Em avaliação realizada com os cursistas (APÊNDICE D), percebemos o elevado nível de 

satisfação quanto à “qualidade e clareza da exposição da mesa” (Gráfico 1). Dos 18 professores 

que responderam, um deles (6%) não respondeu à pergunta, pois faltou o encontro do dia 13/07; 

quatro (22%) consideraram bom; e treze (72%) responderam excelente a qualidade e clareza. 

Gráfico 1 – Qualidade e clareza da exposição da mesa 3/ O apoio prestado pela equipe foi 

adequado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Outro fator avaliado foi o “apoio prestado pela equipe” (gráfico 1). Nessa avaliação, obtivemos 

os mesmos indicadores da primeira, ou seja, o nível de satisfação predominante foi excelente. 

                                                        

56 Como forma de preservar a identidade dos cursistas, optamos por usar apenas as iniciais de seus nomes completo. 

4
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Insuficiente Médio Bom Excelente Sem resposta
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Em um dos itens do questionário, perguntamos o seguinte: “Você conhecia algo da história de 

ocupação da Ponta de Tubarão e de Camburi? Se sim, o quê? ” (Gráfico 2). As respostas a este 

item revelaram que 14 cursistas (78%) desconheciam o histórico, e apenas 4 (22%) conheciam 

algo. Em todas as quatro respostas, percebemos que o conhecimento prévio estava relacionado 

ao processo de ocupação de Camburi, à empresa Vale S.A. e aos seus impactos/efeitos na cidade 

de Vitória. 

Gráfico 2 - Você conhecia algo da história de ocupação da Ponta de Tubarão e de Camburi? 

Caso sim, o quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

No segundo momento do encontro do dia 13 de junho, ministramos uma oficina de Arte, com 

o intuito de promover objetivações na forma de arte dos elementos discutidos no primeiro 

momento. Os cursistas foram divididos em três grupos, cada grupo recebeu uma folha de papel 

panamá, pó de minério coletado na praia de Camburi e cola. Além disso, os próprios cursistas 

levaram tinta de cores diversas, pinceis e revistas, a partir da solicitação feita antecipadamente 

via e-mail e pelo Moodle/IFES. No decorrer da atividade, observamos a participação de todos 

no planejamento e desenvolvimento do trabalho artístico.  

Enquanto os trabalhos eram desenvolvidos, aproveitamos para fazer uma dinâmica com uma 

folha de papel A4, um imã e pó de minério retirado da praia de Camburi. Tal dinâmica buscou 

contradizer as afirmações da Vale S.A. de que o material disposto na praia é areia monazítica. 

Pedimos para os cursistas segurarem a folha, colocamos o minério sobre ela, e solicitamos que 

outro cursista passasse o imã por baixo da folha A4. Assim, notou-se que o material era minério 

de ferro, pois ocorreu a movimentação das partículas na direção que o imã era conduzido. 

Na apresentação dos trabalhos os cursistas escolheram alguns integrantes para expor a ideia do 

grupo. Para uma melhor avaliação da apresentação, optamos por transcrevê-las. Na sequência, 

4

14

Sim Não
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destacamos as apresentações dos três grupos, que foram identificados a partir da ordem de 

apresentação (Grupo 1 – G1; Grupo 2 – G2; e Grupo 3 – G3). 

Na produção do G1 (Fotografias 38 e 39), foi possível perceber, implicitamente, o entendimento 

do conceito de falha metabólica na forma como eles dispuseram os materiais. As margens 

lembram dentes de um tubarão (alusão ao Complexo de Tubarão), as emanações das chaminés 

estão ligadas à cabeça e ao corpo do ser humano ilustrado. Por toda extensão do ser, nota-se o 

pó preto entranhado e cercado por ilustrações que remontam a atividade industrial capitalista 

(máquinas, motores, circuitos etc.). 

 

Fotografia 38 - Processo de criação do G1                   

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Fotografia 39 - Criação do G1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Estes elementos ficaram mais evidente na apresentação do G1, 

[...] nós pensamos na perspectiva do homem que, ao mesmo tempo em que ele absorve 

essa poluição, ele também acaba produzindo ou reproduzindo de alguma forma essas 

mazelas geradas por este sistema que oprime, que degrada o solo, o meio ambiente. 

De modo geral, esses olhares assustados representam esta sociedade que pede que 

esta poluição e degradação pare, mas ao mesmo tempo acaba se manifestando de 

maneira inócua, porque boa parte da ações que poderiam de alguma forma fazer que 

houvesse algum resultado, essa população se vê de mãos e pés atados porque é muito 

difícil você competir, concorrer com as multinacionais, que por sua vez, financiam 

projetos de deputados, de senadores e este mesmo legislativo que continua aprovando 

estes projetos que nos trazem mais degradação. Então, esse ciclo vicioso é muito 

difícil de ser quebrado, e esta população então observa, meio que de maneira inerte, 

aquilo que o planeta está se transformando, aquilo que homem está se transformando. 

Aqui a gente vê as entranhas, o coração e tudo aquilo que faz parte do homem sendo 

transformado por este ambiente está poluído e degradado e que há muito pouco o que 

se fazer, na perspectiva de realmente acabar com isso. O mundo está indo para um 

caminho contrário. A gente está destruindo o mundo e a gente precisa de alguma 

forma parar este processo, mas sem as medidas políticas, a gente não tem como fazer 

isso para combater estas multinacionais, para combater essa grande poluição a gente 

precisaria ter o amparo que a gente precisa que é o amparo político, e esse a gente 

não tem e, talvez nunca tenhamos (fragmento da apresentação da cursista P.L.C. – 

G1) 

 

 

Percebemos a ênfase dada pelo grupo, na apresentação, aos fatores políticos, tanto na relação 

entre acumulação de capital, financiamento de campanhas e problemas ecológicos, como nas 

alternativas para superar tais problemas pela via política. Todavia, nota-se um tom de 

desesperança no modelo político vigente.  

No G2, em uma mensagem direta, os cursistas centralizaram um tubarão engolindo a praia, a 

natureza e a cidade (Fotografias 40 e 41). Ao seu redor, a tinta preta e o minério de ferro 

evidenciam o rastro de insalubridade deixado pelas suas atividades. Acompanham as manchas 

pretas pedidos de socorro (SOS) e reportagens que colocam em destaque o problema do pó 

preto e do passivo ambiental na praia de Camburi.  
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Fotografia 40 - Processo de criação G2        

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Fotografia 41- Criação do G2 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Na apresentação da produção do grupo, uma das cursistas diz: 

 

[...] diante da proposta que o professor Israel fez para nós, realizamos uma releitura 

a partir da imagem do artista que o professor trouxe. [...]E aí a gente fez de uma 

forma bem simplificada, principalmente considerando o marco de 1997, após a 

privatização. Ele colocou um dado para gente [...], se eu não me engano, 758 milhões 

[de lucro], e daí dois anos depois, num período muito curto, [o lucro] vai para 1,29 

bilhões. Então, após esta privatização, tudo o que já tinha sido engolido por essa 

empresa, em termos de biodiversidade, de solo, contemplação de natureza [...] se 

amplifica. E aí a gente vê os gritos da sociedade pedindo nesse ambiente todo poluído, 

nesse ambiente todo sofrido, inclusive pelas questões políticas (fragmento da 

apresentação da cursista J.N.S. - G2). 
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Outra cursista, ao continuar a apresentação, complementa: 

 

[...] o grito de socorro da sociedade é em vão como foi falado aqui e pelo próprio 

professor Israel; as próprias empresas acabam financiando a campanha de muitos 

políticos [...], a voz da sociedade não é ouvida, os documentos são feitos, mas são 

desfeitos antes das eleições (cursista J.S.E. – G2). 

 

Observa-se que a ênfase direcionada pelo G2 é relacionada às consequências do processo de 

privatização da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a gravidade dos problemas ecológicos 

a partir do aumento da produção e consequente lucratividade. Mais uma vez, percebemos que 

os dados sobre os financiamentos de campanha apresentados durante a exposição da mesa 3 

afetaram os cursistas. 

O G3 escolheu fazer uma reflexão sobre as contradições entre a natureza e as forças antrópicas 

(Fotografias 42 e 43). As chaminés emanam a toxidade, mas elas também são a representação 

das árvores mortificadas, petrificadas pela coloração preta metálica do pó de minério. A ideia 

de natureza morta evidencia a percepção, mesmo que de forma implícita, que as falhas 

metabólicas promovidas pelas atividades econômicas geram insalubridade ecológica e alienam 

o ser humano de uma relação plena com aquilo que ele também é, ou seja, a natureza. 

Ilustração 42 - Processo de criação do G3    

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Fotografia 43 - Criação do G3 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

     

A apresentação do G3 consistiu, inicialmente, da seguinte forma: 

[...] eu lembrei do geógrafo Milton Santos, que dá o conceito de paisagem e fala que 

as paisagens têm cheiro, tem cores, e até sabores, né. No caso, aqui [no desenho] a 

gente vê uma paisagem que sofre um processo de humanização. A gente vai ter aqui 

uma paisagem cultural. Um processo que vem desde o período da revolução 

industrial. Como ele [Israel] bem apresentou, no caso do Espírito Santo, pela 

influência do processo de industrialização brasileira, ele comentou a respeito da 

questão das importações, das exportações, os produtos, a questão da modificação das 

atividades que eram desenvolvidas aqui no Brasil. Quando o Brasil entra em crise, 

automaticamente, o que que acontece? Há uma necessidade de um desenvolvimento 

de uma atividade industrial [...]. Então, a gente vai ter aqui essa caracterização da 

dominação de uma paisagem modificada, e aqui [no desenho] meio que uma união 

da paisagem modificada com a paisagem natural (L.R. – G3). 

