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ATIVIDADE – Pesquisa bibliográfica e de campo.

TÍTULO  – RIO ARAGUAIA: POR UMA HISTÓRIA AMBIENTAL E PANTONÍMICA DE

ORIGEM INDÍGENA 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA – História, Meio Ambiente, Administração e Educação Fiscal

PÚBLICO ALVO- Acadêmicos do curso de Licenciatura em História e Administração da

Faculdade Alfredo Nasser de Aparecida de Goiânia.

LOCAL DE REALIZAÇÃO – Mineiros , Aruanã  e Aparecida de Goiânia -  GO.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (ESPECIFICAR TODO O PERIODO DESDE A VISITA

AO CAMPO ATÉ A CULMINÂNCIA)

Primeira  etapa – elaboração do projeto - fevereiro de 2014

Segunda  etapa – Estudos e pesquisa (in loco) – março de 2014

 Terceira etapa - Apresentação no FICA -  (27 de maio a 01 de junho de 2014) 

Quarta  etapa  –  Estudos  e  Exposição  no  Pesquisar  (Faculdade  Alfredo  Nasser  –

Aparecida de Goiânia)

CARGA HORÁRIA – 40 h

NÚMERO DE VAGAS –  Acadêmicos de todos os períodos do curso de Licenciatura

Plena em História e Administração

JUSTIFICATIVA 

Sobre a obrigatoriedade da Educação Ambiental  há respaldo na Constituição

brasileira, na Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, e na Lei Complementar nº 90, de 22

de dezembro de 2011, do Estado de Goiás, conforme citações:



 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, Art. 225:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá ló
para as presentes e futuras gerações. 

E ainda, a Seção II Da Educação Ambiental no Ensino Formal afirma:

Art. 9º Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desen-
volvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e pri-
vadas, englobando: I - educação básica:a) educação infantil;   b) ensino
fundamental e  c) ensino médio; II - educação superior; III - educação es-
pecial; IV - educação profissional; V - educação de jovens e adultos.

Por fim, segundo a Lei Complementar n° 90:

Art. 1º Por esta Lei Complementar são contemplados os Municípios que
abriguem em seus territórios unidades de conservação ambiental, ou que
sejam diretamente por elas influenciados ou, ainda, aqueles possuidores
de mananciais para abastecimento público.
Art. 4º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 
nos incisos IV e VI do art. 107 da Constituição do Estado de Goiás, do 
Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e so-
bre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação –ICMS–, serão creditadas conforme os seguintes cri-
térios:
I – 85% (oitenta e cinco por cento), na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de ser-
viços, realizadas em seus territórios;
II – 10% (dez por cento), em quotas iguais entre todos os Municípios;
III – 5% (cinco por cento), na proporção do cumprimento de exigências 
estabelecidas nesta Lei Complementar, relacionadas com a fiscalização, 
defesa, recuperação e preservação do meio ambiente.

As demandas ambientais são constituídas de oportunidades de análise dos pro-

cessos econômicos, sociais, culturais, políticos no Brasil nas  práticas pedagógicas do

currículo. Trata-se de um desafio  pouco abordado no currículo das escolas  e mesmo

em cursos de formação universitária,   e a necessidade de um maior debate  na atuali -

dade. A organização da sociedade define as formas de acesso e a relação dos indiví-

duos, grupos e classes sociais com produtos naturais fundamentais, como a água, a

terra, a madeira, o petróleo e a diversidade biológica, por exemplo.

A trajetória  histórica  sobre  a  preservação  do  meio  ambiente  aqui  no  Brasil

começa com os militantes da esquerda brasileira da década de 1960, inspiraram se  na

organização  e  atuação  política  dos  partidos  europeus  em  relação  as  questões

ambientais , o amparo foi na crítica ao uso predatório dos recursos naturais, à poluição



 

das águas e do ar, a degradação da qualidade de vida nas cidades e a utilização da

energia nuclear,  como na oposição à construção de usinas em Angra dos Reis em

1972. As transformações no meio ambiente, com o impacto das ações humanas e de

novas tecnologias e a globalização sem precedentes em grande escala e intensidade,

fizeram da questão ambiental uma das maiores preocupações nas sociedades atuais.  

A segunda metade do século XX foi  pontuada por uma agenda de reuniões,

convenções, programas e protocolos, de âmbito internacional e nacional, dedicados ao

estabelecimento  de  políticas  públicas  reparadoras  e  de  preservação  para  o  meio

ambiente.

