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O cientista não estuda a natureza porque ela é útil; ele a estuda porque se deleita
nela, e se deleita nela porque ela é bela. Se a natureza não fosse bela,
não valeria a pena ser conhecida, e se não valesse a pena
ser conhecida, a vida não valeria a pena ser vivida.
(Henry Poincaré)
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RESUMO

Este estudo trata da ave guará (Eudocimus ruber) e de sua representação social no
imaginário coletivo da população do município de Guaratuba-Paraná. Com o retorno
da ave guará ao município de após um período de aproximadamente 100 anos de
desaparecimento, sente-se a necessidade do desenvolvimento de ações em
Educação Ambiental que visem a manutenção da ave na Baía de Guaratuba. O
objetivo dessa pesquisa centrou-se em analisar as questões históricas, sociais e
ambientais que envolveram o desaparecimento do guará da Baía de Guaratuba
(Paraná), com ênfase no estudo das representações sociais e da simbologia da ave
para o imaginário dessa população. O estudo desenvolveu-se na linha da pesquisa
qualitativa etnográfica e envolveu três grupos representativos da comunidade
guaratubana, sendo eles: vinte estudantes dos 1° e 2° anos do ensino médio de um
colégio público estadual do município; cinco pesquisadores e estudiosos locais; e
quarenta moradores ribeirinhos da Baía de Guaratuba, localizados em quatro pontos
estratégicos de possibilidades de encontrar-se o guará, a saber: Cubatão, Riozinho,
Fincão e Parati. Realizaram-se conversas informais pré-estruturadas com os
ribeirinhos e com os pesquisadores e estudiosos locais; e, com o grupo de
adolescentes desenvolveram-se atividades de Educação Ambiental que consistiram
em visitas a Casa da Cultura de Guaratuba, viagens de estudos pela Baía de
Guaratuba e produção de mídias com as imagens de guarás efetuadas em seu
ambiente natural. A observação e a análise das informações e dados coletados
permitiram a identificação das representações sociais do guará no imaginário
coletivo dessa população, e a observação que o seu retorno e início de
repovoamento provoca um misto de sentimentos nos moradores que vão de alegria
a preocupação com a manutenção da ave guará no manguezal de Guaratuba. Com
o desenvolvimento do estudo foi possível observar a necessidade do
desenvolvimento de ações em Educação Ambiental para com todos os segmentos
da população de Guaratuba com vista à preservação da espécie no município.

Palavras chave: Guará (Eudocimus ruber); Representação social; Imaginário
coletivo; Educação Ambiental.
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ABSTRACT

This study deals with the Guará bird (Eudocimus ruber) and its social representation
in the collective imagination of the population in the city of Guaratuba-Paraná. With
the return of the Guará bird to town after a period of approximately 100 years of
disappearance, it feels the need to develop environmental actions with the main
objective as to keep the bird in Guaratuba Bay. The objective of this research has
focused on analyzing the historical issues, social and environmental surrounding the
disappearance of the Guara bird from Guaratuba Bay (Paraná), with emphasis on the
study of social representations and symbolism of the bird to the imagination of this
population. The study was developed following the concept of the
qualitative
ethnographic and it has involved three representative Guaratuba´s community
groups, being: Twenty students of 1st and 2nd year of high school in a public school
of the state council, five local researchers and scholars, and Forty residents
bordering the Guaratuba Bay, located on four strategic points of possibilities to meet
the Guará bird, named as: Cubatão, Riozinho, Fincão and Parati. There were
informal conversations with the people who lives in the border and local researchers
and scholars, and with the group of teenagers which was developed environmental
education activities that consisted of visits to the House of Culture of Guaratuba,
study trips by the Bay of Guaratuba and it was reproduced to them media with
images of Guará made in their natural environment. The observation and analysis of
the information and data collected allowed the identification of social representations
of the Guará bird in the collective imagination of this population, and the observation
that the beginning of the birds return and restocking causes mixed feelings in
residents ranging from joy to concern with maintaining the Guará bird in mangrove´s
of Guaratuba. With the development of the study we observed the need to develop
actions on environmental education to all segments of the population of Guaratuba
for the preservation of the species in the county.

Keywords: Guará (Eudocimus ruber); Social representation; Imaginary collective;
Environmental Education
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1 INTRODUÇÃO

Guaratuba, com uma área de 1289 Km² é um município localizado ao leste do
Estado do Paraná e limita-se ao norte com o município de Pontal do Paraná, ao sul,
com o Estado de Santa Catarina, ao leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com o
município de São José dos Pinhais. (Figura 1)

Figura 1: Localização de Guaratuba – Paraná.

Fonte: Departamento de Cartografia da Univille, 2012.

O nome Guaratuba, de origem tupi Wa’ra, quer dizer: guará, pássaro; tuba
sufixo coletivo: muitos, ou seja. “muitos pássaros” ou “muitos guarás”. Destaca-se,
essa região, por ser uma das maiores Áreas de Preservação Ambiental (APAs) do
Estado do Paraná possuindo, em seu território, a segunda maior baía do Estado, a
Baía de Guaratuba (haja vista ter, o Estado do Paraná, quatro baías), considerada
por muitos especialistas como um dos ecossistemas de manguezais mais
preservados do país, habitat de milhares de seres vivos (Figura 2).
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Figura 2: Imagem aérea da Baía de Guaratuba – 2008.

Fonte: Disponível em: < http:// www.google.com.br. Acesso em 15 de julho de 2011.

O guará (Eudocimus ruber) é uma das mais belas e exuberantes aves do
mundo. Habitante de regiões costeiras, a ave é encontrada em manguezais da
América do Sul, parte da Colômbia, Venezuela, Trinidad Tobago, Suriname, Guiana,
Guiana Francesa e no Brasil (OLMOS e SILVA E SILVA, 2003).
No início da colonização do Brasil, o guará vivia em dois grupos distintos, um
localizado no sul/sudeste e o outro na costa norte do país. Grandes populações de
guarás são encontradas no norte do Brasil nos estados do Amapá, Pará, Maranhão,
Piauí, embora algumas aves tenham sido vistas no Ceará e também na região
sul/sudeste nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina (OLMOS e SILVA E
SILVA, 2003).
No entanto, a par de ainda existirem grandes grupos de populações de
guarás no norte e nordeste do país, nas regiões sul/sudeste os guarás não tiveram a
mesma sorte, pois foram desaparecendo gradualmente devido, principalmente, à
ação humana. Desde o início do século XX que não mais havia registros de bandos
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de guarás nessas regiões. Em São Paulo a partir os anos 1980, os guarás foram
reaparecendo e iniciaram um repovoamento da região, especialmente na Baía de
Santos, em Iguape e em Cananéia.

Alguns indivíduos isolados foram também

registrados no litoral do Estado do Paraná, nas Baías de Guaratuba e
Guaraqueçaba (CARRANO e SCHERER NETO, 2009).
Segundo Carrano e Scherer Neto (2009), o guará foi abundante até meados
do séc. XIX no litoral do Paraná, perpetuando sua memória em toda a

região,

particularmente em cidades como Guaratuba e Guaraqueçaba, que trazem
marcadas a sua presença em seus nomes. Desde o período colonial no município
de Guaratuba os guarás já eram caçados pelos primeiros habitantes. Durante a
Colônia e o Império, o objetivo era caçá-los para tirar-lhe as penas, vendê-las e
mandá-las para a corte portuguesa onde eram utilizadas na fabricação de enfeites e
adornos. Devido às dificuldades financeiras e ao isolamento, seus ovos eram
colhidos por esses moradores que os utilizavam no incremento da dieta local
(CARRANO e SCHERER NETO, 2009)
Com o passar do tempo, em decorrência dessas e de outras ações
antrópicas, o guará acabou por desaparecer, aos poucos, da Baía de Guaratuba. Os
últimos registros de grandes bandos e ninhais avistados em Guaratuba datam de
1820 (OLMOS e SILVA E SILVA, 2003). Após este período somente houve registros
de observações de indivíduos isolados (CARRANO e SCHERER NETO, 2009).
Embora a espécie não seja considerada ameaçada de extinção em global, no Brasil
esta lista do IBAMA como uma espécie ameaçada extinção e protegida por lei
(Portaria 3.481- DN, 31 de maio de 1973). No Paraná, a ave está na lista vermelha
(CARRANO e SCHERER NETO, 2009)
Em 2008 uma única ave da espécie foi registrada em fotografia, alimentandose na baía de Guaratuba (INSTITUTO GUAJU, 2008). Após este primeiro registro
(Figura 3),foram documentadas outras observações em Guaratuba, mas apenas de
alguns indivíduos isolados. Atualmente, existem relatos e registros de imagens
(fotográficas e vídeos) de grupos de guarás repovoando a baía de Guaratuba
(Figura 4).
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Figura 3: Ave isolada registrada na Baía de Guaratuba em 2008.

Fonte: Cedida pelo Instituto Guaju ( Guaratuba – Paraná).

Figura 4: Bando de guarás na Baía de Guaratuba.

Fonte: Cedida por Fabiano Cecílio da Silva, Guaratuba. Acervo Pessoal.
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Que motivos que levaram ao desaparecimento do guará do Estado do
Paraná, especialmente da Baía de Guaratuba? Decorreu,este fato de diversificadas
ações antrópicas?
Em vista disto, com retorno e repovoamento da espécie na baía, percebeuse a importância de se conhecer - qual a representação social do guará ? Que
lugar que o ocupa no imaginário coletivo das pessoas que residem no município?
Nesse contexto torna-se necessário o desenvolvimento de ações de
Educação Ambiental para a formação de pessoas envolvidas com a preservação e
proteção do guará. Para produção do conhecimento sobre a ave, disseminação
de,ações práticas que garantam a manutenção da espécie na baía (Figura 5). Aos
poucos, os guarás vêm repovoando a Baía de Guaratuba. E o fazem naturalmente.

Figura 5: Bando de guarás na Baía de Guaratuba.

Fonte: Cedida por Fabiano Cecílio da Silva, Guaratuba. Acervo Pessoal.

Em vista dessas questões que envolvem o retorno do guará à baía de
Guaratuba, entende-se que é de fundamental importância estudar a relação
histórica, social e ambiental do guará com a população de Guaratuba, pois não há a
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garantia real de sua preservação sem o envolvimento das pessoas nos projetos de
preservação das espécies animais. Leff (2001) destaca que é necessário que as
pessoas adquiram valores ambientais e que os inculquem por meio de variados
meios e processos educacionais, pois são esses valores que fomentam a
construção de princípios e de comportamentos harmônicos com a natureza e a
prática de uma ética de tolerância com os outros seres e com as suas diferenças.
Tais valores, segundo o autor, redefinem um novo estilo de vida que rompe com o
atual modelo econômico de exploração desenfreada dos recursos naturais.
Em vista deste quadro contextual, portanto, o objetivo geral da pesquisa
centra-se em identificar e analisar os acontecimentos históricos, sociais e ambientais
que envolveram o desaparecimento do guará da Baía de Guaratuba (Paraná), com
ênfase no estudo das representações sociais e da simbologia da ave para o
imaginário dessa população.
Como objetivos específicos definiu-se: levantar informações históricas e
ambientais que levaram ao desaparecimento do guará; proporcionar, aos
adolescentes da cidade, um contato com a história e com a ecologia do guará,
valorizando sua importância para a fauna local; estimular, nos estudantes, a
formação de comportamentos ambientalmente sustentáveis que contribuam para a
preservação do guará em Guaratuba; identificar, entre a população de Guaratuba, o
fator representação social da ave guará no imaginário popular; apresentar, à
comunidade estudantil de Guaratuba, propostas de práticas socioeducativas em
Educação Ambiental que visem a preservação da espécie

guará na localidade;

oferecer subsídios materiais para pesquisas futuras.
O estudo aqui apresentado está assim organizado: na introdução, expõem-se
o objeto de estudo e as circunstâncias que nos levaram a estudar o
desaparecimento e o retorno do guará na Baía de Guaratuba; na revisão da
literatura expõem os ecossistemas de manguezais e suas principais características,
sua constituição e seu papel na manutenção da vida nos oceanos e nas regiões
costeiras, a classificação biológica do guará (Eudocimus ruber), dados ecológicos e
do comportamento animal, além dos registros históricos de sua presença, e de sua
representação social em diversas culturas; trata-se da relação sociedade e natureza
e de que modo o homem tem se apropriado dos recursos naturais; trata-se também
da Educação Ambiental que é exposta como uma necessidade urgente na formação
de valores e padrões que garantam a manutenção da vida na Terra; expõem-se
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sobre a Sensibilização Ambiental e Cidadania ressaltando a necessidade da
sociedade estar atenta e sensível às questões ambientais, no tocante ao seu papel
cidadão; trata-se também sobre a Representação Social e o Imaginário reforçando
que os seres humanos são influenciados e influenciam os grupos a que pertencem,
assumindo diversos padrões de comportamento frente à realidade que os cercam.
No terceiro capítulo, a metodologia, está dividida em dois segmentos, sendo, no
primeiro, a descrição do método utilizado na realização da pesquisa, á pesquisa
qualitativa; e no segundo, descrição dos procedimentos metodológicos. O quarto
capítulo, a análise dos resultados e discussão, está dividida em itens: a
caracterização da população alvo, que é uma breve descrição dos grupos estudados
pela pesquisa sendo eles os estudantes dos 1° e 2° anos do ensino médio de um
colégio público de Guaratuba; pesquisadores e estudiosos locais; e a população
ribeirinha de quatro pontos selecionados para o estudo: Cubatão, Riozinho, Fincão e
Parati, todos localizados dentro da Baía de Guaratuba. O estudo etnográfico
possibilitou a abordagem das principais percepções da pesquisadora em relação aos
grupos estudados durante o processo de coleta dos dados da pesquisa, e as
categorias de análise, que emergiram da própria pesquisa, tais como sobrevivência,
caça e coleta de ovos silvestres; desconhecimento e o conhecimento; medo e o
desaparecimento do guará; preservação e cuidado – a preservação das espécies e
o cuidado com o guará; o belo e a beleza – a beleza dos guarás; e símbolo de
Guaratuba – o guará, que possibilitaram transparecer a representação social da ave
guará no imaginário da população de Guaratuba. As Considerações Finais,
contemplam as últimas impressões da pesquisadora em relação ao estudo, e
explicita os objetivos alcançados durante a realização da pesquisa.