 

De acordo com a exposição do professor, o G3 retoma alguns elementos históricos trabalhados 

na exposição da mesa 3 para, na sequência, conceituar a paisagem construída, distinguindo da 

paisagem natural. Além disso, apresentam a criação artística dialogando com os elementos 

históricos e teóricos apresentados pela mesa 3. Vemos, ainda, a abordagem de outro integrante 

do grupo, que sublinha: 

A gente fez uma natureza morta, né. Literalmente. Então, quando ele [Israel] mostrou 

aquela imagem lá, das chaminés, imediatamente eu pensei nas árvores. A gente não 

falou nada de árvore, [...] mas se a gente fala em ar, a gente fala em árvore, não tem 

como, né. É ligado. Então, o ar está poluído, o minério está indo lá na barra do Jucu, 

como é que está nossos pulmões? E os nossos pulmões são as árvores, se a gente for 

fazer uma analogia. Então, [...] a gente pensou nas árvores dentro da chaminé. A 

chaminé engoliu a árvore, [...]essa paisagem, esse ar, essa floresta. É bem simples o 

nosso pensamento, é bem direto [...]. Quando o Israel bem falou daquelas 

arvorezinhas que estão tapando, disfarçando aquilo ali também me remeteu bastante 

a isso. Uma floresta que é só de fachada, né. Porque atrás dela tem todo um universo 

que não tem nada a ver com árvore (P.O.B. – G3). 
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Ao prosseguir a apresentação, a professora de artes faz a relação das contradições entre as 

chaminés da Vale S.A e as árvores. As árvores exóticas utilizadas para disfarçar as atividades 

do complexo siderúrgico correspondem à uma natureza instrumentalizada para atender aos 

interesses da acumulação, assim como as emanações das chaminés destroem a salubridade 

local, escondendo a natureza que vivia antes das atividades das empresas que foram 

incorporadas ali. 

Destarte, constatamos que os temas e a oficina trabalhados neste encontro (mesa 3), provocaram 

uma série de reações aos participantes. Pudemos constatar tanto a partir das interações e 

apresentações dos trabalhos, quanto por meio de diálogo aberto no portal Moodle. Neste espaço, 

colocamos as seguintes questões: “O que achou dos projetos artísticos ("A Vale A Vaca e A 

Pena"; "Ossário"; e "Polugrafia") apresentados na mesa 3? Você faria (ou já fez) o uso destes 

ou de outros projetos em suas aulas? Como relacionaria com a realidade da comunidade 

escolar?”.  

Todas as respostas dos cursistas apresentaram elementos que evidenciam o impacto provocado 

pelas discussões e atividades da mesa 3. Notamos, também, o interesse em abordar a temática 

ambiental a partir de produções artísticas e de fazer releituras de acordo com as demandas da 

comunidade escolar. O fato de muitos dos cursistas proporem estas releituras relacionadas com 

as contradições estabelecidas nas comunidades revelam um entendimento mais elaborado da 

perspectiva de educação ambiental trabalhado no curso de extensão, isto é, uma educação 

ambiental crítica e transformadora, que dialoga com os problemas que mais afetam cada espaço. 

 Vejamos algumas respostas: 

 

Ainda não trabalhei com este tipo de temática com meus alunos, mas acredito que o 

trabalho com a transformação da poluição e problemas ambientais seja importante 

para ressignificar estes lugares e ampliar as reflexões sobre o mundo atual. Um 

problema que vejo e que eu gostaria de trabalhar seria a problemática que envolve 

os esgotos a céu aberto em Cariacica - ES. Vejo como um tema que envolve tanto a 

degradação do ambiente (poluição dos rios) como de infraestrutura (falta de 

saneamento básico). Gostaria de trabalhar a performance e fotografia nestes 

ambientes, estimulando os alunos a questionarem o corpo nos ambientes modificados 

pela presença do esgoto com registro de fotografia (A. M. Z.) 

 

Já conhecia o trabalho dos artistas Siron e o próprio Kleber Galveas. Pretendo fazer 

uma releitura de nossa oficina com os alunos quando entrar nos conteúdos relativos 

aos impactos ambientais, sexto ano do Ensino Fundamental e no primeiro ano do 

Ensino Médio. Pretendo propor um trabalho interdisciplinar. Com o resultado final 

do projeto pretendo através de uma exposição divulgar as ações e gerar uma reflexão. 

Além de buscar parcerias para a realização de palestras sobre as questões em 

destaque e convidar os responsáveis para participar dessa culminância. Como 
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atualmente estou trabalhando nos municípios de Serra e Cariacica, acredito que 

posso explorar outros impactos e materiais para desenvolver essas produções 

artísticas de protesto, tais como pó brita (devido às pedreiras da região), pó de cal e 

cimento, além do lixo decorrente dos vários pontos viciados de lixo (L.R.). 

 

Pretendo montar com meus alunos um painel histórico-crítico sobre a cidade de 

Vitória e seus diferentes perfis de ocupação e transformação ao longo dos anos. Creio 

que uma parte desse painel caberá bem alguns trabalhos feitos com o minério de 

ferro recolhido nas areias de Camburi, como fizemos em nossa oficina durante o 

curso (P.L.C.A.) 

 

Ressaltamos, ainda, que uma cursista expressou o seu processo de elaboração e sentimento de 

libertação ao participar da oficina, ao registrar: 

Não conhecia. Eu estou apaixonada pelo projeto artístico do artista Kleber Galveas 

"A Vale A Vaca e A Pena". Sim, eu farei o uso deste projeto em sala de aula. Participei 

da oficina proposta pelo professor Israel, no curso de extensão, modernização da 

cidade de Vitória e tive uma sensação libertadora ao expressar o assunto na tela. 

Adorei!!!! Pretendo trabalhar com os estudantes a releitura das obras do artista a 

partir da aula de campo na comunidade deles. Parabéns professor! (J.N.S.) 

 

Notamos, também, que uma cursista, de forma imediata, introduziu em sua práxis docente as 

reflexões sobre o contexto político-econômico retratado na mesa 3, como os financiamentos de 

campanhas políticas (Vale e ArcelorMittal) e a CPI do Pó Preto, além das relações com o quadro 

político do país. 

Eu já havia visto alguns projetos artísticos, mas nunca havia parado para analisá-

los. Conhecer esses projetos foi muito bom, fiquei muito impressionada com 

"Ossário", certamente uma releitura ou até mesmo o conhecimento desse projeto 

pode permitir reflexões e um olhar diferente sobre a realidade que nos cerca. Após o 

nosso encontro tenho refletido bastante com meus alunos sobre a situação da CPI do 

Pó Preto e as generosas doações dadas por essa grande empresa as candidaturas dos 

nossos políticos. Esse caso em específico tem nos aproximado bastante do cenário 

nacional (J.S.E.) 

 

Por fim, ao relatar sua experiência, uma cursista evidencia a elaboração que teve no tocante à 

importância da arte como conteúdo e forma e suas inter-relações possíveis com outras 

disciplinas específicas, como no caso da Geografia. Tal elaboração faz a cursista pensar no uso 

da arte de várias maneiras para tratar as contradições ambientais. 

A cursista afirma: 

[...] confesso que fiquei encantada com o Projeto "A Vale A Vaca e A Pena". Retratar 

um problema tão grave, como a poluição ao entorno da Vale, através da arte, foi de 

uma sensibilidade, e ao mesmo tempo, tão expressivo, tocante. Entendi que a 

Geografia consegue se conectar bastante com a Arte, para ambas, transmitir uma 

mensagem forte, não só para os alunos, como também, para a sociedade de maneira 

geral. Por isso, penso em trabalhar sim, o projeto com os alunos, onde os mesmos, 

através de pinturas, desenhos, poesias, retratarão um problema tão grave em nossa 

cidade (R.A.P.). 
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A partir dos relatos coletados e dos dados obtidos via avaliação (Anexo), constatamos que a 

mesa 3 gerou muita satisfação e impacto aos cursistas no que diz respeito às informações e 

conhecimentos compartilhados, à criticidade da palestra e à metodologia utilizada na palestra e 

na oficina. Na sequência, descrevemos a visita mediada ao entorno da Vale S.A. e os seus 

desdobramentos no curso de extensão. 

 

8.1.5 Quinto encontro: visita mediada no entorno da Vale S.A. 

No dia 24 de junho de 2017, realizamos a visita mediada no entorno da Vale S.A. Ao todo, 

estiveram presentes 14 cursistas, e os três mestrandos e duas orientadoras responsáveis pelo 

curso de extensão (Priscila Chisté e Sandra Della Fonte). Saímos do ponto combinado às 9 

horas da manhã e realizamos o roteiro preestabelecido.  

A primeira parada, em uma estação elevada da CESAN, abordamos a questão da falta de 

controle dos efluentes domésticos e industriais lançados na baía e, em especial, na praia de 

Camburi. Apontamos a direção das manilhas e da galeria situadas no desemboque do córrego 

Camburi (Fotografias 44 e 45). 

Fotografia 44 - Visita mediada: Elevado da CESAN       Fotografia 45 - Calçadão da orla de 

Camburi 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Em seguida, fizemos uma caminhada pelo calçadão até a via de acesso à Atlântica Ville. Ao 

chegarmos, abordamos os acontecimentos envolvendo o muro da Vale S.A. e toda a situação 

com as mensagens questionadoras grafitadas por Devil (Fotografia 46 e 47). Aproveitamos o 
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momento para falar também do memorial feito pela prefeitura em homenagem a menina Araceli 

Cabrera (fala conduzida pela professora Priscila Chisté). 