A UNESCO promove, em Belgrado em 1975, um Encontro Internacional sobre

Educação  Ambiental.  O  encontro  culminou  com  a  formulação  de  princípios  e

orientações para um programa internacional de Educação Ambiental (EA), segundo o

qual esta deveria ser contínua, interdisciplinar, integrada às diferenças regionais e

voltada para os interesses nacionais.

Em 1977, ocorreu a Primeira Conferência sobre Educação Ambiental, em Tbilisi,

Geórgia, considerada o mais importante evento para a evolução da EA no mundo. A

“Conferência de Tbilisi”, como ficou conhecida, contribuiu para precisar a natureza da

EA, definindo seus objetivos, características, recomendações e estratégias pertinentes

ao  plano  nacional  e  internacional.  Foi  recomendado  que  a  prática  da  EA  deva

considerar todos os aspectos que compõem a questão ambiental,  ou seja, aspectos

políticos, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos, éticos, culturais e ecológicos,

dentro de uma visão inter e multidisciplinar.

Na Conferência de Tbilisi,  a Educação surge em 1972, na Conferência sobre

Meio Ambiente Humano, realizado pela ONU, em Estocolmo. A conferência gerou a

“Declaração sobre o Meio Ambiente Humano” e teve como objetivo chamar a atenção

dos governos para a adoção de novas políticas ambientais, entre elas um Programa de

Educação Ambiental, visando a educar o cidadão para a compreensão e o  combate à

crise ação Ambiental foi definida como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da

educação, orientada para resolução de problemas concretos do meio ambiente através

de  enfoques  interdisciplinares  e  de  uma  participação  ativa  e  responsável  de  cada

indivíduo e da coletividade.



 

No Brasil, as atenções sobre o meio ambiente, na esfera estatal e de governo,

estiveram voltadas para a criação e reestruturação de órgãos da administração pública, 

dedicados  econômicos  e  de  infra-estrutura,  públicos  e  privados.ao  planejamento,

fiscalização preservação,  como secretarias  de governo nos estados e  municípios  e

comissões específicas nas instâncias do poder legislativo, a partir da década de 1970. A

Constituição brasileira de 1988 consagrou todo um capítulo ao meio ambiente. E ainda,

a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999: 

Art. 1 º entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos
quais  o  indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais,
conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competências  voltadas  para  a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
 Art. 2 º A educação ambiental é um componente essencial e permanente
da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal
e não-formal.

Na esfera da sociedade,  foi  a  partir  da década de 1970 que tomaram corpo

ações  individuais  e  coletivas  mais  contundentes,  como  as  capitaneadas  por  José

Lutzemberger,  no Rio Grande do Sul,  Augusto Ruschi,  no Espírito  Santo,  Fernando

Gabeira,  no  Rio  de  Janeiro,  e  Chico  Mendes,  no  Acre,  entre  outros,  com  menor

inserção na mídia. A organização de entidades e movimentos ambientalistas também

tomou  forte  impulso  nesse  período.  A criação  do  Partido  Verde,  por  iniciativa  de

militantes da esquerda brasileira da década de 1960, foi inspirada na organização e

atuação política dos partidos europeus, amparadas na crítica ao uso predatório dos

recursos naturais, à poluição das águas e do ar, a degradação da qualidade de vida nas

cidades e a utilização da energia nuclear, como na oposição à construção de usinas em

Angra dos Reis.

Este cenário mundial e nacional de preocupações e tentativas de uma gestão

mundial  dos  problemas  ambientais  e  as  iniciativas  localizadas  nacionalmente

impulsionaram o ingresso das temáticas do meio ambiente nas universidades, inclusive

brasileiras, com a criação de centros e núcleos de pesquisa, de disciplinas e programas

de cursos de especialização e pós-graduação.  

O Ministério da Educação colocou a problemática ambiental no currículo e no

trabalho  do  historiador,  ao  estabelecer  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais



 

(1997)para o sistema de ensino.  Ao que tudo indica para nela permanecer  durante

algum  tempo.  A reformulação  do  ensino  proposta  pelos  PCN  incluiu,  entre  outros

aspectos, o tratamento interdisciplinar de cinco grandes temas, pelas várias disciplinas

da Matriz Curricular os denominados “temas transversais”. 