1.1.

Caracterização da área de estudo

Guaratuba é um município de 32.013 habitantes (IBGE, 2010) e que
geograficamente situa-se numa altitude de 6 metros, latitude 25° 57’ 30 e longitude
48° 35’. A temperatura média, à sombra, é de 21° a 30° no verão e 10° a 15° no
inverno ( MAFRA, 1952).
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A cidade está situada em uma planície peninsular arenosa, com uma frente
para a voltada para a baía a nordeste e outra frente voltada para o oceano Atlântico
a sudeste. Possui a segunda baía do Estado do Paraná, com 17 ilhas, todas dentro
da Área de Preservação Ambiental – APA de Guaratuba (Figura 6).

Figura 6: Vista aérea da cidade de Guaratuba.

Fonte: <http://www.google.com.br . Acesso 15 de julho de 2011.

Guaratuba foi fundada no período colonial brasileiro quando, segundo Mafra
(1952), o Rei de Portugal D. José I, assessorado pelo Marquês de Pombal
recomendou, em 26 de Janeiro de 1765, que o Capitão Geral da Capitania de São
Paulo, D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, fundasse vilas e povoados em
vários pontos da capitania para uso da coroa e a exploração de ouro, uma vez que o
Rei não via com bons olhos a invasão dos bandeirantes paulistas que por essa
região adentravam. Em vista disto, portanto, o Capitão Geral achou conveniente a
criação de uma povoação entre as Vilas de Paranaguá e de São Francisco, por ser
essa uma região abundante em peixes, ter suficiente barra para fundeamento de
embarcações e por haver ali minas de ouro. Assim, pela Portaria de 05 de
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Dezembro de 1765 D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão incumbiu seu primo, o
Tenente Dom Afonso Botelho de Sam Payo e Souza, das Tropas Auxiliares, de
instalar uma povoação na enseada de Guaratuba. Para dar início à colonização da
Vila de Guaratuba, foram selecionados duzentos casais que deveriam cultivar as
terras, tendo sido então determinado, a essas pessoas, que cada casal receberia
quantidade de terra suficiente para o cultivo e o sustento de suas famílias (MAFRA,
1952).
Mafra (1952) esclarece, ainda, que em 1768 D. Luiz Mourão concedeu à
nova povoação de Guaratuba a construção e a manutenção de uma igreja,
dedicada a Nossa Senhora do Bom Sucesso (Figura 7).

Figura 7:Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso - localizada na região central da
cidade de Guaratuba.

Fonte: <http://www.google.com.br (2009). Acesso, 16 de julho de 2011.

Logo após a tentativa de ocupação da Ilha de Santa Catarina em 1768 pelas
forças espanholas, o Governo da Capitania de São Paulo elevou Guaratuba à
categoria de Vila, com vistas à necessidade de medidas preventivas de segurança.
Em decorrência deste ato, em 29 de Abril de 1771 aconteceu a solenidade de
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fundação da Vila e, como primeiro ato, a celebração da Santa Missa (MAFRA,
1952).
Mafra (1952) destaca, ainda, que até o final do século XVIII as casas da
localidade eram simples e rústicas, feitas de “taipa” e cobertas com palha. O autor
relata que o viajante, botânico e naturalista francês August de Saint’Hilaire, ao
passar por Guaratuba em 1820, descreveu a vila com aproximadamente 40 casas,
15 em um semicírculo na margem e outras mais afastadas, com uma praça coberta
de grama e uma Igreja na extremidade. Revelou, nesta descrição, que algumas
dessas casas eram choupanas miseráveis e outras eram bonitas casas de pedra
(Figura 8).
E nessas condições, aos poucos e lentamente, a pequena povoação cresceu
e desenvolveu-se.

Figura 8: Vista da cidade de Guaratuba em 1910.

Fonte: Cedida por Mario Natalino. Acervo pessoal (2012).

Segundo Mafra (1952), ainda em 1771 foi eleita a primeira Câmara Municipal
de Guaratuba. A Câmara prestou juramento na forma de estilo, tendo sido
empossada pela Câmara de São Francisco. Mafra (1952) relata, ainda, que a Vila de
Guaratuba foi dirigida pelos vereadores e assistida pelo Presidente da Província até
a Proclamação da República, quando passou a eleger seu primeiro Prefeito que
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assumiu o cargo em 1792, prosseguindo-se, esse sistema eleitoral até 1838 quando
em 20 de Outubro de 1838, por força do Decreto Lei Estadual nº 7573, o município
foi extinto e passou a se constituir no Distrito Municipal de Paranaguá. Mais tarde,
pela Lei n º dois de 10 de Outubro de 1947, o município de Guaratuba foi restaurado
e então instalado oficialmente no dia 25 de outubro de 1947, como “Vila de
Guaratuba”.
No final dessa década, Guaratuba ainda era uma pequena “vila”. Resumia-se
em algumas poucas casas em torno de um largo e a sua Igreja centenária (Figura
9). A água que abastecia a cidade era obtida nas fontes naturais que brotavam na
base dos morros que rodeiam o centro da cidade. Somente nos anos de 1924 a
1928 é que o então prefeito adotou, na vila, um sistema de abastecimento com a
água captada da fonte do Morro do Pinto, que depois de alguns anos se tornou
insuficiente (MAFRA, 1952). Em 1974 o problema da água foi resolvido pelo governo
estadual com a construção da rede de abastecimento de água potável da
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).

Figura 9: Vista aérea da cidade de Guaratuba na década de 1940.

Fonte: Cedida por Mario Natalino. Acervo Pessoal (2012).
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Guaratuba, de fato, no seu início, mostrava-se com uma qualidade de vida
ainda incipiente. Para se chegar à praia havia um caminho, chamado de “Caminho
da Praia”. O sistema de iluminação pública na praça era feito com auxilio de
madeira, e lamparinas públicas eram acesas todas as noites. Nas casas, a
iluminação era à base de “lampião” a óleo de peixe, mais tarde a querosene
(NATALINO 2004).
Segundo Natalino (2004), durante muito tempo a Vila de Guaratuba
permaneceu assim, isola da capitania geral e, posteriormente (após a proclamação
da República) ficou isolada no próprio Estado do Paraná. Seu único acesso era pelo
mar, através do “canal da barra”, na entrada da baía. As viagens para as vilas
vizinhas (Paranaguá, Matinhos, Pontal do Sul) eram realizadas com muitas
dificuldades pela orla marítima, e sempre dependendo das boas condições do tempo
e das marés. Os moradores de Guaratuba à época enfrentavam dificuldades
enormes, inclusive na obtenção dos recursos que atendessem às necessidades
básicas para a sua sobrevivência, dentre elas, a obtenção da água e de alimento.
Por várias décadas o alimento da população de Guaratuba foi de subsistência, a
dieta era baseada em frutos do mar, principalmente o peixe, do cultivo da mandioca
e também da caça.
Nas primeiras décadas do século XIX teve início a cultura de alguns produtos
como o feijão, o milho e principalmente o arroz, que também era beneficiado e
vendido em “armazéns” de secos e molhados, e também de fábricas de móveis.
Havia também o comércio informal no “porto”, onde os moradores de sítios, os
agricultores, negociavam seus produtos: laranjas, mimosas, legumes, peixes,
palmitos, etc. Esta prática diminuiu em 1968, em virtude do afundamento de uma
parte da cidade – em especial a rua da praia - nas águas da Baía de Guaratuba
(NATALINO 2004).
No final do ano de 1940 e início da década de 1950 teve início a construção
da estrada via Garuva, em Santa Catarina, possibilitando assim à Guaratuba, o
acesso a outras localidades por via terrestre (Figura 10). Natalino (2004) relata que
a construção dessa rodovia, iniciada em 1947, deu a Guaratuba um alento e
possibilitou o crescimento.
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Figura 10: Estrada Guaratuba á Garuva 1950.

Fonte: Cedida por Mario Natalino. Acervo pessoal (2012).

Hoje, as principais atividades econômicas de Guaratuba são a agricultura, a
pesca e o turismo. Guaratuba possui terras férteis onde são cultivados milho,
mandioca, cana-de-açúcar, arroz, laranja, gengibre e banana, que é hoje a maior
atividade rural do município, além de outros produtos de importância econômica. A
pecuária destaca-se com considerável rebanho de búfalos. A pesca tem grande
destaque na economia do município, sendo que é uma das suas principais fontes de
riqueza. De certa forma é ainda praticada de modo artesanal, embora a tecnologia
já esteja presente em 80% dessa atividade, operando com uma larga indústria
pesqueira (NATALINO, 2004).

O turismo também constitui fonte de receita

considerável para o município. Turistas de todas as partes visitam anualmente seus
22 km de praias emolduradas pelos contornos da Serra do Mar (Figura 11).
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Figura 11: Vista da Baía de Guaratuba e da Serra do Mar.

Fonte: Cedida por Fabiano Cecílio da Silva, Guaratuba (2011). Acervo Pessoal

Guaratuba e o guará – para uma introdução ao estudo

O município de Guaratuba mantém uma estreita relação histórica, social e
ambiental com o guará, a ave aquática que deu origem ao nome da cidade. Mafra
(1952) destaca que desde o início da colonização da localidade as lindas penas do
guará instigavam a cobiça dos homens que desejavam obter lucros com a
comercialização tanto de suas penas como de seus filhotes. Esses homens
promoviam caçadas, como também retiravam os ovos dos ninhos, de modo
indiscriminado, mesmo sob ordens expressas da capitania que tentava coibir tais
ações justamente por temer a extinção da ave na baía, algo que posteriormente de
fato aconteceu.
Em 1781 publicou-se um edital (pela Coroa Real) proibindo a caça do guará.
O fragmento do edital original publicado por Mafra (1952, p.160), descreve:
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Por constar a nós a noticia que várias pessoas das principais desta
Vila lançam sem temor das ordens do Snr. General de Sam Paulo,
mandadas observar enviolavelmente pelo Dr. Antonio Barboza de
Matos Coutinho, e já de antes pelo Sargento Mor Francisco Jose
Monteiro, Comandante de Paranaguá, para que a pessoa de
qualquer qualidade ou estado que forem, não poderem ir às ilhas
desta Vila rio acima, onde costumam pernoitar par criar Guarazes,
tão recomendados pela própria majestade e seus Generais,
Governadores e Ministros, a tirarem-lhes os ovos com grande
prejuízo de sua criação tão estimadas, e por nos constar que
violando todas estas ordens sem o menor temor delas e de quem as
administrava, entravam e mandavam entrar no passado ano nas
ditas ilhas, várias pessoas tiraram todos os ovos não só seu gasto
supérfluo mas sim para deles fazerem seus presentes a diferente
país, até aqueles que deviam desviar que outros fizessem tal
destroço na criação daqueles pássaros. Portanto, em observância
das ordens tantas vezes recomendadas e ultimamente recebidas do
Dr. Antonio Barboza de Matos Coutinho, Ouvidor Geral de
Paranaguá, executor das ordens do Snr. General de São Paulo,
somos servidos mandar publicar e afixar no lugar mais público desta
Vila o presente edital para que chegue a notícia de mais lugares
menores, que toda pessoa de qualquer qualidade que seja, inda que
família for incorrera nas penas de seis mil reis de condenação,
metade para o acusador e metade para as despesas da Câmera e na
pena de prisão, remetidos logo a cadeia de Paranaguá, com porte
de sua prisão ao Snr. General de São Paulo, para pelo dito Snr.
serem punidos condenados a suas ordens. Dado e passado a 2 de
outubro 1781.