Fotografia 46 - Em frente ao muro da Vale S.A. Fotografia 47 - Graffiti no muro da Vale S.A. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).                                Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Ao terminar esta abordagem, retornamos para a orla e entramos na trilha dentro de um pequeno 

bosque composto por castanheiras, remanescente de restinga e mangue. Ao longo do percurso 

inicial, fizemos algumas paradas. A primeira, para problematizarmos o estigma do extremo 

norte da praia como área de tráfico de drogas, prostituição e ponto de encontro de grupos 

vítimas de preconceito, como transexuais e homo afetivos (Fotografia 48). Além disso, 

evidenciamos o fato da recente substituição de uma placa de balneabilidade para outra de não 

balneabilidade, nas proximidades das manilhas e da galeria de esgoto e águas pluviais. Por 

muito tempo, ao invés dessa placa atual, condizente com a realidade do ambiente, estava o 

indicativo de balneabilidade, o qual ocupou aquela posição, mesmo com a presença constante 

da precipitação de esgoto nas adjacências (Fotografias 50 e 51). Paramos em frente às manilhas 

e à galeria, passamos pela trilha observando as aves e os ruídos da natureza. Salientamos os 

riscos de queda das castanheiras, devido à pouca profundidade dos solos para aquele tipo de 

vegetação. 
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Fotografia 48 - Escritos no muro da praia            Fotografia 49 -  Trilha             

   
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)   Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Fotografia 50 - Placa de balneabilidade Fotografia 51- Placa de não balneabilidade 

   
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)   Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Outra parada foi em uma nascente (Fotografia 52), onde pessoas em situação de rua se refugiam, 

usam a nascente de água com fortes suspeitas de contaminação para o uso em higiene e 

alimentação. Na sequência, saímos da trilha e encaminhamos para a praia. Ali abordamos a 

questão do passivo ambiental (Fotografia 53), uma camada de aproximadamente 55 cm de 

profundidade de minério de ferro lançado pelas atividades portuário-siderúrgicas. Fizemos 

algumas escavações e seguimos. Nessa caminhada, realizamos algumas outras paradas para 

perceber a concentração de minério e, encontramos algumas espécies da fauna aquática mortas 

(Fotografia 54). 
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Fotografia 52 - Nascente    Fotografia 53 - Passivo ambiental  

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)   Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Fotografia 54 - Visita mediada: animais encontrados mortos 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)   Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Ao chegar aos corais, chamamos atenção para o acúmulo de minério dentro da água. O 

pesquisador entrou nas águas, removeu a lama de minério e, com movimentos bruscos, 

espalhou a lama para a constatação de que se trata de minério de ferro, pois a coloração da água 

ficou avermelhada, típica do mineral hematita (Fotografias 55 e 56). 
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Fotografia 55 - Visita mediada: ponto dos corais    Fotografia 56 - Remoção do passivo 

ambiental 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)                 Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Nesse ponto, visualizamos a cidade de Vitória de um outro prisma, os cursistas contemplaram 

a paisagem, fizeram questionamentos sobre soluções, demonstraram o espanto e o afeto que a 

visita mediada provocou. 

Na avaliação respondida pelos cursistas (em anexo), percebemos que o nível de satisfação 

quanto à organização da visita mediada (Gráfico 3) e ao conteúdo (Gráfico 4) foi, 

majoritariamente, avaliado como excelente (67%), 4 cursistas avaliaram como bom (22%) e 

dois cursistas (11%) não responderam, pois não foram à visita mediada à praia de Camburi. 

 

Gráfico 3 – Organização da visita mediada 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Gráfico 4 – Conteúdo da visita mediada 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Salientamos a relevância do roteiro para problematizar as contradições entre a Vale e o seu 

entorno, visto que a maioria dos cursistas (15 pessoas ou 83% dos cursistas) que foram à visita 

mediada estavam conhecendo o final da orla de Camburi pela primeira vez (Gráfico 5). 

Entendemos, a partir de Lefebvre (2001) que o espaço urbano é instrumentalizado pelas forças 

econômicas. Nesse caso, mesmo os espaços públicos como a praia de Camburi são de alguma 

forma controlados, pois a produção não se restringe ao espaço, já que também há a “[...] 

produção das representações, das ideias, das verdades, assim como das ilusões e dos erros. 

(LEFEBVRE, 2011, p. 45). Pode-se dizer que houve uma apropriação do extremo norte da praia 

de Camburi, pela empresa Vale S.A., a tal ponto que muitos munícipes não reconhecem aquela 

área como pública, e por isso, não se atrevem a frequentá-la. 

 

Gráfico 5 – Você havia realizado uma visita ao final de Camburi antes? Se sim, em qual situação 

ocorreu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Dialogando com este momento, abrimos um fórum no Moodle para interação entre os cursistas. 

Dentre várias questões, colocamos as seguintes: “A visita mediada feita no dia 24/06 te 

impactou de alguma forma? Caso sim, como? Você acha o roteiro viável para desenvolvê-lo 

com seus alunos? Faria alguma alteração?” 

Algumas respostas recuperaram o debate que temos realizado ao longo desta pesquisa e que 

foram trabalhados no curso de extensão. Percebemos que a visão dos cursistas colegas de 

profissão é, em sua maioria, também bastante problematizadora, e vimos ainda que as 

constatações ao presenciarem as contradições socioambientais despertaram forte impacto, 

aprofundando mais a compreensão da realidade e potencializando ações possíveis de gerarem 

mudanças pela multiplicação e aplicação do conhecimento adquirido no curso. Essas mudanças 

abarcam a dimensão de uma práxis transformadora, como é possível perceber nos relatos a 

seguir: 

Me impactou muito. Foi muito triste constatar de perto o quanto o capital prevalece 

em relação ao meio ambiente, mesmo havendo a possibilidade de desenvolvimento de 

medidas sustentáveis, capazes de minimizar alguns dos problemas. Além de ter a 

certeza de que infelizmente os nossos governantes fazem "vista grossa" em relação 

aos danos ambientais, alguns deles até recebem investimentos das empresas 

poluidoras em seu processo eleitoral.  

Outro fato triste é acompanhar toda a falta mobilização por parte da sociedade, essa 

deveria cobrar uma ação mais drástica, por parte dos poderes e da imprensa que 

infelizmente atua como agente alienador das massas, encobrindo muitos fatos, 

deturpando ou divulgando matérias pagas que não condizem com a realidade. Eu 

gostei bastante do roteiro, provavelmente vou fazer com os alunos do Ensino Médio 

depois das férias. Gostaria até se possível organizar uma palestra e uma rodada de 

discussões lá no Aristóbulo Barbosa Leão – Serra (L.R.). 

 

Gostei muito da visita mediada à Vale. Alguns pontos do roteiro eu não conhecia, e 

fiquei extremamente chocada com a quantidade de minério encontrada na areia, não 

tinha noção que o caso estava tão grave e evidente. 

Como trabalho numa escola em Jardim Camburi, elaborarei um projeto para a visita, 

na qual usarei o mesmo roteiro (cursista J.A.P). 

 

Fiquei muito chocada com o descaso de uma empresa tão grande. Muito preocupada 

com tudo que vi e estudei nesses dias: O descaso com o esgoto vindo dos condomínios, 

a vegetação não nativa como disfarce, animais mortos no meio do trajeto (vi uma 

tartaruga e um peixe baiacu, somente em um dia, e os outros dias, meses e anos que 

já passaram e os próximos que virão?). Faltam "leis atuantes" que exijam mais 

cautela, conscientização e respeito pelo meio ambiente e consequentemente com a 

população! Será que as autoridades não estão vendo o desequilíbrio ambiental ????? 

Deveriam estar a favor do bem-estar do povo, mas são corrompidos por 

financiamentos de campanhas... A famosa barganha! Gosto e acho necessário 

trabalhar projetos que levam a uma reflexão. Levaria toda proposta do professor 

Israel: a teoria, a visita mediada no entorno da Vale, a dinâmica do minério sobre 

papel e o imã [...]. (cursista R.M.S.). 
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N’O capital, Marx (1985, p. 559) afirma que: “[...] o desenvolvimento das contradições de uma 

forma histórica de produção é o único caminho de sua dissolução e do estabelecimento de uma 

nova forma”. Nesse contexto, se quisermos fazer convergir com esse objetivo uma intervenção 

educacional sistematizada, o horizonte das contradições sociais precisa ser um de seus aspectos 

essenciais. Por essa razão, avaliamos como positivo que apropriação de alguns conflitos ao 

tratar do entorno da Vale S.A. tenha sido marcante na experiência dos cursistas. 

Outras respostas evidenciam o quanto a porção norte da praia de Camburi é desconhecida por 

parte da população, assim como a gravidade dos problemas. Assim, os relatos evidenciam como 

somos estrangeiros em nossa própria cidade; regiões citadinas tornam-se invisíveis, apesar de 

se mostrarem supostamente familiares. Afinal, não há quem não “conheça” a Praia de Camburi 

entre quem transita ou visita a capital capixaba. Contudo, esse conhecimento se circunscreve 

ao aspecto mais fenomênico dessa região: o paisagismo turístico. Nas respostas a seguir, os 

cursistas também registram seus sentimentos de indignação e revolta: 

Sim, a visita me impactou. Como moradora da RMGV não conhecia a área e o que 

me impactou foi a imensa quantidade de minério de ferro na areia da praia (parte 

visível). Considero o roteiro viável para trabalhar com os estudantes. Na proposta de 

trabalho que fiz não pretendo alterar nenhuma parte da visita, pois a considero 

excelente. (cursista J.N.S.) 

 

A visita foi bastante importante para a minha percepção do quanto aquele lugar é 

poluído, pois ainda não tinha percebido essa situação. A Vale realmente trata a 

questão ambiental com displicência e tenta nos convencer de que está tudo no 

caminho "certo". Acho o roteiro importante para causar reflexões nos alunos sobre 

a questão ambiental e acredito que levar os alunos em visitas que trabalhem a 

sensibilidade sobre as questões da vida é essencial para a formação deles. Achei o 

roteiro bem desenhado e as paradas e explicações sobre alguns pontos, como a 

nascente, o minério na areia e na água bem elucidativo (cursista A.M.Z.). 

 

Confesso que a visita que fizemos, me chamou atenção, desde que o professor Israel 

propôs o roteiro. Inicialmente, por ser uma parte de Vitória que eu não conhecia, e 

depois pelas descobertas e sensações vivenciadas. O impacto foi enorme, desde a 

saída, observar a natureza que cerca a parte final da Orla de Camburi, como estão 

dispostos, os prédios, o uso da água, os muros, as pichações e o grafite, a "cara" que 

a cidade tem ali daquele lado. Observar o esgoto chegando diretamente à praia, é 

uma experiência que entristece, é algo que você sabe que acontece, mas quando vê 

por si mesmo, é algo gritante, e que revolta, e nos faz pensar o motivo da ausência de 

políticas para resolver esse e outros casos. A quantidade de minério (que insistem em 

dizer ser areia monazítica), é deplorável, e mostra como ação humana e o 

desenvolvimento econômico a qualquer custo, geram danos ao ambiente e ao próprio 

ser humano. A tartaruga sem vida, também me marcou [...] (cursista J.H.F.S.). 