Isto significa que o ensino de história deve, nos próximos anos, contemplar a

problemática ambiental nas salas de aula, bem como os demais temas: ética, saúde, e

pluralidade cultural. Uma história ambiental adquire, então, um grande significado e tem

uma função a cumprir, ainda que sua principal determinação seja externa aos anseios e

desígnios  dos  historiadores.  Seja  como  for,  esta  não  lhes  é  alheia.  Resta,  porém,

equacionar a história ambiental no seio dos estudos históricos no Brasil e em Goiás

organizando uma abordagem própria aos padrões e condições de trabalho, interesses e

necessidades  dos  professores  pesquisadores  /  historiadores  e  compatível  com  a

necessidade de trabalhar a formação dos educandos  do Ensino Fundamental e Médio

nas escolas e universidades brasileiras.

Dentro deste contexto e perspectiva surge a proposta de trabalhar com a História

do Rio Araguaia e a relação do grupo de indígenas (Iny / Karajá) que estão na sua

margem (envolvendo dois temas transversais Meio Ambiente e pluralidade Cultural ). O

Rio Araguaia (Rio das Araras Vermelhas em tupi) é um rio brasileiro, que nasce nos

altiplanos que dividem os estados de Goiás com Mato Grosso do Sul, a nascente do

Rio  se  encontra  na  Serra  do  Caiapó,  próximo  ao  Parque  Nacional  das  Emas  no

município Goiano de Mineiros.

Este rio faz a divisa natural entre os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e

Pará. Possui uma extensão de 2.114 km e é considerado um dos mais piscosos do

mundo.  Porém  vem  sofrendo  nos  últimos  anos  com  a  pesca  predatória  que  tem

diminuído o número de peixes, sendo outro fator para a diminuição de peixes nesse rio

a construção da Hidrelétrica de Tucuruí, pois a mesma não possui recursos necessários

para a subida natural de peixes em período de desova.

 A necessidade de intensificar a prática de pesquisa no curso de graduação em

História, nível de licenciatura e o curso de Administração, dentro e fora da sala de aula,

foi a motivação pessoal e profissional para o projeto “História e Meio Ambiente: Rio

Araguaia: Por Uma História Ambiental e Pantomímica de Origem Indígena.



 

A realização deste projeto oferecerá condições para integrar distintos conteúdos

na formação intelectual e profissional de professores  historiadores e administradores,

permitindo agregar os acadêmicos em torno da iniciação nas práticas de pesquisa do

ensino de História, Administração e o Meio Ambiente.

A pesquisa será orientada para a recorrência da percepção de conflitos entre

diferentes  sensibilidades  e  atitudes humanas diante  da  natureza e  os  fundamentos

materiais  da  sociedade  brasileira  e  goiana.  A  relação  que  o  grupo  étnico  INYS

(KARAJÁS) manteve e mantém com o Rio Araguaia e a dimensão pantomímica do

nome do rio e o conhecimento do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICMS) –

Ecológico beneficia o município que, em acordo com a lei complementar, abriga em

seus mananciais para abastecimento público.

Dentro destas perspectivas a gestão ambiental é uma ferramenta utilizada para

dar garantias de um processo de gestão voltado para a garantia das futuras gerações

atendendo  o  artigo  225  CF  88,  onde “todos  têm  direito  ao  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade

de  vida,  impondo-se  ao  Poder  Público  e  à  coletividade  o  dever  de  defendê-lo  e

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Que segundo Philippi Jr; Pelicioni (2005), a preocupação com o meio ambiente

levou  a  sociedade  a  buscar  informações,  que  alem de  contabilizar  custos,  tem se

notado os resultados com que as empresas estão obtendo nas divulgações de ações

de gestão ambiental,  para corrigir,  e prevenir  danos em melhorias de vida à todos,

desde meados do século XX, a  consciência  ecológica  vem aumentando,  ganhando

apoio, gerando políticas publicas e leis ambientais.

A política da Gestão ambiental para Plilipi Jr; Pelicioni (2005) ocorre sobre todos

os aspectos econômicos, sociais e ambientais. No campo governamental, ela é parte

de um conjunto de políticas publicas, mesmo tendo seus próprios objetivos, dependente

da origem, ainda sofrendo efeitos das demais políticas publicas.