Mafra (1952, p.87) destaca, ainda, que eram permitidas a caça ou a captura
de guarás apenas com ordens expressas vindas da Coroa pelo Vice-Rei, que
enviava as aves à Europa. Ele ainda comenta que três soldados do Regimento de
Mexias que estavam em estudos em Paranaguá, os Alferes Manoel Gomes
Marzagão, Jose Gonçalves e Antonio Carvalho Bueno, caçaram e abateram guarás,
pelo que foram punidos em 14 de maio de 1781 para que servissem de exemplo à
população.
Segundo Mafra (1952), o naturalista August de Saint’Hilaire, quando em
viagem pelo litoral do Paraná e especialmente em Guaratuba, também destacou a
beleza dos guarás que povoavam a região. O renomado naturalista revelou, em
seus escritos, a existência das aves desde o estado de São Paulo até Santa
Catarina, mas faz uma referência ao fato de tais aves desovarem apenas na Baia de
Guaratuba. Segundo o seu relato, no período de agosto a novembro os guarás se
reuniam em grupos numerosos, fazendo ninhos nas margens do mangue de
Guaratuba. Ainda de acordo com os relatos do naturalista, a reprodução dessas
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aves seria grande se não fossem derrubadas pelos ventos ou devorados pelos
predadores, e se os habitantes do lugar não comessem seus ovos. E o destaque
maior que o naturalista enfatizou foi o fato de que quando assustados, no tempo da
desova, os guarás abandonavam seus ninhos e seus ovos (MAFRA, 1952).
O estudo foi realizado na sede do município de Guaratuba, e em quatro
localidades do município: Fincão e Parati, situadas dentro da Baía de Guaratuba; e
Cubatão e Riozinho, localizadas mais no interior da baía, próximo à Serra do Mar.
Essas localidades foram selecionadas para a pesquisa por estarem mais próximas
do ambiente onde vivem os guarás e por representarem, geograficamente, os vários
segmentos que constituem a população residente nas áreas ribeirinhas de
Guaratuba e, por abrangerem uma grande extensão territorial, ampliando, assim, as
possibilidades de observação do guará em seu habitat natural. Outro ponto a
considerar, é que desde o século XIX existem, ali, pessoas residentes. E esses
residentes confirmaram a presença da ave guará nessas localidades (Figura 12 e
13).

Figura 12: Localização dos pontos selecionados para a realização da pesquisa em
Guaratuba – Paraná.

Fonte: Departamento de cartografia da UNIVILLE, 2013.

28

Figura 13: Localização dos pontos selecionados para a realização da pesquisa junto aos
ribeirinhos.

Localização dos pontos onde foi realizada a pesquisa: Cubatão, Riozinho, Fincão e
Parati.
Fonte:www.googleearth.com.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Ecossistemas de manguezal

O manguezal é um elo entre os ambientes marinhos e terrestres formado pelo
acúmulo de enormes massas de sedimento e de detritos trazidos pelo mar e pelos
rios. O substrato assim originado tem consistência pastosa, é pouco compactado, e
rico em matéria orgânica, com baixa oxigenação e sujeito a períodos de enchentes e
vazantes, conforme a variação das marés. São áreas muito instáveis e dinâmicas,
seja pela deposição de areia do mar pela deposição de matéria orgânica (ROSSI e
MATTOS, 2002).
Nesse entendimento, o ecossistema de manguezal é definido como

[...] um ecossistemas de transição entre os ambientes terrestre e
marinho, característicos de regiões tropicais e subtropicais e sujeitos
ao regime das marés. A cobertura vegetal é constituída de espécies
vegetais lenhosas típicas (angiospermas), além de micro e macro
algas (criptógamas) adaptadas à flutuação de salinidade e
caracterizadas por colonizarem sedimentos predominantemente
lodosos, com baixos teores de oxigênio (SCHAFFER-NOVELLI, 1991
apud LIGNON et’al , 2009 p.81).

No Brasil, o ecossistema de manguezal é encontrado em praticamente todo o
litoral, desde a Oiapoque (latitude 04º30’N), no estado do Amapá, até Laguna
(latitude 28º30’S) em Santa Catarina, limite de ocorrência desse ecossistema no
litoral Atlântico da América do Sul. O Brasil possui a segunda maior extensão de
manguezais do planeta, com 13.400 km², atrás apenas da Indonésia, com 42.550
km² (OLMOS e SILVA e SILVA, 2003). Segundo esses autores, o único manguezal
oceânico do Atlântico Sul, está localizado na ilha de Fernando de Noronha, no
Brasil.
Nos ambientes de manguezal o solo é lodoso, possui baixa oxigenação, com
grande variação de salinidade e concentração de sulfetos, exigindo, assim, uma
fauna e flora altamente adaptada para o ambiente (KRUG, ET AL 2007).
Para Olmos e Silva e Silva (2003), a vegetação dos manguezais apresenta
adaptações para sobreviver em terrenos inundados e de solos lamacentos com
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pouco oxigênio. Todas as espécies apresentam adaptações para sobreviver às
águas salgadas ou salobras.
É indispensável lembrar que, além de bonitos, os manguezais são úteis ao
homem e ao ambiente, pois as raízes das árvores (mangues) servem como uma
rede que ajuda a consolidar os sedimentos sobre os quais as árvores crescem,
impedindo que sejam carregados pelas águas das marés. Os troncos funcionam
como quebra ondas, fazendo com que a água que entra e sai do mangue perca
energia e parte do material em suspensão seja depositado no fundo. Isso impede
que o terreno sofra erosão causada pelos rios e pelo mar, formando, dessa forma,
uma cortina protetora. Os troncos e as raízes são colonizados por algas e pequenos
animais que neles se fixam. Também fornecem alimento, a inúmeras espécies que
vão de bactérias a caranguejos. Estes podem atingir grandes densidades
populacionais, viabilizando a exploração comercial e a cadeia alimentar de inúmeras
espécies de aves aquáticas (OLMOS e SILVA e SILVA, 2003)
A associação entre a presença abundante de alimento, águas calmas e
tranqüilas e muitos abrigos faz com que os manguezais sejam o local de
alimentação de um grande número de espécies de peixes, crustáceos e moluscos
marinhos, muitas das quais utilizam os manguezais como área de crescimento, onde
larvas e indivíduos jovens ficam até a maturidade sexual, quando se lançam ao
oceano. Muitas dessas espécies têm valor comercial e entre as espécies que
utilizam o manguezal durante parte de sua vida, podemos destacar camarões, pitus,
robalos, tainhas, carapebas, sardinhas e bagres. Alguns tubarões, como o Caçãolimão (Negaprion brevirostris) e o Cabeça-chata (Carcharinus leucas), também
utilizam os manguezais como local de reprodução (OLMOS e SILVA e SILVA, 2003).
Olmos e Silva e Silva (2003) destacam que os manguezais são o habitat de
inúmeras espécies de aves aquáticas. Dentre elas, destacam-se a garça-azul
(Egretta caerulea), o biguá (Phalacrocorax brasilianus), o bem-te-vi (Pitangus
sulphuratus), os colhereiros (Platalea ajaja), a garça-branca-grande (Ardea alba)
entre muitas outras espécies, e em especial o guará – Eudocimus ruber (Figura 14).
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Figura 14: Guarás, garças azuis, trinta-réis de bando e biguás, alimentando-se na
Baía de Guaratuba.

Fonte: Cedida por Fabiano Cecílio da Silva. Acervo pessoal.

Para Schaffer – Novelli (1999, p.8)
A riqueza biológica dos ecossistemas costeiros faz com que
essas áreas sejam os grandes “berçários” naturais, tanto para as
espécies características desses ambientes, como para peixes
anádromos e catádromos e outros animais que migram para as áreas
costeiras durante, pelo menos, uma fase do ciclo de vida.
A fauna e a flora de áreas litorâneas representam significativa
fonte de alimentos para as populações humanas. Os estoques de
peixes, moluscos e crustáceos apresentam expressiva biomassa,
constituindo excelentes fontes de proteína animal de alto valor
nutricional. Os recursos pesqueiros são considerados como
indispensáveis à subsistência das populações tradicionais da zona
costeira, além de alcançarem altos preços no mercado internacional,
caracterizando-se como importante fonte de divisas para o País.

Nesse sentido, os manguezais são indispensáveis para a manutenção e
equilíbrio da vida nos oceanos, além de fonte de grande riqueza ambiental e
econômica para as populações humanas que vivem nas suas imediações.
Tornando-se, nesse contexto, fundamental a preservação desse ecossistema.
Segundo Fonseca e Drummond (2003, p.1074) mesmo sendo protegidos pela
lei os manguezais brasileiros “vêm sofrendo intenso processo de degradação”.
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Lignon et’al (2009) afirmam que, mesmo sendo reconhecida a importância dos
ecossistemas de manguezais, esses ambientes são submetidos a grandes impactos
ambientais de diversas origens, especialmente industriais, ocupação urbana
desordenada, aqüicultura e outras atividades humanas danosas.
Carraro e Scherer Neto (2009) destacam que os manguezais estão entre os
ecossistemas mais ameaçados do litoral paranaense, os quais vêm sendo
suprimidos e fragmentados, principalmente pelo crescimento populacional, o qual
suprime e/ou fragmenta estas áreas, afetando diretamente o seu equilíbrio
ecológico.
Esses ambientes também sofrem com a poluição decorrente das cidades
litorâneas paranaenses e do intenso tráfego de navios no Porto de Paranaguá, em
razão dos constantes derramamentos de óleos e outros derivados de petróleo.

2.2 Família Threskiornithidae - a família do guará.

A família Threskiornithidae abrange cerca de 30 espécies distribuídas em
todos os continentes, exceto a Antártica, podendo destacar-se as íbis e as
curicacas. São aves que habitam principalmente em áreas úmidas como pântanos,
lagoas, manguezais.
Dentre

a

classificação

ornitológica,

o

guará

pertence

à

família

Threskiornithidae que é definida por Helmut Sick (1997, p.212) como.

Grupo mais aparentado aos Ciconiidae que aos ardeídeos,
chamados também Plataleidae. De vasta distribuição no globo,
numerosos fósseis registrados desde o Eoceno Médio na Europa (45
milhões de anos). O íbis sagrado, embalsamado pelos egípcios na
antiguidade, personifica esta família mundialmente conhecida como
íbis. O guará é uma das mais belas aves do globo.

Esse grupo de aves possui um bico longo, porém curvo e, em alguns casos,
em forma de colher. Suas penas são altas em comparativo com outras famílias de
aves classificadas como Ciconiiformes. Os machos e as fêmeas da família
Threskiornithidae são parecidos, porém desenvolvem dimorfismo, mas apenas
durante o período reprodutivo, como os guarás e os colhereiros.

Os indivíduos
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jovens apresentam uma coloração diferente dos adultos. Os machos tendem a ser
maiores que as fêmeas. Alimentam-se de pequenos crustáceos, moluscos e
caranguejos (SICK, 1997).
Ainda segundo Sick (1997), os guarás voam com o pescoço levemente
curvado para baixo, dispondo suas asas de forma côncava, parecendo uma concha.
São sociáveis, porém se mantêm segregadas de outras espécies. Chamam muito a
atenção quando se juntam para dormir ou alçam vôo para alimentar-se. Para
reprodução, associam-se em colônias onde nidificam sobre as árvores. Seus ovos
podem variar de unicolormente azulados, verdes com pequenas manchas escuras,
brancos, pardacentos salpicados ou ainda verde claro numerosamente borrados de
pardo. O período de incubação pode variar entre 23 a 24 dias.

2.2.1 O guará (Eudocimus ruber)

Uma das mais belas aves dos manguezais provavelmente é o guará, ave de
penas vermelhas e bico preto. O guará é um representante típico dos manguezais e
ambientes adjacentes da costa atlântica setentrional da América do Sul (SICK,
1997). A espécie existe em abundância em países como Colômbia, Equador,
Venezuela, Guianas e Costa norte do Brasil, com populações relictuais em São
Paulo (Baía de Santos, Iguape e Cananéia), no litoral do Paraná (baías de
Guaraqueçaba e Guaratuba) e Santa Catarina (CARRANO e SCHERER NETO,
2009).
Para Carrano e Scherer Neto (2009, p.32)

Embora a espécie não seja considerada ameaçada de extinção em
nível global (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004) e nacional (MMA,
2003), está incluída na categoria “Criticamente em Perigo” em
algumas listas vermelhas estaduais, tais como São Paulo (SMA/SP,
1998), Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000) e Paraná (STRAUBE
et al., 2004).

É necessário que, especialmente nos estados do sul e sudeste do Brasil, seja
dispensada uma atenção especial à preservação e a manutenção do guará nos
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ecossistemas naturais, tendo em vista que essa população já esteve desaparecida
da referida região por um longo período de tempo.
Segundo Hass et al.(1999) embora o guará seja

objeto de estudos

em

relativa quantidade em outros países, no Brasil há poucos estudos sobre a sua
biologia e isto torna-o vulnerável enquanto espécie.
Conforme Sick (1997), o guará, quando jovem possui uma plumagem
marrom-acinzentada tornando-se gradativamente rósea. Já na fase adulta os guarás
possuem a plumagem vermelho escarlate (Figura 15).

Figura 15: O guará.

Fonte: Disponível <// http: www.google.com.br. Acesso 16 de julho de 2011.