 

 

Algumas respostas às questões levantadas também revelam reflexões e questionamentos sobre 

o modelo de sociedade e de produção vigente, sobre o conceito de sustentabilidade e sua relação 
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com as necessidades humanas. Percebemos, também, a intenção de levar estes elementos para 

a sala de aula ou oportunizar aos estudantes aos quais lecionam a vivência nos espaços da 

cidade. No conteúdo das respostas, notamos a riqueza de reflexões e problematizações que 

podem ser desencadeadas por meio instrumentos capazes de ampliar o processo de educação 

na cidade. 

 

Sempre é impactante pois, mesmo sabendo e trabalhando o problema em sala de aula, 

quando constatamos in loco a gravidade do problema, nossa percepção sobre a 

questão fica aguçada. O roteiro é, sim, viável e necessário para que os alunos tenham 

o contato direto com essa problemática. Ainda porque esse final da praia de Camburi 

é muito pouco frequentado; quase não é percebido como pertencente à mesma praia. 

Com a percepção de tamanha degradação, uma das questões que podemos levantar 

é: pode-se produzir riqueza de maneira sustentável? Com essa visita é possível 

suscitar a consciência cidadã no que se refere às questões ambientais necessárias a 

um modo de vida saudável e socioeconomicamente equilibrado. Será esse o "final" 

de Camburi? (cursista G.T.L.). 

 

Acredito na possibilidade de superar desafios impostos, de reverter tragédias, de 

converter lixo em arte, de transformar infortúnios, de reestruturar a vida. Talvez a 

visita às imediações da Vale tenha me feito refletir um pouco mais sobre isso. Talvez 

meus alunos também fossem capazes de fazer essa reflexão. E por mais que pensar 

sobre o assunto muitas vezes não baste, cabe a nós, mães, pais, filhos, cidadãos do 

mundo, dialogar com o espaço que nos cerca, com as pessoas com as quais nos 

relacionamos, com as vidas que influenciamos, a fim de que possamos ao menos 

entender e assumir algumas responsabilidades sobre o caos urbano que está se 

formando ao nosso redor! (cursista P.L.C.A.). 

 

A avaliação realizada e os relatos coletados no ambiente virtual (Moodle/IFES) revelam que a 

visita mediada ao entorno da Vale S.A. no final norte da orla de Camburi foi um momento de 

grande impacto na formação dos cursistas. Percebemos que a instrumentalização teórica 

realizada na mesa 3 provocou um olhar mais atento para aquela parte da cidade. Assim, a visita 

mediada serviu para estimular o processo catártico e de maior compreensão das contradições 

objetivadas pelas ações humanas. 

8.1.6 Avaliação como um todo da Mesa 3 e da Visita Mediada 

Os dados da “avaliação como um todo deste momento do curso” (Gráfico 6) indicam que 12 

cursistas (61%) avaliaram os dois momentos (Mesa 3 e visita) como excelente, e 6 cursistas 

(33%) avaliaram com bom, ou seja, 94% avaliaram positivamente. Ressaltamos que o único 

cursista que não avaliou positivamente deixou esta parte da avaliação sem resposta (6%). 
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Gráfico 6 – Avaliação como um todo deste momento do curso de extensão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

   

No questionamento “você conhecia alguns dos danos ambientais das atividades siderúrgico-

portuárias no final da praia de Camburi” (Gráfico 7), constata-se que a resposta mais incidente 

foi o “pó preto” (45%), visto que há mais informação circulando na mídia sobre este assunto, 

sobretudo por causa do ativismo ambiental das associações e também devido às CPI da Câmara 

Municipal de Vitória (CMV) e da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES); a segunda 

categoria que mais aparece é “poluição” (30%). Esse dado chama a atenção se relacionamos 

com o fato de que poucos conhecem aquela porção da praia de Camburi, pois há um 

reconhecimento, a priori, da área como poluída, mas muitos não sabem quais agentes poluentes, 

como e porque é poluído. A terceira categoria que mais aparece (10%) é “esgoto”. Salientamos 

que são comuns reportagens jornalísticas sobre a contaminação e a não balneabilidade de pontos 

da orla de Camburi, assim como da baía de Vitória, por causa da grande carga de esgoto 

precipitada. As categorias que menos apareceram (1 resposta cada) foram “danos à praia e à 

fauna” (5%), “passivo ambiental” (5%) e “problemas de saúde” (5%). Todas estas três 

categorias não aparecem amplamente na grande mídia e só são constatados a partir da visita ao 

local, de pesquisa, de participação de audiências ou leitura de documentos (relatório da CPI, 

laudos periciais, pesquisas acadêmicas etc.). 
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Gráfico 7 – Você conhecia alguns dos danos ambientais das atividades siderúrgico-portuárias 

no final da praia de Camburi? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).    

 

Na questão “Você se sentiu inspirado a trabalhar este tema na sua disciplina? Se não, por que? 

Se sim, como?” (Gráfico 8), podemos notar que as abordagens suscitadas são inúmeras e todas 

relacionadas com as temáticas abordadas na mesa 3 ou na visita mediada ao entorno da Vale 

S.A. Os elementos que mais apareceram nas respostas foram: debates sobre os impactos 

ambientais (21%); aspectos históricos (21%); visita mediada (17 %); oficina de artes (8%); 

capital e questões ecológicas (8%); demais temáticas (4% cada).  
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Gráfico 8 – Você se sentiu inspirado a trabalhar este tema na sua disciplina? Se não, por que? 

Se sim, como? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Fotografia 57 - Visita mediada no entorno da Vale S.A. do dia 24/07/17. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Gráfico 9 – Qual foi o aspecto deste tema que mais te impactou ou que você mais gostou? Por 

que? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

Na questão “Qual foi o aspecto deste tema que mais te impactou ou que você mais gostou? Por 

que?” (Gráfico 9), as categorias que mais apareceram foram “impactos provocados pela 

empresa” (21%), “Degradação do ambiente e mortandade da fauna” (21%) e “quantidade de 

minério” (17%). Assim, dialogando com o item que aborda os conhecimentos prévios (Gráfico 

8) sobre os problemas das atividades siderúrgico-portuárias, percebemos que as respostas, 

depois da mesa 3 e da visita mediada, são mais específicas aos problemas pertinentes às ações 

das empresas na praia de Camburi. Em um segundo bloco, as categorias que mais aparecem 

foram: “arte contestatória” (13%); “Aspectos políticos (CPI’s, campanhas etc.)” (8%); e 

“Conhecer o norte da praia de Camburi” (8%). As demais categorias apareceram uma vez cada: 

“discutir a temática com os alunos” (4%); “o processo de modernização de Vitória” (4%); e 

“não respondeu” (4%). 
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8.1.7 Encontros 6 e 7: apresentação dos relatos e projetos 

Nos dias 27 de junho e 4 de julho, os encontros foram organizados para os cursistas 

apresentarem relatos experiências sobre algum trabalho já realizado no espaço da cidade ou 

para proposição de projetos a partir das discussões ocorridas durante o curso (Fotografias 58 e 

59). Muitos projetos estavam relacionados com as diretrizes do curso de extensão, pois 

colocaram em evidência a educação na cidade, a perspectiva contra hegemônica e, em alguns 

casos, os mesmos temas das pesquisas apresentadas durante o curso. Em um dos projetos 

apresentados pelos cursistas (Fotografia 58), a temática se relacionou diretamente com a nossa 

proposta (mesa 3), utilizando inclusive, materiais disponibilizados no Moodle/IFES. 

Fotografia 58 - Apresentação dos projetos         Fotografia 59 - Apresentação 

   
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)        Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

8.1.8 Avaliação Geral do curso 

A avaliação geral do curso (APÊNDICE E) revela que os professores-cursistas ficaram 

satisfeitos com a metodologia, com os conteúdos e com os materiais disponibilizados. No 

questionamento “você acha que no geral atendemos às expectativas” (Gráfico 10), observa-se 

que 86% dos cursistas avaliam como excelente e 14 % como bom, isto é, não obtivemos 

avaliação regular ou negativa. A única ressalva percebida diz respeito à utilização do portal 

Moodle/IFES, pois muitos fizeram o uso pela primeira vez e, por isso, enfrentaram algumas 

dificuldades que foram superadas com a ajuda da equipe organizadora do curso. 
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Gráfico 10 - Você acha que no geral atendemos às expectativas? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Alguns cursistas deixaram comentários bastante positivos e satisfatórios, tais como: 

Parabenizo às orientadoras e aos mestrandos pelo curso ministrado, foi muito 

interessante para todas as áreas de conhecimento. 

 

Quero parabenizar. Muito obrigada por dividir esse conhecimento tão precioso que 

me fez refletir e pensar em novas possibilidades de projetos. 

 

A equipe é maravilhosa, bom saber que temos profissionais comprometidos com a 

evolução e melhoria da educação. 

 

Está sendo uma aprendizagem maravilhosa que vai me proporcionar autonomia, 

confiança e propriedade em sala de aula, referente à história e suas transformações 

na cidade de Vitória e o processo de modernização. Obrigada pelas aulas, pelas 

visitas guiadas, pelos trabalhos de pesquisa impressos. 

 

Tais avaliações indicam que o curso de extensão “Estudos sobre o processo de modernização 

da cidade de Vitória” cumpriu os seus objetivos. 

 

8.2 AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCATIVO 

Nesta seção, discorremos sobre o processo de construção do material educativo que teve uma 

elaboração prévia ao longo do primeiro ano da pesquisa teórico-empírica do entorno da Vale 

S.A, na porção norte da orla de Camburi, dentro do processo de industrialização da Ponta de 

Tubarão. Apresentamos o produto durante o curso de extensão; ele foi validado e reelaborado 

de acordo com as demandas surgidas durante e após o curso de formação de professores. Nesse 
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sentido, nossa pesquisa se caracteriza, na perspectiva do curso e do material, sob a luz de 

intervenções com ações colaborativas. 

O livreto proposto nesta pesquisa foi validado e reelaborado no curso de extensão Educação na 

cidade: estudos sobre o processo de modernização da cidade de Vitória, com professores dos 

anos finais do nível fundamental II e Médio da Educação Básica Pública da Grande Vitória. 

Reelaboramos alguns itens que, no processo de avaliação, apareceram como alguns pequenos 

desafios apontados pelos cursistas. Na sequência, apresentaremos os resultados da avaliação do 

produto educativo. 