A gestão  ambiental  desenvolve-se  com base  na  formulação  de  uma  política

ambiental, em que estejam definidos os instrumentos destas gestões a serem utilizados

(controle ambiental, avaliação de impactos ambientais, planejamento ambiental, objetos

de conservação ambiental, planos de gestão etc.).



 

A gestão  ambiental  envolve  passagem  do  pensamento  mecanicista  para  o

pensamento  sistêmico,  no  qual  um  aspecto  essencial  dessa  mudança  e  que  a

percepção do mundo como maquina cede lugar a percepção do mundo como sistema

vivo (TACHIZAWA. 2004).

O  que  leva  a  importância  da  educação,  o  alcance  social  da  Faculdade  e  o

trabalho  dos  professores  e  acadêmicos  adquirem  dimensões  fundamentais  para

elucidar e explicar essa realidade social em aberta formação, fortemente marcada por

traços  do  passado.  Por  maiores  que  sejam  os  obstáculos  à  realização  dessa

compreensão da História E Meio Ambiente, a Faculdade pode e deve cumprir  com sua

função . Os professores de História, mas não só, também os de Geografia e Biologia,

por exemplo, tem em seu trabalho nas salas de aula um desafio enorme pela frente.

Contudo, não poderão se furtar a ele, sob o risco de silenciarem diante de um quadro

social e político que deve ser banido dos horizontes de futuro da sociedade brasileira.

Este projeto será coordenado pelas professoras de Estágio Supervisionado do

Curso de História e o professor José Humberto do Curso de Administração.

OBJETIVOS (GERAL / ESPECÍFICOS)

Geral: 

Criar uma ação permanente (grupos de estudos) com enfoque interdisciplinar,

para o estudo e atualização teórica sobre a História e Meio Ambiente. Considerando o

meio  ambiente  em sua  totalidade,  ou  seja,  em todos  os  seus  aspectos  naturais  e

criados pelo homem (tecnológico e social, econômico, político, histórico-cultural, moral

e estético).  Examinando as principais  questões ambientais,  do ponto de vista  local,

regional, nacional e internacional, de modo que os educadores se identifiquem com as

condições  ambientais  de  outras  regiões.  Insistindo  no  valor  e  na  necessidade  da

cooperação  local,  nacional  e  internacional  para  prevenir  e  resolver  problemas

ambientais. 



 

Específicos: 

Mediar reflexões com os acadêmicos a adquirirem consciência do meio ambiente

global  e  local  e  ajudar-lhes  a  sensibilizarem-se  por  essas   questões.  Por  meio  do

conhecimento histórico das demandas sociais, econômicas e culturais.

Propiciar aos acadêmicos acesso ao conhecimento para adquirirem  diversidade

de experiências e compreensão fundamental do meio ambiente e dos seus problemas e

as leis que respaldam.

Analisar as possibilidades das mudanças atitudinais entre  os indivíduos  para

comprometerem se  com uma série de valores e a sentirem interesse e preocupação

pelo  meio ambiente, motivando-os de tal modo que possam participar ativamente da

melhoria e da preservação do meio ambiente. 

Conhecer e desenvolver habilidades necessárias para a preservação ambiental.

Proporcionar aos acadêmicos as, possibilidade de participarem ativamente de

atividades  que têm por objetivo preservar o meio  ambiente.

  Estudar e debater as ideias contidas em textos alusivos a temática.

METODOLOGIA

Visando à formação dos acadêmicos dentro desta perspectiva de conhecer para

provocar mudanças em seu meio foi elaborado este projeto  que busca efetivar-se pela

ação  História, Administração  e Meio Ambiente. As linhas de atuação que orientaram

esse trabalho estiveram articuladas na busca de conexões entre pesquisa, ensino e

aprendizagem.

A  metodologia  utilizada  consistiu  na  organização  de  uma  base  de  dados

agregados, ao conhecimento teórico, pesquisa in loco  leitura e discussão coletiva de

obras da historiografia nacional e estrangeira, de teoria e metodologia da História, para

a área de História, Administração  e os temas do Meio Ambiente e da Educação Fiscal.

RECURSOS 



 

Visitas técnicas aos municípios de Mineiros e Aruanã; transporte e alimentação.

Mineiros: Dois acadêmicos

Aruanã: Quinze acadêmicos

Cidade de Goiás: Quinze acadêmicos

AVALIAÇÃO

Será realizada por meio da observação das etapas realizadas do projeto
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