De modo geral, os machos do guará são maiores que as fêmeas, pesando em
média de 750 a 800 gramas, enquanto as fêmeas têm o peso variando entre 500 e
640 gramas. O comprimento de um adulto (da ponta do bico à cauda) pode variar de
56 a 61 centímetros. Os machos são reconhecíveis à distância pelo maior tamanho
(cerca de 10% - 15% maiores que as fêmeas) e também por seus bicos, mais longo
e menos curvo. O bico de um macho tem entre 15,5 e 17 centímetros, enquanto que
o de uma fêmea oscila entre 12 e 13 centímetros de comprimento (OLMOS e SILVA
e SILVA, 2003).
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O bico é curvo e longo, o qual é utilizado no forrageio em substrato lodoso.
Alimentam-se principalmente de crustáceos (gêneros Uca, Aratus e Ucides), os
quais fornecem o pigmento carotenóide cantaxantina que é responsável pela
coloração vermelho carmesim no indivíduo adulto. Segundo Sick (1997), alimentamse também de moluscos, bivalves, insetos e pequenos peixes.
O guará costuma formar colônias reprodutivas e sítios de repouso, os quais
são partilhados com os colhereiros (Platalea ajaja) e garças (Bubulcus ibis, Ardea
alba, Egretta thula e E. Caerulea). Durante o período reprodutivo, o bico do macho
torna-se negro e brilhante, enquanto o da fêmea permanece inalterado. Constroem
um ninho simples (gravetos) onde efetuam uma postura de dois a três ovos de cor
verde – claro, borrados de pardo, com incubação variando entre 21 e 24 dias. O
cuidado parental é efetuado por ambos os sexos e seus filhotes são alimentados por
regurgitação (SICK, 1997).
Como explicita Sick (1997), os guarás voam em bandos, podendo percorrer
de 60 a 70 quilômetros de distância em um dia para alimentar-se. Os indivíduos
jovens podem formar bandos separados dos adultos (Figura 16).

Figura 16: Grupo de guarás voando pela Baía de Guaratuba - 2011.

Fonte: Cedida por Fabiano Cecílio da Silva. Acervo pessoal – Guaratuba , 2011.
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2.2.2

A presença da família Threskiornithidae

- o guará - no imaginário

coletivo de diferentes culturas.

Por ser uma ave muito bela, o guará sempre exerceu fascínio sobre os
homens. Os registros históricos mais antigos a respeito da família das íbis, à qual o
guará pertence, são do antigo Egito.
Segundo Olmos e Silva e Silva (2003, p.216),
O Íbis Sagrado Threskiomis aethjopicus, era considerado pelos
antigos egípcios como um avatar de Thot (Líder), o deus da
sabedoria e do conhecimento. Thot teria criado a si mesmo e a sua
consorte, a deusa Ma’at (Verdade). Alternadamente representado
com cabeça de um íbis ou de um babuíno, ele carrega pincéis e
pergaminhos para registrar todas as coisas. Thot é associado à Lua,
que tenta dispersar as trevas quando o Sol se vai.
Acredita-se que Thot desempenhava muitas funções no mundo dos
deuses, tendo sido o inventor da escrita e o vizir e escriba oficial do
além-túmulo. Além de determinar, com Ma’at, o curso do Sol no
firmamento, Thot teria sido o inventor das artes mágicas, de forma
que o baralho do tarô também é chamado de “Livro de Thot”.

Olmos e Silva e Silva (2003) ainda expressam que a outra espécie de íbis, o
íbis-calvo (Geronticus eremita), era símbolo da excelência, glória, honra e virtude no
antigo Egito. Esta mesma espécie, hoje a beira da extinção, era considerada na
Turquia como descendente de Abu Mengal, a ave negra que havia guiado a Arca de
Noé para o Monte Ararat, sendo, por isto, visto como o arauto da primavera.
A outra espécie de íbis, Plegadis falcinellus, representava a tristeza e a
sujeira para os antigos egípcios. Influenciados pelos egípcios, os hebreus
consideravam este íbis como “ave de abominação”, impróprio para consumo.
Já em Trinidad Tobago, o guará é tido como a ave nacional, e está
representado na moeda local. Muitos turistas visitam aquela ilha em função da ave
(OLMOS e SILVA e SILVA, 2003).
No Brasil não constam indícios de que o guará tenha feito parte da religião
indígena ou de seu endeusamento por parte dos habitantes primitivos. Segundo
Olmos e Silva e Silva (2003) os primeiros relatos a respeito da ave no Brasil são do
aventureiro mercenário alemão Hans Stadem (1551-1552) que, durante uma
caçada, foi feito refém dos tupinambás que o levaram para uma ilha do litoral de São
Paulo. Nessa ilha havia um pássaro de nome “Uwara” que fazia seus ninhos nos
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manguezais. Os “Uwara” eram pardos, depois negros, e tornavam-se “encarnados
como tinta vermelha” quando ficavam adultos. As penas desses pássaros eram
utilizadas para confeccionar adornos, incluindo grandes mantos cerimoniais usados
pelos chefes indígenas (Figura 17), como referem Olmos e Silva e Silva, 2003 p.156.
Segundo esses autores, o aventureiro Hans Staden sobreviveu à experiência com
os tupinambás, publicando seu livro em 1556 em português , intitulado “Viagens ao
Brasil”. Nessa obra, fez a primeira referencia bibliográfica do guará no Brasil.

Figura 17: Manto cerimonial tupinambá confeccionado com penas de guará .

Fonte: Disponível <// http: www.google.com.br. Acesso 25 de abril de 2013.

O padre José de Anchieta, em 1560, descreveu as “coisas naturais da
Capitania de São Vicente”. Nesses escritos, relatou a existência de uma ave
marinha de nome guará, que se alimentava de caranguejos passando por uma

38

metamorfose. De início são cinza, passando a brancas e por fim torna-se de cor
púrpura lindíssima (OLMOS, e SILVA e SILVA, 2003).
Segundo esses mesmos autores, o naturalista e matemático Gjeorg
Marcgrave publicou, em 1648, sua obra “Historia naturalis brasiliae” que possuía
informações sobre plantas e animais brasileiros estudados pelos naturalistas da
corte de Mauricio de Nassau, que fizeram o primeiro inventário da biodiversidade
brasileira.
Straube (2005, p 5) destaca que

A primeira espécie de ave, cujo registro para o Paraná foi passível de
identificação, é o guará (Eudocimus ruber) retratado na chamada
"Planta da Baía de Paranaguá" de 1653, que consiste em um dos
documentos mais relevantes para a história do Paraná, não apenas
pela sua antigüidade, mas principalmente pela fidedignidade de
detalhes cartográficos e toponímicos.

O mesmo autor ainda acrescenta
Ali encontra-se mencionada e desenhada e espécie Eudocimus
ruber, com a legenda indicativa: "Ilha donde crião os guarases. aves
verm." ("Ilha onde criam os guarás, aves vermelhas"). O ponto exato
da citação é irrecuperável, haja vista o intrincado complexo de ilhas
que adornam as reentrâncias estuarinas de todo o litoral paranaense
(STRAUBE, 2005, p.5).

Olmos e Silva e Silva (2003) esclarecem que, a partir de meados de 1820,
com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, permitiu-se que expedições
científicas fossem realizadas. O guará foi assinalado no litoral do Paraná (Guaratuba
e Paranaguá). Historicamente, o limite de localização mais meridional para a espécie
é Santa Catarina (Florianópolis, com registros em 1712 e 1763; Urussanga em 1820;
e Massiambu, com o último registro em 1858).
É importante ressaltar, como manifestam Olmos e Silva e Silva (2003), que os
indivíduos pertencentes aos grupos do sul-sudeste foram isolados dos grupos do
norte/nordeste do Brasil devido ao fato de não existirem guarás no nordeste. Apesar
de sofrerem muito com ações antrópicas devido à caça e ao comércio de penas,
ovos e de animais vivos, as populações do guará no norte do país se mantiveram
estáveis, bem diferente do destino das populações do sul-sudeste (OLMOS e SILVA
e SILVA, 2003).
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Olmos e Silva e Silva (2003) destacam que, a partir de 1986, foram feitos os
primeiros registros em Cubatão – São Paulo, do retorno do guará ao sul-sudeste.
Em 1986 foi observado o registro de 82 guarás, já em 1999 haviam
aproximadamente 550 indivíduos. No ano de 2003 existiam, naquele município,
cerca de 500 aves.
Em Santa Catarina os guarás foram vistos pela última vez em meados do
século XIX. No estado do Paraná, o último registro de ninhais que se tem notícia
data da década de 1820, e os últimos guarás encontrados no Estado foram três
exemplares observados em novembro de 1977, em Antonina e na baía de
Paranaguá (SICK, 1997).
Informações populacionais da espécie no Estado do Paraná são praticamente
desconhecidas, tendo-se alguns poucos relatos históricos do século XIX feitos por
Saint’hilaire, indicando sua abundância nas proximidades da cidade de Paranaguá
em Guaraqueçaba e na Baía de Guaratuba. A espécie foi coletada pelo naturalista
Johann Natterer em 1820 e 1821, nos manguezais da baía de Paranaguá e
Guaraqueçaba (CARRANO e SCHERER NETO, 2009).
Não se sabe ao certo a origem das aves, que desde fins do século XX e
inícios do século XXI voltaram a povoar o litoral sul do Brasil. Existem duas
possibilidades: uma delas é de que, um grupo remanescente dos descendentes da
população original dos manguezais de Santos e Cubatão (São Paulo) possa ter
sobrevivido e permanecido imperceptível no interior do manguezal durante muito
tempo vindo, posteriormente, a atingir uma população em níveis que permitiram a
sua detecção. Uma segunda hipótese é a de que os guarás podem ter chegado até
São Paulo pela ação humana. Durante a década de 1960, o Orquidário Municipal de
Santos recebia inúmeras espécies de aves apreendidas e, dentre elas, várias
espécies de aves aquáticas. Em algumas ocasiões, quando o número de aves
aumentava muito, soltavam-se vários exemplares nos manguezais de Santos e
adjacências. No período de 1967 e 1969 foram soltos intencionalmente 18 casais de
guarás provenientes do estado do Maranhão nos manguezais de Santos. Esses
parecem ter sobrevivido e aumentado a população nessa região (OLMOS, e SILVA
e SILVA, 2003).
Acredita-se que os guarás hoje avistados nas baías de Guaraqueçaba e
Guaratuba (Paraná) sejam originários dessa população de Santos e Cubatão
(CARRANO e SCHERER NETO, 2009). Para garantir a permanência do guará na
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Baía de Guaratuba (que é de fundamental importância para a região), há que se
desenvolver, na localidade, ações de Educação Ambiental que visem à manutenção
e preservação da espécie.

2.3 A relação sociedade e natureza

A maneira como os indivíduos relacionam-se com a natureza e com o meio
ambiente é fundamentalmente marcada e influenciada pelo meio social, cultural,
econômico e pelas experiências vividas individual e coletivamente. Para Tuan
(1980), as atitudes em relação ao meio ambiente e a vida refletem variações
individuais, bioquímicas e fisiológicas, porém, “a visão de mundo é a experiência
conceitualizada. Ela é parcialmente pessoal e, em grande parte, social” (TUAN, 1980
p.4). O mesmo autor ainda destaca que a visão de mundo e o ambiente natural
estão estreitamente ligados, pois a visão de mundo não é derivada de uma cultura
estranha, ela é construída por elementos do ambiente social e físico de um povo.
Boff (2000, p. 32) reforça que “O ser humano é um ser individual e social e é parte
da natureza; ele pertence à natureza como ela o pertence como cuidado e trabalho”.
Influenciados pelo meio em que vivem e na busca da satisfação de suas
necessidades, os homens desenvolveram um modelo econômico predatório que
degrada, polui e aniquila a vida.
Segundo Guimarães (2000), durante o seu processo de evolução o ser
humano, distanciou-se da natureza criando, assim, uma postura antropocêntrica em
que o homem está no centro e todas as partes que compõem o ambiente que está
ao derredor, à sua disposição. Dessa forma o homem passa a não perceber as
relações de interdependência entre os elementos que constituem os ambientes e ele
próprio.
Guimarães (2000) ainda especifica que em vista da atitude interdependente
do homem em relação à natureza, desenvolveu esse homem uma sociedade
consumista dos recursos capitais e de bens que valoriza a acumulação dos
recursos, a competição e o individualismo egoísta. Esse pensamento prega uma
ilusão na viabilidade de um modelo de organização social que jamais poderá ser
atingido pelo conjunto das nações existentes. Não há como toda a população
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mundial alcançar este mesmo padrão de desenvolvimento e de consumo propagado
e possibilitado aos atuais países desenvolvidos, sem que isso acarrete
conseqüências ambientais gravíssimas ao planeta Terra, sendo que as maiores
conseqüências serão sentidas pelo próprio homem.
Mourão Sá (2005) reforça que essa ideologia individualista da cultura
industrial capitalista moderna desenvolveu uma representação do ser humano como
um ser mecânico, automatizado, deslocado, desligado do contexto e que
desconhece as relações que o tornam humano. Esse homem moderno, capitalista e
transgressor dos bens sociais, ignora tudo que não esteja direta ou indiretamente
ligado ao seu próprio interesse e satisfação pessoal.
E isto é uma decorrência do atual modelo de desenvolvimento econômico,
que para Dias (1999), está fundamentado no lucro a qualquer custo e no aumento
da produção onde o ambiente é utilizado sem nenhum tipo de critério. A natureza
passa a ser uma grande reserva com disponibilidade gratuita, onde os recursos
naturais são considerados infinitos, e onde se prioriza o benefício pessoal, individual
e se esquece do custo. Essa produção precisa ser consumida e é estimulada pela
mídia, grande criadora de necessidades desnecessárias, tornando as pessoas
desejosas de bens que não podem comprar e que sem os quais poderiam viver
muito bem.
Ainda, segundo Dias (1999), o binômio de produção e consumo gera uma
grande pressão sobre os recursos naturais, causando enormes prejuízos ao meio
ambiente, o que reflete diretamente na perda da qualidade de vida, poluição e
destruição dos habitats naturais.
Para Boff (2000, p. 30), o principal eixo estruturador da sociedade moderna é
a economia. Assim, destaca que.
A economia é vista como um conjunto de poderes e instrumentos de
criação de riqueza mediante a exploração da natureza e dos outros
seres humanos. Para a economia do crescimento, a natureza é
degradada a um simples conjunto de “recursos naturais” ou então à
“matéria prima”, em disponibilidade para o interesse humano. Os
trabalhadores são vistos como “recursos humanos” em função de
uma meta de produção. A visão é instrumental e mecanicista:
pessoas, animais, plantas, minerais, enfim todos os seres perdem
sua autonomia relativa e seu valor intrínseco. São reduzidos a meros
meios para um fim estabelecido subjetivamente pelo ser humano,
entendido como rei do universo e centro de todos os interesses.
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Avanzi (2004) crítica a hegemonia e o modelo econômico neoliberal,
ressaltando que a relação na sociedade contemporânea é marcada pela abertura
das fronteiras econômicas e financeiras, impelida pelas teorias do livre comércio,
cujos efeitos são o desemprego, o aprofundamento das diferenças entre pobres e
ricos, a perda de poder e autonomia de muitos Estados e nações, e o
distanciamento dos sujeitos do processo de tomada de decisão.
O modelo de crescimento ilimitado é construído sobre a exploração das
classes trabalhadoras, sobre o subdesenvolvimento das nações dependentes e
sobre a depredação do meio ambiente (BOFF, 2000).
Jacobi (2003) destaca que
A problemática socioambiental ao questionar ideologias teóricas e
práticas dominantes, propõe a participação democrática de toda a
sociedade na gestão dos recursos atuais e potenciais, assim como
no processo de tomada de decisão para a escolha de novos estilos
de vida e a construção de futuros possíveis, sob a ótica da
sustentabilidade ecológica e a equidade social.