Nossa avaliação (APÊNDICE F) indicou como possibilidades de respostas por parte dos 

cursistas três categorias, quais sejam: A- Atende; AP – Atende Parcialmente; NA – Não Atende. 

Além disso, estruturamos a ficha de avaliação em quatro eixos: estética e organização do 

material educativo; análise dos capítulos do material educativo; estilo da escrita; criticidade 

apresentada. Analisaremos por eixo a seguir. 

No eixo Estética e organização do material educativa, obtivemos 100 % da categoria “Atende” 

em cinco das seis questões, são elas: A1 - promove diálogo entre o texto verbal e o visual; A2 

- apresenta um texto atrativo e de fácil compreensão; A3 - promove uma leitura dinâmica com 

informações técnicas na mesma proporção em que é didático; A4 - o embasamento teórico do 

material está em consonância com a forma escolhida para se comunicar com o leitor; A5 - tem 

cuidado com a escrita do texto respeitando a diversidade. 

A única questão deste eixo que gerou alguma insatisfação foi relacionada ao tipo e tamanho da 

fonte (Gráfico 11). Ao analisar as respostas do final da avaliação (observações gerais sobre o 

material educativo), percebemos que as únicas ressalvas quanto ao material estão relacionadas 

à questão desse eixo. Dessa forma, para melhor aproveitamento do material, aumentamos o seu 

tamanho. 
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Gráfico 11 – O tipo de fonte e o tamanho da letra foram adequados para a boa leitura do material 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

No eixo Análise dos capítulos do material educativo, das nove questões estabelecidas, em seis 

obtivemos 100% da categoria “Atende”. Quais sejam: B1 – apresenta capítulos interligados e 

coerentes; B2 - Explicita na “Apresentação” do livro a origem, os objetivos e o público alvo do 

material educativo; B3 – A “Introdução” explicita o referencial teórico a ser utilizado, a 

concepção que embasa o material educativo e as partes que o compõe; B4 – No Capítulo 1 “O 

Entorno da Vale S.A.” o lócus da pesquisa foi apresentado de forma clara, crítica e 

compreensível; B7 – No capítulo 4 “A Vale A Vaca e A Pena”, o projeto artístico é apresentado 

de forma clara e objetiva; B9 – No capítulo 6 “Viagem formativa” a possibilidade de roteiro 

apresentada cria condições para o desvelamento das contradições apresentadas no capítulo 1 

“O entorno da Vale S.A.”. 

Entretanto, em outras três questões, houve um apontamento para a categoria “Atende 

Parcialmente” (Gráfico 13). São elas: B5 – No capítulo 2 “Por uma educação ambiental crítica 

promotora do direito à cidade”, ficou clara a relação entre educação ambiental e a ideia de 

“educação na cidade”; B6 – No capítulo 3 “A arte e a Catarse” apresenta coerência com o 

referencial teórico e é apresentado de forma compreensível; B8 – No capítulo 5 “ As produções 

artística” as análises das telas foram feitas com criticidade e podem ser utilizadas como 

mediação nos processos educativos. 

Ao analisar o item G “observações gerais sobre o material educativo”, não encontramos 

respostas relacionadas com a avaliação destes três itens. Então, julgando que 95% dos cursistas 

responderam que estes itens “Atendem” e apenas 5% respondeu que Atende Parcialmente, 

resolvemos não alterar a estrutura do texto, apenas foi realizado um glossário para facilitar a 

compreensão de alguns conceitos e termos. 
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Gráfico 12 – Análise dos capítulos do material educativo (B5; B6; e B8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Das cinco questões disponibilizadas no eixo Estilo da escrita apresentada no material 

educativo, em três obtivemos 100% da categoria “Atende”: C1 – Apresenta escrita, conceitos e 

argumentos claros; C3 – Estrutura as ideias facilitando o entendimento do assunto tratado; C4 

– O texto escrito é atrativo e estimula a aprendizagem do leitor.  

No entanto, em duas questões houve algum indicativo de alteração. No item C2 – “Explica os 

termos técnicos e expressões científicas”, um cursista considerou que “Atende Parcialmente” 

(Gráfico 13). Nesse caso, já havíamos percebido no eixo anterior, da possibilidade de construir 

um glossário com os termos e expressões mais específicas. 

 

Gráfico 13 – Explica os termos técnicos e expressões científicas (C2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Já no item “C5 – As epígrafes utilizadas no início de cada capítulo foram interessantes para 

inspirar a leitura dos mesmos”, observamos que dois cursistas (11%) analisaram que “Atende 

Parcialmente” (Gráfico 14). Mesmo percebendo que a maioria não se mobilizou negativamente 

para este item (89%), resolvemos modificar o uso das epígrafes, isto é, retomamos a citação 

que abre os capítulos dentro do texto, dando uma ênfase maior à epígrafe. 

 

Gráfico 14 – As epígrafes utilizadas no início de cada capítulo foram interessantes para inspirar 

a leitura dos mesmos (C5) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

No eixo Criticidade apresentada no material educativo, foi avaliado a criticidade do material. 

Três dos seis itens avaliados apresentaram 100% no indicativo “Atende”. Foram eles: D1 – 

Propõe reflexão sobre a realidade do leitor, levando-o a questionar o modelo de sociedade 

vigente; D2 – Colabora com o debate sobre as repercussões, relações e aplicações do 

conhecimento científico na sociedade; D4 – Pode ser usado em processos de formação de 

professores. 

No item “D3 - Questiona a ideologia dominante da sociedade atual”, apenas um cursista (5%) 

respondeu que o material “Atende parcialmente” (Gráfico 15). Entretanto, por se tratar de um 

material ideologicamente contra hegemônico e pelo fato de 95% dos cursistas apontarem que o 

material “Atende”, não fizemos modificações no fundo teórico. Lembramos que talvez a falta 

de um glossário pode ter impedido a compreensão de alguns termos e conceitos, por isso, 

reforçamos que implementamos a posteriori da avaliação. 
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Gráfico 15 – Criticidade apresentada no material educativo (D3; D5; e D6) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

A avaliação dos itens “D5 – O material textual aborda aspectos históricos, políticos, culturais, 

sociais e ambientais” e “D6 - O material educativo possibilita a ampliação de suas práticas 

pedagógicas como professor” (Gráfico 15), foram idênticas ao item D3. Buscamos no eixo “G” 

(observações gerais sobre o material educativo), e nenhuma observação foi feita em relação a 

estes itens. Considerando que apenas um (5%) cursista apontou que “Atende Parcialmente” e 

19 cursistas (95%) apontaram que “Atende”, não fizemos alterações no sentido que abarca tais 

itens. 

Nas questões “E - Você proporia modificações ou alterações no material educativo?” e “F – 

Justifique sua resposta anterior”, buscamos evidenciar além da satisfação quanto ao material 

desenvolvido, quanto às possíveis proposições de melhoria. Percebemos que 15 cursistas (79%) 

não sugeriram nenhuma alteração, visto que ficaram satisfeitos com o material. Evidenciamos 

este fato nas respostas positivas, como: 

É de fácil compreensão (Cursista M.M.F.M) 

 

Não, achei maravilhoso. Inclusive já estou utilizando (cursista L.R.) 

 

O material é agradável de ler, a apresentação foi muito bem trabalhada (cursistas 

D.P.P.U.) 

 

Superou as expectativas de conhecimento (F.R.G.). 

 

Excelente material (J.A.P.) 

 

Acredito que o material está bem elaborado e atende como uma proposta de 

Educação na Cidade. (Cursista A.M.Z.) 

 

Não proporia mudanças, achei o material rico e pertinente e as discussões muito 

presentes na sociedade atual. (cursista J. H. F.S.) 
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Gráfico 16 - Você proporia modificações ou alterações no material educativo?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Um cursista respondeu “sim” (5%), propondo alterações no material. Todavia, a alteração 

apontada foi no tamanho da fonte utilizada. Além disso, três cursistas (16%) indicaram que 

proporiam alterações parciais. Um deles apontou para o fato de a fonte pequena poder dificultar 

a leitura. Observamos, também, outras duas propostas de alterações parciais: 

Faria uma visita ao entorno da Vale antes de começar as produções artísticas 

(Cursista R. A. P.). 

 

 Buscaria dialogar mais uma convivência com a fábrica, porque ela degrada o meio 

ambiente e saúde humana a longo prazo e de forma imediata permite a sobrevivência 

de muitos. Como pressionar as entidades públicas para cobrar uma postura mais 

correta da empresa? (Cursista J. S. E.) 

 

Nas proposições feitas pelas duas cursistas, podemos evidenciar alguns elementos. 

Primeiramente, a inversão dos eventos, pois a cursista recomenda fazer a visita mediada antes 

da produção artística. A dificuldade encontrada para a implementação dessa mudança em um 

curso de extensão é de ordem logística. Entretanto, nada impede da implementação a partir 

dessa alteração por parte da/dos cursista (s). Salientamos que o nosso roteiro foi pensado dentro 

da perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica e, nesse caso, faz-se muito importante a 

instrumentalização do aparato teórico para sair da aparência e chegar próximo à essência da 

realidade. 

A segunda proposição coloca em evidência a busca de um diálogo de convivência com a 

poluidora, dentro da contradição degradação do ambiente versus atividade que permite a 

sobrevivência de muitos trabalhadores. Porém, esta proposição foge do objetivo da pesquisa e, 
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consequentemente, do material educativo, que se apoia na crítica a lógica de produção e 

acumulação capitalista e os graves problemas gerados pelas atividades siderúrgico-portuárias. 

Ao analisar a última parte da segunda proposição (“como pressionar as entidades públicas”), 

percebemos que o nosso material não contava com indicativos variados de canais de denúncias 

contra a poluição. Apesar de ter direcionado algumas leituras e apontado a página social da 

Associação dos Amigos da Praia de Camburi, faltavam maiores informações sobre os órgãos 

ambientais e canais de manifestação. Com base nessa indicação e também nas indicações da 

banca de qualificação, inserimos no material alguns desses canais de denúncia e de mobilização 

socioambiental. 

Dessa maneira, as interações, validações e avaliações do produto educativo (e-book) que 

ocorreram, a partir do curso de extensão Educação na cidade: estudos sobre o processo de 

modernização de Vitória, foram realizadas tendo em vista a colaboração dos professores em 

formação, caracterizando esta parte da pesquisa como intervenção com ações colaborativas. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa dissertação procurou responder a seguinte questão: como o entorno da Vale S.A., na 

perspectiva do direito à cidade, revela e/ou oculta problemas socioambientais decorrentes das 

atividades dessa empresa? Formulado este problema, buscamos respondê-lo sob a luz de 

referenciais teóricos firmados no materialismo histórico e dialético, por meio de documentos, 

relatórios, estudos e registros históricos relacionados à empresa e a sua atuação no Espírito 

Santo, além de visitas individuais e coletivas feitas no entorno da Vale S.A., com o intuito de 

analisar as dinâmicas socioambientais entre a empresa em destaque e as suas adjacências. 

Nesse sentido, nossas análises foram organizadas em dois recortes. No primeiro, fizemos uma 

prospecção histórica dos acontecimentos político-econômicos desde a formação da CVRD e a 

sua instalação no estado do Espírito Santo até os processos políticos mais contemporâneos. 

Nesse caso, depois dos estudos e pesquisas, chegamos à algumas respostas. Percebemos que a 

instalação de uma estrutura portuária na Ponta de Tubarão, no final da orla de Camburi, esteve 

diretamente articulada com as diretrizes do capitalismo global, visto que a Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) apontou tal área para construção do porto 

de Tubarão. Assim, mesmo diante do posicionamento de ambientalistas quanto aos problemas 

que seriam gerados com essa instalação, dentre eles a poluição atmosférica pelo “pó preto”, a 

estratégia global de acumulação entranhada no âmago da política brasileira deu a última 

palavra. Constatamos o aumento da expressão dos problemas socioambientais a partir da 

privatização da empresa, o comprometimento exclusivo com a lucratividade fez a produtividade 

aumentar e, na mesma medida, o caos ecológico se estabeleceu nas áreas de atuação da Vale 

S.A. Além disso, a atuação da empresa no pós-privatização no cenário político brasileiro, em 

destaque na cena capixaba, foi muito marcante com os generosos financiamentos de campanhas 

eleitorais. Não por acaso, tal empresa conta com constantes desonerações fiscais municipais, 

estaduais e federais, e também incentivos fiscais que culminam no financiamento público do 

marketing social e ecológico da mineradora. Percebe-se, ainda, esse enlace entre o capital e a 

política ao analisarmos o processo e o desfecho das Comissões Parlamentares de Inquérito 

(CPI) da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) e da Câmara Municipal de Vitória 

(CMV), e ainda, nas medidas baratas, paliativas e apenas mitigadoras indicadas pelos termos 

ambientais e acordos suspeitos. 

No segundo recorte, concentramos nossas análises nas contradições socioambientais 

objetivadas na orla de Camburi, relacionadas direta e indiretamente às atividades econômicas e 
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poluidoras da Vale S.A. Nosso olhar buscou as evidências das falhas metabólicas (FOSTER, 

2014) que se materializam no entorno da empresa. Nessa perspectiva, constatamos: um 

ambiente degradado, com profundas camadas de minério ao longo de uma extensa área da praia; 

visualmente observa-se a emanação de gases tóxicos constantes na atmosfera da RMGV, fato 

que faz dos moradores do entorno da empresa apresentarem índice de doenças respiratórias 

acima da média nacional (MIRANDA, 2008); em várias oportunidades presenciamos espécies 

de peixes e tartarugas mortas pela poluição lançada na baía do Espírito Santo; o esgotamento 

sanitário sem tratamento esvaindo pelos cursos d’água e galerias até o encontro com o mar 

revelam o processo desordenado de industrialização-urbanização e a falta de políticas públicas 

contundentes; a tentativa de esconder as atividades siderúrgico-mineradoras com grandes 

castanheiras plantadas nas adjacências da empresa expõem ao risco os munícipes que querem 

frequentar o ambiente, visto que o solo é raso para este tipo de árvore e, por isso, está sempre 

na iminência de cair; a presença de uma nascente desconhecida pela prefeitura de Vitória e 

órgãos ambientais, mas conhecida por antigos moradores do bairro. Tal nascente, com fortes 

suspeitas de contaminação, faz parte de uma grande reserva social de água presente na área do 

Complexo Tubarão, que é segregada da população para o uso exclusivo nos processos 

industriais. 

Portanto, são diversas as contradições presentes na orla de Camburi; nosso esforço foi de trazer 

à tona algumas delas que estavam soterradas, escovamos a contrapelo os aspectos históricos e 

também a atual realidade concreta daquela porção. Essas questões foram apreendidas a partir 

de um olhar mais aproximado, no qual partimos da aparência e, pelas mediações dos 

referenciais teóricos, buscamos o entendimento de aproximação com a totalidade.  

Dessa forma, nesse movimento dialético, sabemos que são muitos os desafios a serem 

enfrentados, pensando em um horizonte de transformação. Assim, a superação deste modelo de 

democracia burguesa dentro da ordem capitalista é o maior desafio estabelecido. Enquanto isso 

não acontece, mantemos a luta e reforçamos a estratégia gramsciana de atacar na perspectiva 

de guerra de posição (GRAMSCI, 1988), a partir da trincheira da Educação Ambiental Crítica, 

que busca superar a compreensão dicotômica e alienada do ambiente; e também por meio de 

uma Educação na Cidade e do direito à cidade (LEFEBVRE, 2001) sob o enfoque marxiano, 

que busca a superação da desumanização da vida urbana. 

Diante dessa compreensão, planejamos e executamos a formação continuada de professores. 

Esta formação foi um ponto de partida no incentivo a uma atuação transformadora daqueles 
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que estão vinculados, inicialmente, à práxis docente, para posteriormente, tornarem-se 

mediadores do processo de conscientização dos discentes, e assim, atingir a sociedade como 

um todo. Entretanto, sabemos dos limites dessa intervenção pedagógica realizada, devido ao 

curto tempo de trabalho (60 horas) e ao número limitado de professores em formação (19).  

Acreditamos que o processo de formação deve ser contínuo e articulado por políticas públicas 

para abranger os sistemas de ensino e um amplo número de profissionais da educação. 

Todavia, ressaltamos a importância de pensar a formação continuada de professores dentro da 

perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, que concentra seus esforços no desenvolvimento 

dos múltiplos saberes (cf. SAVIANI, 1996), valoriza a competência técnica do profissional da 

educação e promove a conscientização, que reverbera no compromisso ético-político na práxis 

docente. 

Entendemos ainda que este estudo abre caminho para outras possibilidades de pesquisas e 

projetos de intervenção, pois são muitas as contradições objetivadas no espaço urbano da 

RMGV e, também, em outras regiões do Espírito Santo. Desenterrar estas contradições por 

meio de pesquisas, propor novos circuitos formativos, estabelecer diálogos para uma práxis 

crítica e transformadora no campo dos movimentos socioambientais são alguns dos desafios 

lançados aqui. 

Nesse sentido, há muitas demandas na sociedade urbano-industrial. Em Vitória, percebemos 

que, por ser um arquipélago, sem grandes reservatórios d’água, a contaminação dos poucos 

mananciais de água doce expõe a população ao risco hídrico constantemente, sobretudo nos 

bairros mais pobres e de altimetria mais elevada. Esse quadro se estende pelo norte do estado, 

região no qual notamos a formação de um “deserto verde”. A monocultura de eucaliptos para 

atender as atividades da empresa Fibria (antiga Aracruz Celulose) vem substituindo a floresta 

com alto índice de biodiversidade (Mata Atlântica) por uma espécie australiana, que adaptada 

às condições de aridez, promove a intensa retirada de água dos ambientes úmidos dos solos 

capixabas. Em Barra do Riacho (Aracruz/ES), bairro de atuação da Fibria, percebe-se a 

crescente concentração de atividades econômicas influenciadas pela polarização do Portocel 

(porto especializado em celulose). Tais atividades expõe os moradores, muitos deles pescadores 

e indígenas à um ambiente insalubre. 

Outra questão que merece atenção é o mercado de rochas ornamentais nas porções norte e sul 

do ES. Apesar de revelarem as vultuosas quantias de dólares negociados nas terras capixabas, 
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os eventos internacionais (destaque para o Vitória Stone Fair) escondem as péssimas condições 

de trabalho, os acidentes corriqueiros e os danos ambientais irreversíveis nas áreas de 

exploração de mármore e granito. Destacamos, ainda, o debate sobre a exploração de petróleo 

nas águas oceânicas (camada Pré-sal) e nos subsolos continentais (Linhares, São Mateus e 

Jaguaré) e os contradições políticas, ecológicas e sociais desta atividade. Estas e outras 

situações precisam ser estudadas, desveladas e postas em evidência nos processos formativos 

para a promoção da tomada de consciência. Embora o nosso estudo esteja centrado nas questões 

relacionadas as atividades da Vale S.A. e o seu entorno, acreditamos que o modelo capitalista 

de acumulação pela espoliação (HARVEY, 2003) governa as ações de outras empresas e 

atividades que se vinculam diretamente aos recursos da natureza, de forma inescrupulosa e 

desrespeitosa à dignidade humana. 

 Não aceitamos a compreensão segregacionista do relacionamento entre o ser humano e a 

natureza, pois este pensamento faz parte do ideário hegemônico capitalista. Acreditamos em 

uma inter-relação dialética, na qual somos parte integrante, já que a nossa vida está “[...] 

indissoluvelmente ligada à natureza, [...] pois o homem é parte dela” (MARX, 2004, p. 84) 

Infere-se que esse foi o caminho percorrido nesta pesquisa. Percorremos as trilhas de uma 

jornada teórico-empírica que nos proporcionou os apontamentos e desdobramentos de um 

cenário complexo, modificado pela dissociação maléfica do sistema que, além de mercantilizar 

a vida e suas relações, usurpa o direito inalienável do usufruto pleno do espaço urbano e ceifa 

a salubridade ambiental.  