A realidade atual exige uma reflexão. O homem precisa, com urgência,
introduzir novos processos que levem à construção de alternativas possíveis ao
modelo social atual.
Destaca-se, dentre as alternativas de mudança de pensamentos, paradigmas,
valores e atos, a abordagem holística. De origem grega, o termo holus significa
casa, o todo, o inteiro. Segundo Araujo (1999), o filósofo sul africano Ian Chistian
Smuts foi o pioneiro no uso dessa expressão, que expressa o universo como tecido
pelo conjunto de processos evolutivos, onde todos os organismos e o planeta estão
interligados. A abordagem holística compreende o mundo como uma rede de
relações como um todo, interligado e dinâmico, os elementos, fenômenos e os seres
interdependem, complementam-se, inter-relacionam-se e se transformam (ARAUJO,
1999).
Fagúndez (2010, p.51) define o pensamento holístico como:
Como resgate da dimensão ética no sentido mais profundo. Consiste
num compromisso com a humanidade, com a preservação da
natureza e com o estabelecimento de uma relação revolucionária
entre homens, animais e plantas. Todos os elementos fazem parte
de um grande corpo. O holismo traz uma proposta de vida integral.
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Trata-se de um caminho que não é novo, haja vista que encontra
respaldo no pensamento dos pré-socráticos.

Para Boff (2000, p19), a ecologia holística se constitui numa prática onde
todos os seres relacionam-se entre si e com o ambiente.

Numa perspectiva do infinitamente pequeno das partículas
elementares, do infinitamente grande dos espaços cósmicos, do
infinitamente complexo do sistema da vida, do infinitamente profundo
do coração humano e o infinitamente misterioso do oceano ilimitado
da energia primordial da qual tudo promana.

Para que possamos superar nossas mazelas, pobreza, exploração e
destruição da Terra, enquanto sociedade e civilização são necessárias entender que
todos nós, seres humanos e demais espécies somos interdependes uns dos outros
e do planeta.

2.4 A Educação Ambiental

Na contra mão do pensamento individualista e predatório, em especial do
homem moderno, a Educação Ambiental, que traz embutido em si mesma os
sentimentos do holismo, da cidadania, da democracia, da sensibilização histórica,
social, cultural e ambiental, aposta no entendimento de que os recursos naturais e o
meio ambiente são “bens comuns” de um país e da humanidade, e que pertencem a
todos. E, portanto, estão acima dos interesses pessoais ou particulares, mas estão
envoltos no interesse geral, da humanidade de hoje e do futuro (LEROY e
PACHECO, 2005).
Nesse entendimento, Jacobi (2003) reforça que a Educação Ambiental é
condição necessária para a modificação do quadro crescente de degradação
socioambiental e destruição que nosso planeta passa. Essa educação ainda não é
suficiente, mas converte-se em mais uma ferramenta de mediação necessária entre
culturas, comportamentos diferenciados e interesses de grupos sociais para a
construção das transformações desejadas.
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Reigota (2004) afirma que a Educação Ambiental deve ser entendida como
uma educação política , que visa preparar o cidadão comum para lutar, exigir a
justiça social, o direito da cidadania nacional e planetária, a autogestão e a ética nas
relações sociais e com o meio ambiente. Deve ser orientada para a comunidade,
incentivando a participação de todos os indivíduos na resolução dos problemas da
realidade.
Guimarães (2004) reforça que a Educação Ambiental deve ser crítica e
objetiva, deve promover ambientes educativos de mobilização dos processos de
intervenção sobre a realidade e sobre os problemas socioambientais. Pode auxiliar a
superar as armadilhas pragmáticas e proporcionar um processo educativo em que
estejamos todos, educandos e educadores, formando-se e contribuindo para o
exercício de uma cidadania ativa, capaz de transformar a grave crise sócioambiental que vivenciamos.
Leff (2001, p.255) enfatiza que
A Educação Ambiental inscreve-se nesta transição histórica que vai
do questionamento dos modelos sociais dominantes (o
neoliberalismo econômico, o socialismo real) até a emergência de
uma nova sociedade, orientada pelos valores da democracia e pelo
princípio do ambientalismo.

Nesse entendimento, a Educação Ambiental foi definida por Dias (1999, p.54)
como um reflexo das discussões ocorridas na Conferência de Tbilisi em 1977 como:

uma dimensão dada ao conteúdo e a prática da educação, orientada
para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente através
de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e
responsável de cada indivíduo e da coletividade.

Leff (2001) define a Educação Ambiental como um processo onde o homem
assimila e incorpora critérios sócio-ambientais, ecológicos, éticos, estéticos e
emocionais em conjunto com os objetivos didáticos da educação formal e da
educação informal, com o objetivo de construir novas formas de pensar e agir
criticamente na sociedade em que se está inserido. Inclui, nesse pensamento, a
compreensão das redes complexas, das emergências e das inter-relações entre os
diversos subsistemas que compõem a realidade.
Jacobi (2005, p. 234) segue essa mesma direção ao definir que,
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o principal eixo de atuação da Educação Ambiental deve buscar
acima de tudo, a solidariedade, a igualdade e o respeito à diferença
através de formas democráticas de atuação baseadas em praticas
interativas e dialógicas. Isto consubstancia no objetivo de criar
novas atitudes e comportamentos face ao consumo na nossa
sociedade e de estimular a mudança de valores individuais e
coletivos.

Assim, “a Educação Ambiental é uma educação amorosa, educação do
cuidado com a terra e para com a humanidade; educação para a paz, pois a guerra
aniquila a vida, e a violência ofende a dignidade da humanidade”. (LEROY e
PACHECO, 2005 p.134).
As metas e os objetivos da Educação Ambiental já estão explicitados em
outros documentos, tal como a carta de Belgrado. Guimarães (2000, p.18), assim
analisa:

Onde o princípio básico é a atenção com o meio natural e artificial,
considerando os fatores ecológicos, políticos, sociais, culturais e
estéticos. Determina também que a educação deve ser contínua,
multidisciplinar, integrada dentro das diferenças regionais, voltada
para os interesses nacionais e centrada no questionamento sobre o
tipo de desenvolvimento. Tem como meta prioritária a formação nos
indivíduos de uma consciência coletiva, capaz de discernir a
importância ambiental na preservação da espécie humana e,
sobretudo, estimular um comportamento cooperativo nos diferentes
níveis das relações inter e intra nações.

Entende-se, portanto, que as ações em Educação Ambiental devem permear
todos os aspectos das vivências humanas, sejam elas no campo produtivo,
industrial, educacional, social e emocional, com vistas à desconstrução de valores
antrópicos exacerbados, buscando-se, assim, a construção de uma nova maneira de
relacionar-se com o ambiente e, dessa forma, fomentando-se o surgimento de uma
consciência planetária.
Jacobi (2005, p.233) ressalta que.
Quando nos referimos à Educação Ambiental, a situamos num
contexto mais amplo, o da educação para a cidadania, configurandose como elemento determinante para a consolidação de sujeitos
cidadãos. O desafio do fortalecimento da cidadania para a população
como um todo, e não pra um grupo restrito se concretiza a partir da
possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres e
se converter, portanto, em ator corresponsável na defesa da
qualidade de vida.
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Logo, a Educação Ambiental apresenta-se como uma dimensão do processo
educativo. É voltada para a participação de seus atores (educandos e educadores)
na construção de um novo paradigma que complete as aspirações populares de
melhor qualidade de vida sócio-econômica, e de um mundo ambientalmente mais
sadio.
Noal (1998) destaca que a Educação Ambiental brasileira é uma das
melhores e mais pertinentes do mundo. É esta uma constatação importante. É
reforçada essa constatação tendo-se em vista que o Brasil é um país que abriga
uma vasta biodiversidade. Assim é fundamental, para a preservação dessa
diversidade, que os indivíduos sejam capazes de pensar e agir criticamente em
relação ao meio ambiente.
Layrargues (1999) afirma que a Educação Ambiental não é neutra, é
ideológica, que se traduz em atos políticos que visam ou a manutenção das forças
sociais na atual configuração, ou a sua transformação. É uma educação que deve
capacitar o educando ao pleno exercício da cidadania e a tendência natural é de que
a Educação Ambiental se transforme em

uma educação política (em todos os

sentidos), entendendo que a degradação ambiental não está fundamentada na
ignorância dos processos ecológicos da natureza, mas sim no estilo predatório da
apropriação dos recursos naturais.
Com efeito, Reigota (2004) reforça esta afirmação esclarecendo que a
Educação Ambiental deve ser definitivamente compreendida como uma educação
política, para preparar cidadãos capacitados a entender o porquê fazer algo, sem se
deter a apenas no como fazer ou no que de se fazer. Ou seja, que deve enfatizar o
componente reflexivo no homem, algo tão importante quanto componente ativo.
Para o desenvolvimento de ações concretas na Educação Ambiental, deve-se
partir do cotidiano das pessoas, das relações por elas estabelecidas no ambiente em
que vivem, e dos valores que não devem ser somente transmitidos, mas
construídos.
Reigota (2007, p. 10) afirma:

A Educação Ambiental é uma proposta que altera profundamente a
educação como a conhecemos, não sendo necessariamente uma
prática pedagógica voltada para a transmissão de conhecimento
sobre ecologia. Trata-se de uma educação que visa não só a
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utilização racional dos recursos naturais (para ficar só no exemplo),
mas basicamente a participação dos cidadãos nas discussões e
decisões sobre a questão ambiental.

Reafirmando a posição de Reigota (2007), Dias (1999, p.27) estabelece que:
A Educação Ambiental deve ir onde estão as pessoas reunidas. Os
conhecimentos devem tratar de suas realidades sociais, econômicas,
políticas , culturais e ecológicas. A Educação Ambiental deverá
informar sobre a legislação ambiental, sobre os mecanismos de
participação comunitária, a fim de que, organizados, possam fazer
valer os direitos constitucionais de cidadã (ão), de ter um ambiente
ecologicamente equilibrado e conseqüentemente , uma boa qualidade
de vida. A Educação Ambiental deverá promover o resgate e a criação
de novos valores, compatíveis com o novo paradigma de
sustentabilidade.

Os problemas ambientais das localidades não são originários apenas da falta
de educação ambientalizada de parte das pessoas, mas sim da visão de mundo
distorcida que está impregnada na sociedade e que é reforçada pela apropriação de
recursos naturais sem medida, formando, assim, valores contrários aos princípios
ecológicos. A mera transmissão de informações sobre o meio ambiente torna-se
insuficiente e incapaz de promover uma educação crítica que transforme a realidade
(LAYRARGUES, 1999). Portanto, há que se trabalhar no sentido da formação de um
sentimento maior, no sentido da sensibilização.
Layrargues (1999) destaca que a resolução de problemas ambientais locais
carrega um valor altamente positivo porque foge da tendência desmobilizadora da
percepção dos problemas globais, muito distantes da realidade local. É
indispensável que o cidadão esteja envolvido na gestão do ambiente onde vive e na
organização da vida cotidiana. Isto transcende a clássica “consulta à população”,
envolvendo o cidadão em um novo contexto de participação ativa e na gestão dos
recursos locais, despertando-lhe uma visão critica da realidade e a responsabilidade
social, questão vital para a formação da cidadania.
Nesse sentido, ainda é importante destacar que a resolução de questões
ambientais locais contribui (a sua somatória) para a resolução de problemas
conjunturais e globais.
Leff (2001) destaca que a Educação Ambiental tem como princípio gerar
novos valores e conhecimentos sobre a racionalidade ambiental, sendo capaz de
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quebrar paradigmas e fomentar a construção de novas realidades. Neste sentido,
ressalta:
A educação ambiental promove a formação de saberes pessoais
onde se inscrevem subjetividades diferenciadas na construção de
um mundo diverso. Estes conhecimentos pessoais se constituem
num processo dialético de validação com a realidade e dialógico de
comunicação e confrontação com o outro. Desta maneira, a
consistência do saber se produzem numa permanente prova de
objetividade com a realidade numa práxis de construção real social
que enfrenta interesses contrapostos antagônicos, inseridos nos
saberem pessoais e coletivos sobre o mundo (LEFF, 2001 p. 245).