Em nosso percurso, objeto desta pesquisa, ao chegarmos mais ao norte da orla da praia de 

Camburi - Vitória/ES, nas proximidades dos corais, obtivemos uma visão da Grande Vitória 

bem diferente da paisagem convencional cidade-mar. O ângulo de visão nos permite ver, ao 

mesmo tempo (Fotografia 60), os monumentos naturais mais conhecidos (Morro do Moreno, 

Pedra dos Olhos, Fonte Grande), o perfil da geomorfologia do litoral, as construções históricas 

(Convento da Penha e a 3ª Ponte), a verticalização, os fluxos e mobilidade urbana e a visão 

espelhada da própria orla de Camburi. A partir desse olhar, foi possível fazer análises e sínteses 

das contradições da cidade e apreendê-la de maneira distinta daquela provocada pela percepção 

cotidiana dos citadinos que, dentro da cidade, entre os prédios e demais construções, e imersos 

na rotina apresada da vida urbana, não costumam percebê-la sob outros prismas que revelam 

ou ocultam tantas histórias e contradições. Nesse mesmo trecho, o olhar pode se voltar, também, 

para a empresa Vale S.A. A sua presença muito próxima à praia traz ruídos contínuos e a 
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estrutura física das suas bases de operação saltam aos olhos repentinamente, pois a poucos 

metros era escondida pelas castanheiras. 

Fotografia 60– Vista da praia para a cidade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Portanto, um olhar analítico e sintético sobre a cidade é de extrema importância para o 

desvelamento das contradições encortinadas pelos discursos midiáticos e pelas estratégias 

políticas e econômicas para o espaço urbano. Como salienta Della Fonte, buscamos um olhar a 

partir de um vagueio errático e desacelerado sobre a cidade (DELLA FONTE, no prelo), um 

olhar crítico que vá além do que a aparência a priori revela. A partir deste olhar, seguindo na 

lógica lefebvriana, podemos vislumbrar um horizonte de transformação social da realidade 

urbana, buscar um novo humanismo e reinventar a cidade, visto que a realidade urbana não está 

acabada, pois a “[...] vida urbana ainda não começou” (LEFEBVRE, 2001, p. 108). 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

 

Prezado (a) professor (a), você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da 

pesquisa: “O Entorno da Vale S.A. na perspectiva do direito à cidade: da miopia verde à catarse 

do pó preto”.  

 

Este termo diz respeito à pesquisa intitulada “O Entorno da Vale S.A. na perspectiva do direito 

à cidade: da miopia verde à catarse do pó preto”, de responsabilidade do pesquisador Israel 

David de Oliveira Frois, vinculado ao Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) e ao Grupo de Pesquisa em 

Educação na Cidade e Humanidades (Gepech) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo (Campus Vitória), localizado na Av. Vitória, nº 1729 – 

Jucutuquara - Vitória/ES. CEP: 29040-780 Telefone: 3331-2100/33312110.  

 

O objeto da pesquisa é o Entorno da Vale S.A. e suas interfaces com a educação ambiental 

crítica, direito à cidade e cidade educativa. Tal objeto está situado no município de Vitória (ES), 

no bairro de Jardim Camburi. Espera-se, com a pesquisa, contribuir com as discussões sobre o 

potencial educativo na cidade em uma formação de professores. 

 

A pesquisa tem por objetivo geral problematizar e criticar as dinâmicas ambientais entre a Vale 

S.A. e o seu entorno, em especial no que tange à emissão do “pó preto”;  e transformar essa 

problematização em subsídio para a formação de professores, orientada pelos pressupostos da 

Pedagogia Histórico-Crítica, e promovida pelo IFES via o curso de extensão: “Educação na 

cidade e Humanidades: formação, diálogos e intervenção”. 

A participação na pesquisa se fará por meio de participação no curso de extensão promovido 

pelo Ifes (Campus Vitória), através do Gepech, curso oferecido por meio de edital público e 

que é parte integrante da pesquisadora supra citada.  

 

Tudo que diz respeito aos direitos relacionados à voz, imagem, entrevistas ou questionários 

encontram-se em um outro formulário que também será fornecido a cada cursista e todos os 

formulários serão assinados em duas vias, ficando uma com o cursista e outra com o 

pesquisador. 

 

Atestamos a confidencialidade das respostas prestadas, de forma clara a garantia de sigilo e 

privacidade do sujeito da pesquisa. Será usado nome fictício. As informações fornecidas para a 

pesquisadora serão guardadas, por um período mínimo de 5 (cinco) anos, em formato de áudio 

e vídeo e, posteriormente, transcritas e não serão utilizadas em seu prejuízo ou de outras 

pessoas, inclusive na forma de danos à estima, prestígio e prejuízo econômico ou financeiro. 

 

Foi informado a cada participante sobre os possíveis riscos inerentes à pesquisa, como a 

possibilidade, mesmo que mínima, de situações que possam gerar algum tipo de 

constrangimento ao participante, além do riscos  de os participantes se acidentarem durante os 

encontros que serão realizados nos dois espaços da cidade (na Praia de Camburi e no Centro de 

Vitória).    

Todavia, também  informamos as formas que os pesquisadores utilizarão para resolvê-los 

ou minimizá-los, como : 
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 proporcionar tratamento adequado, considerando a diversidade, à todos os 

participantes, para que seja evitado e/ou minimizado os sentimentos de 

constrangimento e incômodo a todos os envolvidos na pesquisa;  

 atuar em conjunto para que seja garantido atendimento coletivo e 

individualizado aos professores cursistas, quando necessário.  

 apresentaremos, previamente, aos participantes, o roteiro das visitas a fim de 

evidenciar os possíveis (mesmo que mínimos) riscos, para que, cientes possam 

tomar todas as precauções durante tais visitas. 

 como forma de evitar acidentes ou danos será solicitado a utilização de sapato 

fechado, calça, boné, filtro solar e repelente.    

 Ficará disponível durante as visitas um kit básico de primeiros socorros para 

eventuais danos físicos de baixa gravidade.  

 Em situações remotas de média ou alta gravidade a comunicação será feita 

imediatamente via Samu (192) e/ou Bombeiros (193). 

 

Todos os procedimentos estão em consonância com o ‘‘compromisso de propiciar assistência 

a eventuais danos materiais e imateriais, decorrentes da participação na pesquisa, conforme o 

caso sempre e enquanto necessário’’, de acordo com o Cap. II, art. 3, Item X da Resolução n0 

510, de 07 de abril de 2016. 

 

Agradecemos a presença e interesse de cada um de vocês, pois a possibilidade de colocarmos 

em evidência as contradições dos espaços da cidade pouco explorados nas escolas como 

espaços educativos por excelência, nos traz grande satisfação dentro do processo educativo do 

qual estamos todos inseridos.  

 

Cada participante tem direito de deixar o estudo a qualquer momento e também receber 

esclarecimentos em qualquer etapa do curso por meio de telefone e e-mail da pesquisador 

fornecido e divulgado amplamente. Todos possuem também liberdade de recusar ou retirar o 

consentimento sem penalização. A participação da pesquisa não gerará despesas para o 

participante. Também não haverá formas de ressarcimento ou de indenização. 

 

Portanto, com base nos esclarecimentos acima e certos de que serão sanadas quaisquer outras 

dúvidas pedimos que o participante cursista assine o presente termo consentindo em participar 

da presente pesquisa. 

 

Nome completo do participante _____________________________________________ 

 

 

 

Vitória,___ de ___________ de 2017 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do participante 
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Eu declaro, na condição de pesquisador, ter apresentado o estudo ao participante da pesquisa, 

explicando seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da melhor forma 

possível às questões formuladas. 

 

Vitória,___ de ___________ de 2017 

 

 

_________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação da pesquisa 

podem ser comunicadas a Israel David de Oliveira Frois pelas seguintes vias : 

E-mail: israelfrois@gmail.com 

Celular: (27) 997660275. Telefone : (27) 30673816 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante da 

pesquisa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes – Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória 

– ES – CEP: 29056-255  

Tel: (27) 3357-7518 e 3357-7530 - e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 
 

 

 

 

mailto:israelfrois@gmail.com


 

208 

  

APÊNDICE B - Termo de cessão de imagem e voz para fins educacionais 

 

Nome:                                                                                                                                     Idade:  

Nacionalidade: Estado Civil:  

CPF:                                                   Telefone:                                           E-mail:  

Endereço:                                                                                                                     UF:  

Cidade:                                                                                          CEP:  

Ora designado CEDENTE, firmo e celebro com o Ifes – Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia do Espírito Santo, por meio do pesquisador Israel David de Oliveira Frois, 

inserido no Grupo de Pesquisa em Educação na Cidade e Humanidades (Gepech), aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH), situado na Avenida 

Vitória, nº 1729, Bairro Jucutuquara – CEP: 29040-780– Vitória – ES, designado 

CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

PARA FINS EDUCACIONAIS mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que 

voluntariamente aceitam e outorgam:  

 

Por meio do presente instrumento autorizo a pesquisadora a utilizar minha imagem e/ou voz, 

captados por meio de fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, 

declarações, videoconferência, exercícios, conferência web, entrevistas e/ou ações outras 

realizadas a serem utilizados exclusivamente com fins educacionais e de pesquisa relacionadas 

a este projeto de mestrado. Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, 

gratuito e não exclusivo, não havendo impedimento para que o CEDENTE utilize o material 

captado como desejar para os fins científicos e educacionais. Declaro que a pesquisadora está 

autorizada a serem proprietária dos resultados do referido material produzido, com direito de 

utilização, de forma científica e por um prazo indefinido no que se refere à concessão de direitos 

autorais, utilização e licenciamento a terceiros, para que façam uso, no todo ou em parte, deste 

material ou de qualquer reprodução.  Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de 

fiscalização ou aprovação do uso da imagem e outras informações ou de utilizações decorrentes 

da mesma.   

A cessão objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E 

VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE sob as modalidades existentes, 

tais como reprodução, representação, tradução, distribuição, entre outras, sendo vedada 

qualquer utilização com finalidade lucrativa. A cessão dos direitos autorais relativos à 

IMAGEM E VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE é por prazo 

indeterminado, a não ser que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência 

mínima de 180 (noventa dias). Fica designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária do 

Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, 

desde que não possam ser superadas pela mediação administrativa.  
  

Local, _________ de ____________________ de _________. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do CEDENTE  
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APÊNDICE C - Edital - Curso de Extensão "Educação na cidade: estudos sobre o processo 

de modernização de Vitória" 

 

Período de inscrição: das 6 h do dia 02/05 às 23 h e 59 min do dia 06/05 

 

O Instituto Federal do Espírito Santo (Campus Vitória) ofertará uma formação para professores 

da educação básica da rede pública, por meio de um curso de extensão intitulado “Educação na 

Cidade: estudos sobre o processo de modernização de Vitória".  O curso está ligado a pesquisas 

desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades 

(PPGEH). O curso tem como público alvo professores dos anos finais do ensino fundamental e 

do ensino médio, licenciados nas áreas de Arte, Filosofia, Geografia, História e Sociologia, e 

em exercício em sala de aula da rede pública de ensino no ano de 2017.  Será realizado na 

modalidade semipresencial no período de 16-05-2017 à 04-07-2017, com 60 horas de 

atividades, distribuídas em encontros de estudos presenciais que ocorrerão, às terças feiras, no 

horário de 18 às 22 horas, no Ifes Campus Vitória. Além desses encontros, o curso contemplará 

atividades na Plataforma Moodle (a distância) e visitas mediadas a espaços da cidade de Vitória 

que ocorrerão aos sábados pela manhã. A coordenação do curso está sob responsabilidade das 

professoras Dra Priscila Chisté, Dra Dilza Côco e Dra Sandra Della Fonte que atuam no Grupo 

de Estudos e Pesquisa Educação na Cidade e Humanidades (GEPECH).   

 

 

PARA SE INSCREVER, O PROFESSOR DEVERÁ PREENCHER O FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO. 

- A seleção dos candidatos para participar do curso será por ordem de inscrição.  

- Serão contempladas as 20 primeiras inscrições recebidas que atenderem aos requisitos 

necessários. Para o 1º encontro serão convocados 10 candidatos suplentes, respeitando a ordem 

de classificação. Caso algum candidato, inicialmente contemplado com a vaga, não compareça 

ao 1º encontro, os suplentes poderão assumir as vagas remanescentes até o limite de 20 vagas.  

- Os convocados (classificados e suplentes) deverão enviar o comprovante de atuação em sala 

de aula no ano de 2017 (contracheque ou declaração emitida pela escola de atuação do docente) 

para o e-mail do curso: extensaoeducacaonacidade@gmail.com 

- O resultado será divulgado no site https://gepech.wordpress.com e os selecionados, assim 

como os 10 primeiros suplentes, receberão um e-mail de confirmação de inscrição e convocação 

para início do curso, até o dia 09 de maio de 2017.  Mais informações podem ser obtidas pelo 

e-mail: extensaoeducacaonacidade@gmail.com 

- O candidato deverá estar ciente que o curso de extensão será lócus de produção de dados de 

três pesquisas de mestrados sobre educação na cidade, desenvolvidas no Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH), e aceitar participar desse processo na 

condição de voluntário. 
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CRONOGRAMA DO CURSO 

Datas dos encontros    

16/05 - 1° Apresentação da proposta do curso e Mesa 1 sobre Educação na cidade (Dilza 

Côco, Priscila Chisté e Sandra Della Fonte)   

      

30/05 - 2° Mesa 2: Educação na cidade: processo de modernização da cidade de Vitória e 

o Parque Moscoso como                espaço-memória (Patrícia Guimarães e Larissa Pinheiro). 

 

03/06 - 3° Visita mediada ao Centro Histórico de Vitória.     

13/06 - 4° Mesa 3: O entorno da Vale na perspectiva da Educação na Cidade (Israel Frois) 

24/06 - 5° Visita mediada à Praia de Camburi.      

27/06 - 6° Relatos de Experiência.     

04/07 - 7° Relatos de Experiência e encerramento do curso.    
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APÊNDICE D -  Avaliação da mesa 3 e da visita mediada ao entorno da Vale S.A. 

 

O objetivo deste questionário é avaliar a qualidade deste curso. Sua avaliação é muito 

importante. Por favor, não deixe itens em branco. Obrigado! 

 

Na sua avaliação, utilize a seguinte escala: 

1 

Insuficiente 

2 

Médio 

3 

Bom 

4 

Excelente 

 

Aspectos gerais 1 2 3 4 

Qualidade e a clareza da exposição da mesa     

Criticidade no tratamento do conteúdo pela mesa     

Organização da visita mediada     

Conteúdo da visita mediada     

Avaliação como um todo deste momento do curso de extensão     

Você conhecia algo da história de ocupação da Ponta de Tubarão e de Camburi? 

Não (   )    

Sim (   ) O quê? ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Você já havia realizado uma visita ao final da Praia de Camburi antes? 

Não (    )  

Sim (    )   Em qual situação ocorreu esta visita?: .................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Você conhecia alguns dos danos ambientais das atividades siderúrgico-portuárias no 

final da praia de Camburi? 

Não (   )    

Sim (   )  Quais? ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Qual foi o aspecto deste tema que mais te impactou/sensibilizou ou que você mais 

gostou? Por que? 

 ................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 Você se sentiu inspirado a trabalhar este tema na sua disciplina? 

Não (   ) Por que? ..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Sim (  ) Como?.......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Caso deseje, utilize o espaço abaixo para fazer outros comentários ou deixar suas 

sugestões ou críticas: 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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APÊNDICE E – Avaliação geral do curso 

 

Na sua avaliação, utilize a seguinte escala: 

1 

Insuficiente 

2 

Médio 

3 

Bom 

4 

Excelente 

 

Expectativas 1 2 3 4 

Chegamos ao final do curso. Você acha que no geral 

atendemos às expectativas? 

    

Quanto ao funcionamento do curso de modo geral: 

Os objetivos do curso eram claros?     

O conteúdo do curso foi adequado à função que 

desempenha? 

    

O curso estava bem estruturado?     

Os textos de apoio distribuídos foram adequados, em 

quantidade e qualidade? 

    

Os meios audiovisuais utilizados foram adequados?     

A duração do curso, relativamente ao seu conteúdo, foi 

adequada? 

    

As instalações em que decorreu o curso eram adequadas?     

Como foi a experiência no uso da plataforma Moodle?     

O apoio prestado pela equipe organizadora foi adequado?     

Resultados alcançados 

Como classifica os resultados alcançados pela frequência 

deste curso? 

    

Na sua opinião, quais os principais pontos fortes deste curso? 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

E os pontos fracos? 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Que sugestões de melhoria gostaria de fazer? 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Aconselharia outra pessoa a fazer este curso? Sim (    ) Não (    ). Por quê? 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Comentários: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Muito obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE F - Avaliação do produto educativo 

 

A - ESTÉTICA E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO 

Legenda: A= Atende; AP = Atende Parcialmente; NA = Não Atende. 

A1 – Promove o diálogo entre o texto verbal e o visual. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

A2 – Apresenta um texto atrativo e de fácil compreensão. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

 

A3 – Promove uma leitura dinâmica com informações técnicas na mesma proporção com 

que é didático.     

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

 A4 – O embasamento teórico do material está em consonância com a forma escolhida 

para se comunicar com o leitor. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

A5 – Tem cuidado com a escrita do texto respeitando a diversidade. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

A6 – O tipo de fonte e o seu tamanho da letra foram adequados para a boa leitura do 

material.  
(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

 

B – ANÁLISE DOS CAPÍTULOS DO MATERIAL EDUCATIVO 

Legenda: A= Atende; AP = Atende Parcialmente; NA = Não Atende. 

B1 – Apresenta capítulos interligados e coerentes. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

B2 – Explicita na “Apresentação” do livro a origem, os objetivos e o público alvo do 

material educativo.      

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

B3 – A “Introdução” explicita o referencial teórico a ser utilizado, a concepção que  

embasa o material educativo e as partes que o compõe. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 
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B4 – No Capítulo 1 “O Entorno da Vale S.A.” o lócus da pesquisa foi apresentado de 

forma clara, crítica e compreensível. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

B5 – No capítulo 2 “Por uma educação ambiental crítica promotora do direito à cidade”, 

ficou clara a relação entre educação ambiental e a ideia de “educação na cidade”. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

B6 – No capítulo 3 “A arte e a Catarse” apresenta coerência com o referencial teórico e é 

apresentado de forma compreensível. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

B7 – No capítulo 4 “A Vale A Vaca e A Pena”, o projeto artístico é apresentado de  

forma clara e objetiva. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

B8 – No capítulo 5 “ As produções artística” as análises das telas foram feitas com  

criticidade e podem ser utilizadas como mediação nos processos educativos. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

B9 – No capítulo 6 “Viagem formativa” a possibilidade de roteiro apresentada cria  

condições para o desvelamento das contradições apresentadas no capítulo 1 “O entorno 

da Vale S.A.” 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

C – ESTILO DE ESCRITA APRESENTADO NO MATERIAL EDUCATIVO 

Legenda: A= Atende; AP = Atende Parcialmente; NA = Não Atende. 

C1 – Apresenta escrita, conceitos e argumentos claros. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

C2 – Explica os termos técnicos e expressões científicas. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

C3 – Estrutura as ideias facilitando o entendimento do assunto tratado. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

C4 – O texto escrito é atrativo e estimula a aprendizagem do leitor. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 
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C5 – As epígrafes utilizadas no início de cada capítulo foram interessantes para inspirar 

a leitura dos mesmos. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

D – CRITICIDADE APRESENTADA NO MATERIAL EDUCATIVO 

Legenda: A= Atende; AP = Atende Parcialmente; NA = Não Atende. 

D1 – Propõe reflexão sobre a realidade do leitor, levando-o a questionar o modelo de 

sociedade vigente. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

D2 – Colabora com o debate sobre as repercussões, relações e aplicações do conhecimento 

científico na sociedade. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

D3 – Questiona a ideologia dominante da sociedade atual. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

D4 – Pode ser usado em processos de formação de professores. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

D5 – O material textual aborda aspectos históricos, políticos, culturais, sociais e  

ambientais. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

D6 - O material educativo possibilita a ampliação de suas práticas pedagógicas como 

professor. 

(  ) A 

(  )AP 

(  )NA 

E - VOCÊ PROPORIA MODIFICAÇÕES OU ALTERAÇÕES NO MATERIAL 

EDUCATIVO? 

F - JUSTIFIQUE A RESPOSTA ANTERIOR: 

G – OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O MATERIAL EDUCATIVO  

 

 