2.5 Sensibilização ambiental e cidadania

Para garantirmos efetivamente que a Educação Ambiental

alcance seus

objetivos e propostas na garantia de um ambiente saudável ao homem e a todas
as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, é necessário que os
atores sociais estejam conscientes de seu papel, e de que suas atitudes influenciam
diretamente sobre a comunidade em que vivem e o planeta como um todo. Nesse
cenário, é indispensável que os indivíduos estejam sensíveis ao meio que os cerca,
às necessidades que este ambiente apresenta, e que possam agir de modo efetivo
na garantia da preservação dos espaços naturais.
Uma das principais ferramentas que a Educação Ambiental dispõem para
efetivar esse processo de aquisição de valores ambientais é a sensibilização
ambiental, que é definida por Miranda et al (2007) como uma ferramenta
fundamental para a mudança de comportamento do indivíduo ou do grupo em
relação ao ambiente em que vive ou que está inserido.
Para Santos (2001), a sensibilização ambiental é um processo de alerta, de
despertar, é o primeiro passo rumo ao pensamento mais efetivo e sistêmico sobre a
dimensão ambiental e educativa.
Abreu et al (2008) enfatizam a sensibilização ambiental como sendo um
processo de alerta para o cidadão comum ou vista como o primeiro objetivo ou a
meta da Educação Ambiental. Argumentam os autores que só conhecendo e
reconhecendo os componentes que regem os sistemas naturais é que o ser humano
poderá compreender que é o principal protagonista na manutenção de todas as
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formas de vida no planeta. Segundo os autores, isto poderá ocorrer porque só o
homem tem a capacidade de avaliar e agir efetivamente sobre os sistemas
ambientais, uma vez que tem a capacidade de participar ativamente dos processos
resgatados seus direitos e promovendo a ética que possa consolidar a relação
natureza e sociedade.
Nesse sentido, a sensibilização ambiental leva à cidadania ambiental. Para
Jacobi (2005),essa passagem é o maior dos desafios, pois objetiva o fortalecimento
da cidadania para a população como um todo, e não apenas para alguns grupos
restritos. É, portanto, a efetiva garantia do direito de todos. Essa cidadania ambiental
se concretiza a partir da possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e
deveres sendo, assim, capaz de atuar na defesa da qualidade de vida do ambiente
em que vive.
Jacobi (2005) enfatiza, ainda, que é necessário motivar e sensibilizar as
pessoas a participarem efetivamente dos processos de decisão, objetivando a
superação das desigualdades na busca de uma sociedade ambientalmente justa.
Esse entendimento é também compartilhado por Leroy e Pacheco (2005),
pois reforçam esses autores, que os atores sociais devem agir de modo reflexivo,
mudando sua postura ou fortalecendo-a na garantia da preservação e do interesse
do coletivo, e não simplesmente em interesses de pessoas ou grupos.
Nesse contexto, é necessário portanto sensibilizar as pessoas e incentivá-las
a participar

de modo ativo nos processos de decisão em suas comunidades,

cidades, estados, no intuito de garantir a todos o acesso à informação e a
participação ativa. Com essa participação sensibilizada e cidadã, estará o indivíduo
agindo de modo efetivo na busca preservação das espécies e do planeta.

2.6 Representação Social e Imaginário

Os estudos no campo da representação social têm como marco inicial os
trabalhos de Emile Durkheim, que procurou discutir a relevância e a importância das
representações dentro de uma sociedade ou coletividade e, ainda, de como elas

50

influenciam nas decisões individuais (REIGOTA 2007). Herzlich (2005) expressa as
idéias de Durkeheim definindo que, as formas coletivas de agir e pensar possuem
uma realidade fora do indivíduo e, a cada instante, conformam-se com elas, já que
possuem existência própria. Logo, o indivíduo as encontra prontas e formadas não
podendo fazer nada para que seja diferente daquilo que são. Outro grande
pesquisador do campo das representações sociais é o romeno Serge Moscovisi que
se dedicou a analisar o poder das idéias do senso comum, de como e por que este
conhecimento constitui a realidade e se transforma em idéias práticas. Preocupou-se
em entender como o tripé grupos/atos/idéias constitui e transforma a sociedade
(OLIVEIRA, 2003).
Herzlich (2005) destaca que para Moscovisi o homem é um ser social
formado pela linguagem do grupo a que pertence, onde também é moldado por um
universo cognitivo e simbólico, preexistente. Para Moscovici, a construção realidade
opera através dos fenômenos, dos quais os indivíduos sociais também são autores.
REIGOTA (2007) afirma que praticamente nada escapa das configurações
sociais, ou seja, as sociedades interferem sobre os indivíduos independentemente
da vontade destes.
Esse entendimento é também trabalhado por Jodelet (2009), para quem o
sujeito não é um individuo isolado em seu modo de vida, mas autenticamente social,
pois ao mesmo tempo em que se apropria e interioriza das representações, intervém
na sua construção. Segundo Jodelet (2009) ainda, os indivíduos são influenciados
pelas redes e contextos sociais nos quais estão inseridos sejam esses coletivos, de
natureza diversa grupos; comunidades; conjuntos de categoria social.
Nesse sentido, pode-se concordar com Andrade Junior et al (2004 p. 46), que
conceituam representação social como o “resultado de um processo psicológico
socialmente baseado com a habilidade de conformar a realidade precisamente como
ela está sendo experienciada por indivíduos e grupos”.
Os autores acima mencionados referem-se às representações mentais do
mundo e dos outros. Desse modo, faculta-se uma gênese que é socialmente
compartilhada a partir de crenças adotas por grupos de pessoas que buscam
explicar a experiência social. Mesmo sendo compartilhadas, as representações
sociais são dinâmicas e acontecem por meio das interações sociais e da
conversação. Essas representações são modificadas e ou adaptadas à medida que
são incorporadas na concepção de mundo.
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Jodelet (2009, p.696) referenda:

Os sujeitos devem ser concebidos não como indivíduos isolados,
mas como atores sociais ativos, afetados por diferentes aspectos da
vida cotidiana que se desenvolve em um contexto social de interação
e de inscrição.

O modo de pensar atravessa a sociedade exteriormente aos indivíduos
isolados, formando, assim, um complexo conjunto de idéias e de motivações que já
estão consolidados. A forma de pensar está inserida num momento histórico-social
que deve ser compreendido tendo em vista sua configuração coletiva especifica.
Elas não estão presentes na coletividade de forma solta, mas constituem
expressões socioculturais específicas e estilos peculiares de pensamento, os quais
existem no contexto da ação coletiva, por meio do qual em um sentido intelectual,
descobrimos inicialmente o mundo (REIGOTA, 2007).
A teoria das representações sociais busca conceituar o poder da realidade
social como a atuação dos sujeitos sociais. Por ser um elo entre o real, o psicológico
e o social, as representações são capazes de estabelecer conexões entre a vida
abstrata do saber e das crenças, com a vida concreta do individuo e seus
relacionamentos e trocas com os outros. O estudo das representações compreende
não só o que as pessoas pensam sobre um determinado assunto ou objeto que
possua algum valor socialmente relevante, mas, também, porque os indivíduos
pensam daquela forma (ANDRADE JUNIOR, et al, 2004).
É importante ressaltar que as representações sociais são desenvolvidas a
partir de dois fenômenos: ancoragem e objetivação. A ancoragem inclui um
conhecimento novo a partir de um conjunto de conhecimentos pré-existente. Já a
objetivação, por sua vez, concretiza o abstrato. O senso comum trata de
sentimentos como amor, ódio, medo, saudade, importância, valor. Trata-os como
algo concreto, palpável e comum. Desse modo, surge aí uma visão natural e
socialmente aceita e reproduzida dos fenômenos sociais que são invisíveis. A
objetivação permite que o grupo compartilhe melhor a realidade em que vivem.
(ANDRADE JUNIOR, et al 2004)
Nesse entendimento, os modelos de organização social carregam outros
aspectos fundamentais a serem observados, em especial o campo do imaginário.
Segundo Serbena (2003 p.2), esses campos do imaginário coletivo carregados de
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representações sociais são “formados pelas imagens, símbolos, sonhos, aspirações,
mitos, fantasias pré-racionais, com forte conotação afetiva que existem e circulam
nos grupos sociais”.
Para Ferreira e Eizirik (1994) o imaginário social distingue a imaginação
individual dos grandes simbolismos que subsistem nas culturas. O imaginário social
não é resultante das decisões estritamente racionais, pois as ideologias, as
estruturas sociais, os sistemas de representação coletiva asseguram a coesão
social. O conjunto de normas e valores se materializa nas práticas sociais, nos
processos e identificação, nos arranjos grupais reforçando e intuindo elos sociais
entre eles.
Serbena (2003 p. 2) ainda define que “os mitos e os símbolos podem se
tornar

receptores

de

interesses,

medos,

aspirações

e

podem

moldar

comportamentos, condutas e visões de mundo”. Entende que desde que partilhado o
imaginário coletivo pode criar uma comunidade de sentido, podendo ainda
solidificar-se e vindo a determinar uma visão de mundo.
As representações sociais e o imaginário popular podem fornecer uma
mudança social tanto a nível individual como no coletivo. Segundo Jodelet (2009
p.695), “o modo de ver, pensar, conhecer, sentir e interpretar seu modo de vida e
seu estar no mundo tem papel indiscutível na orientação e na reorientação das
práticas”. Andrade et al (2004) definem que as representações sociais tornam-se
mais aparentes em tempos de grandes mudanças sociais as quais sensibilizam a
opinião do cidadão comum.
Para Quintas (2004, p. 119) a maneira que o indivíduo percebe o
problema ambiental, ou mesmo a aceitação de sua existência,
não é meramente uma função cognitiva. A percepção dos
diferentes sujeitos é mediada por interesses econômicos,
políticos, posição ideológica, e ocorre num determinado
contexto social, político, espacial e temporal.

Nesse encaminhamento Fernandes et al (2004) reforçam que a percepção
ambiental é de fundamental importância na compreensão das inter-relações
estabelecidas entre os indivíduos e o ambiente em que vivem, pois fatores culturais
e econômicos influenciam diretamente nesse processo de valoração.
É portanto necessário estabelecer-se um entendimento da realidade. Esta é
uma conduta social favorável que garante a preservação de todas as espécies vivas
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do planeta. Nesse encaminhamento, a Educação Ambiental aliada ao conceito
introjetado de representação social e imaginário popular é fundamental para o
estudo das representações históricas, sociais, ambientais e ecológicas que a
população de Guaratuba tem estabelecido com a ave guará, pois a relação homemave, no caso, perpassa o imaginário popular (coletivo) e os conceitos e as
percepções individuais, chegando-se a uma atitude bem mais comprometida social e
individualmente.
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3. METODOLOGIA

3.1. O Método:

A pesquisa surge em sua essência a partir da curiosidade e da inquietação do
espírito humano. O desejo do saber, de conhecer e de compreender a realidade que
o cerca move o homem a buscar as respostas que ainda não possui, ou de
aprimorar as já existentes.
Nesse entendimento, configura-se que o objeto desta pesquisa está
relacionado com o campo das ciências sociais, das teorias sociais e da educação,
uma vez que se situa na esfera das atividades cotidianas e comuns da vivência
humana. O estudo reflete a visão social do mundo de um grupo determinado, pois “a
construção da ciência é um fenômeno social”, onde a pesquisa e o pesquisador são
marcados pelo seu tempo e sua realidade histórica (LÜDKE e ANDRE, 2007 p.2).
Seguindo esse raciocínio, entende-se que esta é uma pesquisa social. Minayo
(2000 p.23) afirma que a pesquisa social possui “uma carga histórica e, assim como
as teorias sociais, reflete posições frente à realidade, momentos do desenvolvimento
e da dinâmica social, preocupações e interesses de classes e de grupos
determinados”.
A pesquisa social deve ser entendida como um processo em constante
construção e evolução, dinâmico, não engessado e imutável. Sabe-se que está
relacionado com várias áreas do conhecimento e que está em constante construção.
Como esta é uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, conceitua-se
como uma pesquisa qualitativa, uma vez que “envolve a obtenção de dados
descritivos, obtidos a partir do contato direto do pesquisador com a situação
estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a
perspectiva dos participantes” (LÜDKE e ANDRE, 2007 p.13).
Turato (2005, p.509) expõe que:
O método qualitativo não é apenas um modo de pesquisa que atende
a certas demandas. Ele tem o fim comum de criar um modelo de
entendimento profundo de ligações entre elementos, isto é de falar
de uma ordem que é invisível ao olhar comum. Salienta-se ainda o
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termo processo, aqui particularmente rico, caracterizando o método
qualitativo como aquele que quer entender como o objeto de estudo
acontece ou se manifesta; e não aquele que almeja o produto, isto é,
os resultados finais matematicamente trabalhados. Por sua vez, o
raciocínio indutivo é relativo ao fato do que estes pesquisadores se
fundamentariam sobre os dados de campo, estudando
individualidades a fundo e colecionando informações que,
paulatinamente, desembocariam na construção de uma teoria densa
e plausível.

De fato, percebe-se, nesse encaminhamento, como expressa Minayo (2000
p.10), que a pesquisa qualitativa é aquela capaz de incorporar a “questão do
significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às
estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua
transformação, como construções humanas significativas.” Nesse entendimento
reforça-se aqui que a pesquisa qualitativa tem por finalidade expor os fenômenos do
mundo social.
A pesquisa qualitativa tem um caráter descritivo e etnográfico que, segundo
Matos (2008), é uma abordagem de investigação cientifica que traz uma grande
contribuição para o campo da pesquisa qualitativa, pois se preocupa com uma
análise holística e dialética da cultura, onde esta não é vista apenas como um
reflexo estrutural da sociedade, mas como um sistema mediador das estruturas
sociais e da ação humana. Os atores sociais (os sujeitos da pesquisa) têm
participação ativa e dinâmica nos processos de modificação social.

Nesse

entendimento, o sujeito fazedor da ação social contribui para significar o universo
pesquisado. Essa modalidade de pesquisa, a etnográfica, observa como os grupos
sociais e as pessoas conduzem suas vidas, com vistas a revelar o significado do
cotidiano, onde as pessoas interagem buscando documentar, monitorar e encontrar
significado para as ações (MATTOS, 2008).

3.2.

Procedimentos metodológicos

Para a execução desta pesquisa, entendeu-se que a população de Guaratuba
poderia ser dividida em grupos e representada por determinados segmentos. Assim,
o desenvolvimento do estudo trabalhou com três segmentos da sociedade: os
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adolescentes - alunos dos 1º e 2º anos do ensino médio de um colégio público
estadual local, foram selecionados por estarem em período de formação educacional
aquisição e formação de posturas ambientalmente sustentáveis; os historiadores,
pesquisadores e estudiosos locais e também servidores das Instituições públicas,
por dedicarem-se a preservação da historia de Guaratuba e do guará ; e os
moradores ribeirinhos de quatro localidades específicas da

Baía de Guaratuba,

onde com maior probabilidade poder-se-ia encontrar guarás ou seus ninhais. As
localidades foram: Cubatão, Riozinho, Fincão e Parati.
Nesse encaminhamento, para um melhor entendimento da pesquisa, de
abordagem qualitativa (descritiva e etnográfica), os procedimentos metodológicos
executados na sua aplicação foram divididos em oito etapas sucessivas, que foram
desenvolvidas no decorrer do processo.

Etapa Um

Encaminhou-se à direção de um tradicional colégio público estadual de
Guaratuba, neste estudo identificado como Colégio “XY”, o pedido de autorização
para o desenvolvimento das atividades e ações em Educação Ambiental referentes
a execução da pesquisa. Para tanto, foi apresentado à direção do estabelecimento o
teor da pesquisa a ser realizada com os alunos do 1º e 2º anos do ensino médio do
período matutino. Essa solicitação referia-se a uma declaração da direção do colégio
para a liberação de uma sala de aula, já que algumas das ações práticas da
pesquisa precisaram ser realizadas nas dependências do colégio, bem como foi
necessária, também, para a autorização quanto à realização da pesquisa (Anexo 1).
Para a efetivação dessas ações estabeleceu-se com os professores de
Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia do colégio estreitos laços de
comunicação, que possibilitaram a realização de um trabalho conjunto envolvendo
as diversas áreas do conhecimento, o que possibilitou um maior engajamento por
parte dos estudantes na pesquisa.
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Etapa Dois

Como primeira ação prática da pesquisa foi realizada uma atividade geral no
colégio XY palco do estudo, chamada de “Atividade Inicial”, com o objetivo de buscar
a sensibilização dos professores e alunos para o objeto de estudo. Essa atividade
consistiu em uma dinâmica de grupo que visou despertar, nos adolescentes, o
desejo, a vontade, o interesse de participar na pesquisa. Foram apresentados os
objetivos e os procedimentos da pesquisa a ser realizada e demonstrou-se, aos
jovens, a importância deste estudo para a comunidade de Guaratuba.
Nessa atividade, os adolescentes receberam informações sobre a ecologia,
etologia e as relações ambientais e culturais que a comunidade de Guaratuba
estabeleceu e historicamente com sua ave símbolo, o guará.
Dentre os 80 estudantes (alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio/matutino)
que participaram dessa atividade inicial realizada nos meses de abril a junho de
2012 e que focou em ações de sensibilização, selecionou-se 20 adolescentes entre
15 e 18 anos para a participação efetiva no projeto.
O critério de seleção utilizado nessa etapa foi um sorteio aleatório entre todos
os estudantes que manifestaram o interesse em participar da pesquisa e que
entregaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos pais ou
responsáveis legais, autorizando, assim, a participação

dos mesmos no projeto

(Apêndice 1), bem como também entregaram o Termo de Autorização de Uso de
Imagem assinado (Apêndice 2).

Critérios de Inclusão

Para estarem entre os 20 estudantes selecionados, os alunos deveriam:
a) Estar matriculado regularmente no 1º ou 2º anos do Ensino Médio do
Colégio Estadual “XY” , no ano de 2012;
b) Ter idade entre 15 e 18 aos;
c) Ter disponibilidade de tempo e horário para participar das atividades da
pesquisa no contra-turno do horário escolar;
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d) Manifestar o desejo, o interesse na participação da pesquisa, como acima
mencionado, e entregar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado
pelos pais e/ou responsáveis legais para a participação nas atividades da pesquisa.
e) Demonstrar conhecimento, no mínimo satisfatório, na questão “relação
comunidade de Guaratuba e ave guará”, em um questionamento oral feito com todos
os interessados que tivessem contemplado todos os itens anteriores (a, b, c, d). Este
item (letra e), foi classificatório para a definição dos 20 (vinte) estudantes que
participaram do estudo.
Assim, realizados esses procedimentos e também os estudos teóricos para a
fundamentação da pesquisa, as atividades foram acontecendo conforme as
disposições abaixo.

Etapa Três

Os 20 adolescentes selecionados e a pesquisadora procederam três visitas
de campo à Casa da Cultura de Guaratuba, localizada na região central da cidade,
onde buscaram dados informativos (documentos para registros) que pudessem
demonstrar as relações sociais, culturais, históricas e ambientais estabelecidas pela
população local e a ave guará. Essas visitas de estudos e pesquisa documental na
Casa da Cultura aconteceram durante os meses de abril e maio de 2012.
Os dados coletados durante as visitas de estudos na Casa da Cultura e as
impressões percebidas pela pesquisadora, foram registrados no caderno de campo
e posteriormente foram utilizados no desenvolvimento da pesquisa, em especial na
fase de análise e discussão dos resultados.

Etapa Quatro

Além das três visitas realizadas na Casa da Cultura de Guaratuba, outras
visitas de campo, também ocorridas em maio de 2012, aconteceram. Os
adolescentes, orientados pela pesquisadora, participaram de conversas informais

59

pré-estruturadas com os historiadores e estudiosos locais e também com

os

servidores de Instituições públicas que desenvolveram atividades de observação e
preservação do guará em Guaratuba (Apêndice 3). Esses participantes, num total de
cinco (cinco), assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme
orientações da pesquisadora (Apêndice 4). As conversas, informais, mas préestruturadas, foram previamente agendadas. Esses foram momentos oportunos de
aprendizagem, onde os adolescentes e a pesquisadora obtiveram informações e
dados importantes a respeito do guará e de Guaratuba, já que muitos desses
adolescentes desconheciam muitos fatos históricos, dados e informações relatadas
pelos participantes da atividade da pesquisa.
As conversas foram registradas pela pesquisadora, no caderno de campo,
conforme os participantes iam respondendo às questões previstas no Roteiro de
Questões (Apêndice 3). Esse material está de posse da pesquisadora e
permanecerá resguardado, em sigilo, por um período de cinco anos. Após esse
tempo, será incinerado.

Etapa Cinco

A população que vive na região rural e ribeirinha da baía de Guaratuba é
estimada em aproximadamente 3.292 pessoas, distribuídas em 36 localidades.
Dessas localidades, definiu-se, inicialmente, quatro áreas do interior do município,
sendo: Parati; Ilha das Garças; Fincão e Cubatão (Figura 18). Para o estudo, definiuse que um número representativo de 10 pessoas de cada uma das localidades
definidas para a pesquisa seriam selecionadas para uma conversa informal pré
estruturada com a pesquisadora. Essa definição encontra justificativa nos
fundamentos da pesquisa qualitativa, onde o número de pessoas envolvidas não é
relevante, pois é o olhar do pesquisador sobre as reações dos sujeitos que define os
resultados e não a quantidade dos sujeitos que fornecem os dados. As localidades
selecionados para o estudo abrangem uma grande extensão da Baía de Guaratuba
e presumia-se que as aves poderiam ser avistadas em algum trecho dessas regiões
em vista da considerável distância que há entre elas. Também, porque bandos de
guarás vinham sendo avistados nesses locais. Registros históricos definem que
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desde os tempos da colonização, e mais recentemente, ao longo do Século XX, e
inícios do Século XXI, os guarás vêm sendo encontrados nesses pontos (CARRANO
e SCHERER NETO, 2009).

Figura 18: Pontos inicialmente selecionados para a pesquisa: Cubatão, Ilha das
Garças, Parati e Fincão.

Fonte: Departamento de cartografia da Univille (2013).

No entanto, devido ao atual fluxo intenso de embarcações de pesca,
especialmente da pesca do robalo (que ocorre nos meses de abril a junho –
promovendo-se inclusive um campeonato), observou-se durante a realização da
pesquisa, que um grupo numeroso de guarás concentrou-se tanto para dormitório
como para alimentação em uma área localizada no interior da baía, em uma região
de alagados, junto à Serra do Mar. Acredita-se que um dos fatores que possa ter
contribuído para a escolha desse ponto seja justamente por sua distancia do grande
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fluxo de embarcações de pesca, notadamente do período da abertura da pesca do
camarão com cambau. Assim, em vista dessa situação, para a prática da pesquisa a
localidade Ilhas das Garças e arredores foi substituída pela localidade Riozinho, que
abrange esta região de alagados e nos favoreceu possibilitando um maior espaço de
observação e registro da presença das aves.
Dessa forma, as quatro localidades finais selecionados para o estudo, mais
precisamente, foram: Parati, Riozinho, Fincão e Cubatão (Figura 12), onde

foi

possível observar o guará.
As pessoas selecionadas para a participação na pesquisa e residentes em
cada uma das localidades estudados, em número de 10, perfazendo um total de 40,
foram

sorteados

dentre

todos

aqueles

moradores

que

se

prontificaram,

voluntariamente, a participar de uma reunião explicativa da pesquisa em cada uma
das comunidades, bem como se prontificaram a atuar nos procedimentos da
pesquisa.

As conversas com as pessoas tinham por objetivo colher dados e

observar as relações e representações que estas estabelecem com os guarás
(Apêndice 5). Também objetivou a coleta de informações relativas a avistamentos
da ave na região.
Para a realização dessa conversa informal pré-estruturada nas localidades do
Cubatão e Riozinho foi necessário que a pesquisadora estabelecesse uma parceria
com a EMATER- Paraná1, objetivando a realização da ação proposta, em vista de
que é comum entre os residentes dessas localidades do interior de Guaratuba, que
quando recebem visitas de pessoas desconhecidas escondem-se ou afastam-se de
suas casas, retornando somente quando esse(s) desconhecido(s) já não mais ali se
encontram. Considerando esse comportamento, entendeu-se que a presença do
técnico da EMATER seria uma forma de “proximidade” com os residentes, além de
ser proteção e segurança, devido ao fato de essas localidades estarem afastadas e
isoladas no contexto do município. Certamente os ribeirinhos não receberiam a
pesquisadora caso não houvesse alguém de seu conhecimento e de sua confiança
participando das ações, no caso, o técnico da EMATER- Paraná. Esse profissional,
portanto, fez parte da equipe que participou da saída de campo para esses dois
pontos de estudo.

1

EMATER – PARANÁ (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural).
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As duas saídas de campo, ocorreram em junho de 2012. A primeira, para os
pontos Riozinho e Cubatão (no dia 06 de junho de 2012) com a participação do
técnico da EMATER; e a segunda, para os pontos Parati e Fincão (no dia 20 junho
de 2012), a bordo de um barco pequeno, visando captar imagens do guará e para a
realização das conversas informais (mas pré-estuturadas) com os ribeirinhos.
Na execução destas saídas de campo os adolescentes não estiveram
presentes.
As conversas com os ribeirinhos e as impressões da pesquisadora sobre o
andamento dessas ações foram registradas no caderno de campo.

Etapa Seis

Paralelamente às atividades realizadas na escola e na Casa da Cultura,
aconteceram duas saídas de campo de barco pela baía de Guaratuba, com os
adolescentes. Essas viagens de campo tiveram o objetivo de buscar o registro de
imagens e a observação do guará em seu ambiente natural, com vistas ao
desenvolvimento de atividades e ações que permitissem a preservação da espécie
no município. Essas saídas de barco ocorreram em junho de 2012, pois são esses
os meses com maior quantidade de embarcações disponíveis na localidade para a
realização dessa atividade.
Para o encaminhamento dessas saídas de campo enviou-se ao Núcleo
Regional de Educação de Paranaguá um ofício informativo, tendo em vista a
participação dos estudantes juvenis (Apêndice 6). Ao Corpo de Bombeiros do
Estado do Paraná encaminhou-se um ofício solicitando a presença de um guarda
vidas durante as saídas (Apêndice 7), e à Secretaria Municipal de Saúde
encaminhou-se ofício solicitando a presença de uma enfermeira (Apêndice 8) para
situações de emergência com os participantes durante a viagem de estudos.
Foi disponibilizado aos vinte (20) adolescentes do Colégio “XY”, a
possibilidade de participar das duas saídas de campo pela Baía de Guaratuba. Em
razão de muitos desses estudantes participarem de outras atividades no contra turno do horário escolar (cursos de inglês, cursos de informática, treinamento
esportivo, etc), um numero menor de estudantes participou das saídas de campo.
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No entanto, os 20 adolescentes participaram pelo menos uma (1) vez da atividade
proposta.

Além dos estudantes, também estavam presentes a pesquisadora, o

guarda vidas e a enfermeira.
A primeira saída de campo com os adolescentes aconteceu no dia 27 de
junho de 2012, tendo seu início às 14:00 horas e seu término 16:30 horas. Para essa
aula de campo, a pesquisadora necessitou de um barco de grande dimensão devido
a o número de participantes do evento. As condições climáticas eram bastante
favoráveis, com muito sol, e a baía muito calma. Participaram 14 adolescentes, a
pesquisadora, a enfermeira e o guarda vidas.
No entanto, mesmo com as condições climáticas favoráveis, não foi possível
o avistamento de guarás neste dia.
A segunda saída de campo com os adolescentes aconteceu no dia 29 de
junho de 2012, tendo seu início às 14:30 horas e seu término 17:00 horas, sempre
com a utilização de um barco de grande dimensão. As condições climáticas neste
dia não eram de início favoráveis, havia muito vento e neblina, o que dificultava de
certa maneira a visualização de animais. Participaram dessa viagem de estudos 13
adolescentes, a enfermeira, o guarda vidas e a pesquisadora.
De início, devido as condições climáticas desfavoráveis, não foi possível a
visualização de muitas espécies de animais, mas no decorrer da viagem o vento
mudou de direção e o tempo limpou. Ao aproximar-se de uma pequena ilha no
interior da baía foi possível a visualização de algumas garças e, juntamente com
elas, seis guarás alimentando-se em uma região de águas rasas.

Etapa Sete

Com todo o material histórico e documental coletado durante a aplicação da
pesquisa, com as falas dos ribeirinhos e com as imagens do conjunto de guarás
obtidas nas viagens de campo, a pesquisadora, juntamente com os estudantes,
produziu mídias e pequenos vídeos. Esta ação aconteceu com auxílio do programa
power point e movie maker, nos computadores do estabelecimento de ensino onde
estudam os adolescentes que participaram do estudo.
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Os vídeos produzidos foram expostos pelos estudantes à comunidade
estudantil do colégio “XY”.

Etapa Oito

Uma vez concluídas todas as fases referentes ao período da coleta de dados,
informações e documentos, procedeu-se à análise crítica desse material, utilizandose da metodologia qualitativa etnográfica descritiva para a elaboração do texto da
dissertação.
Para tanto, definiu-se as categorias de análise da pesquisa. As categorias de
análise são entendidas, neste estudo, como as citações, as frases, as expressões
mais repetidas pelos entrevistados. Assim, como critério para o estabelecimento
dessas expressões, entendeu-se os termos que mais foram citados pelos
participantes da pesquisa e que caracterizaram, então, a emergência das categorias
de análise presentes nos discursos (BARDIN, 2011).
Nesta pesquisa, as categorias foram destacadas a posteriori, ou seja, elas
emergiram da análise das informações coletadas durante as conversas com todos
os participantes da pesquisa (pesquisadores e estudiosos locais, funcionários das
instituições públicas e os ribeirinhos).
Para chegar-se às categorias de análise, procedeu-se da seguinte maneira:
construiu-se um quadro mural, onde foram escritas as falas dos participantes
pesquisadores e estudiosos locais e as falas dos ribeirinhos, de cada localidade
estudada (Parati, Fincão, Riozinho e Cubatão). Esse material foi dividido em 10
colunas, num total de 40 colunas, com 13 linhas (número de questões que foram
discutidas com os participantes). Para um melhor aproveitamento desse material,
previu-se previamente que os “termos” mais enfatizados e repetidos pelos
participantes em determinada questão, durante a conversa informal mas pré
estruturada, seriam transcritos para o quadro mural, na lacuna correspondente.
Assim, os “termos” mais utilizados pelos participantes nas questões propostas
formaram um conjunto de palavras-chave que se referiam ao “tema” da pesquisa e
ao seu objeto de estudo. Os termos mais empregados referiram-se especialmente
às impressões do imaginário social e da representação social do guará para esses
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participantes. Decorrentes desse processo repetitivo, portanto, emergiram as
categorias de análise que referendaram toda a análise do estudo (os resultados e a
discussão), tais sejam: sobrevivência - caça e coleta de ovos; desconhecimento;
medo; preservação e cuidado; o belo e a beleza; e símbolo.
Para efeitos de análise, e no intuito de preservar a identidade, dos
estudantes, dos pesquisadores e estudiosos locais, e, dos moradores ribeirinhos,
omitiu-se neste estudo os nomes desses atores. Para uma identificação, no decorrer
da análise, das falas dos participantes, utilizou: R1; R2; R3; até atingir R40, para os
ribeirinhos dos quatro pontos destinados à pesquisa, embora esses também
possam ser identificados pelos pontos de residência (os locais onde aconteceram as
visitas e as conversas informais) 2; P1; P2; P3; e assim por diante até chegar-se a
P5, para os pesquisadores e estudiosos locais; e E1; E2; E3; e assim por diante até
chegar-se à E20, para identificar os estudantes que participaram da pesquisa.

2

Para a melhor identificação dos participantes e respectivas localidades, demonstra-se aqui:” R1” a
“R10” para a localidade Riozinho; “R 11” a “R 20” para a localidade Cubatão; “R21” a “R30” para a
localidade Parati; e “R31” a “R40” para a localidade Fincão.

66

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO (a análise)

A população alvo

Todos os adolescentes selecionados para a participação na pesquisa são
residentes na cidade (zona urbana) de Guaratuba e estudantes do Colégio Público
Estadual “XY”. São, na grande maioria, nascidos no próprio município, já que é
muito comum a sazonalidade na população devido ao fato de ser um município
litorâneo. São filhos de pedreiros, pescadores e trabalhadores do comércio de
maneira geral.
A faixa etária dos envolvidos é de 15 a 18 anos. São adolescentes que
apenas dedicam-se aos estudos, tendo tempo disponível para a participação em
atividades extracurriculares.
Quanto aos pesquisadores e estudiosos locais envolvidos, são todos
residentes no município de Guaratuba há pelo menos 34 anos. Alguns são nascidos
no próprio município e outros mudaram-se com suas famílias quando ainda eram
jovens. Possuem formação universitária em diferentes áreas do conhecimento e
dedicam-se à pesquisa e ao estudo do guará e da história do município de
Guaratuba. Muitas vezes, este estudo é realizado de modo autodidata.
De modo geral são funcionários concursados da Prefeitura Municipal de
Guaratuba, ou possuem outros tipos de vínculo (cargos de confiança), tanto na
gestão atual como nas gestões anteriores. A faixa etária desses participantes é 34
a 60 anos de idade.
Em relação aos ribeirinhos, esses possuem pouca ou nenhuma escolaridade,
salvo alguns poucos casos em que um certo nível educacional foi percebido.
São essencialmente nascidos e criados dentro dessas comunidades
ribeirinhas, que de certa forma estão afastadas da vida da cidade, porém sofrem
influência direta da mesma.
As populações residentes nos pontos selecionados para a pesquisa de campo
(Cubatão, Fincão, Parati, Riozinho) vivem essencialmente de atividades ligadas à
agricultura, produção e cultivo de banana, produção artesanal de farinha de
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mandioca, pesca e venda do pescado, colheita da palha ornamental e ainda outras
atividades extrativistas.
São de modo geral famílias muito simples, algumas com poucos recursos
financeiros para sua subsistência, sendo que uma parte dessa população recebe
algum tipo de auxílio do governo federal, que é fundamental para elas. Muitos ainda
vivem em casas de chão batido, mas com energia elétrica.
Outras famílias, porém, possuem maior poder aquisitivo. Logo, suas casas
são melhor estruturadas, com maior número de recursos e bens de consumo. Essas
famílias são aquelas que possuem maior nível de escolaridade.
A faixa etária dessa população variou de 50 a 85 anos de idade e são todos
residentes nessas localidades estudadas há pelo menos 45 anos.

4.2. A etnografia do estudo de campo

Com esta pesquisa buscou-se conhecer a representação social e o
significado que a ave guará tem no imaginário coletivo das populações de
Guaratuba (Paraná).
Assim, em uma primeira ação, pensou-se no colégio público estadual “XY”,
porque este está classificado entre os maiores colégios públicos do município de
Guaratuba. É reconhecido, na cidade, como um dos melhores estabelecimentos de
ensino, uma vez que desenvolve inúmeras atividades complementares que visam
ampliar o universo de aprendizagem de seus educandos. Sua direção, desde o
primeiro contato realizado, sempre demonstrou muito interesse na aplicação do
projeto de pesquisa e nas atividades que seriam realizadas posteriormente. No
estabelecimento sempre houve a clara demonstração de que o desenvolvimento da
pesquisa seria de grande valia para os educandos do colégio e para o município, em
vista de que muito pouco se conhece a respeito da história do município e menos
ainda sobre a representação que tem o guará no movimento histórico do município.
Por ser Guaratuba uma cidade litorânea, com fluxo migratório constante, os
educandos muitas vezes não estabelecem vínculos afetivos com a história local e
em não conhecendo os símbolos e nem as manifestações da cultura da
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comunidade, não se afeiçoam às tradições locais. Para Cunha (2012), o mundo
contemporâneo cheio de possibilidades técnicas e novos apelos ao consumo
desencadeia, nos jovens, especialmente os que residem nas regiões litorâneas,
renegar suas tradições e se afastarem do modo de vida tradicional, mais simples e
ligado a natureza.
O primeiro contato da pesquisadora com os adolescentes ocorreu na sala de
aula, onde foi realizada, num primeiro momento, uma dinâmica de grupo enfatizando
a necessidade de preservação de todas as formas de vida do planeta com ênfase no
guará. Após a realização desta atividade, que teve um caráter de atividade de
sensibilização, explicou-se ao grupo os fundamentos da pesquisa, seus objetivos e
quais as ações metodológicas que seriam realizadas na execução do projeto.
Após a realização dessas atividades de sensibilização, os alunos foram
convidados a participar voluntariamente da pesquisa. Na ocasião, alguns poucos
adolescentes demonstraram prontamente interesse em participar da experiência.
Um fato que deixou a pesquisadora com certa preocupação foi que um número
significativo de adolescentes mostraram-se desmotivados diante das atividades de
pesquisa propostas.
Quando indagado ao professor de filosofia sobre tal comportamento, o
profissional revelou à pesquisadora que este é um comportamento cada vez mais
corriqueiro nos colégios e escolas, tanto públicas como particulares. Alunos
desmotivados e desinteressados, mesmo diante de atividade com grande potencial
de aprendizagem, de métodos diferenciados de aprendizagem como a que lhes
estava sendo proposta pela pesquisadora.
Diante de tal comportamento, foi necessário instigar esses alunos com ajuda
dos seus professores, dando mais ênfase para a efetiva participação na pesquisa.
Jacobi (2003) ressalta que o educador tem um papel fundamental como mediador na
construção de valores e referenciais ambientais, e é de fundamental importância que
ele, professor, saiba utilizá-los como instrumentos para o desenvolvimento de
atitudes e práticas sociais centradas na preservação da natureza.
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4.2.2 Os adolescentes e a experiência da participação na pesquisa

Os adolescentes que se propuseram a participar das atividades da pesquisa,
desde o seu início, demonstraram-se engajados e interessados em aprender

e

disseminar o conhecimento que lhes foi repassados sobre o guará.
Durante a realização das atividades de pesquisa bibliográfica, na Casa da
Cultura, muitos dos adolescentes relataram que nunca antes haviam visitado aquele
centro de pesquisa e cultura e que não conheciam o acervo de fotos, objetos e,
principalmente,

acontecimentos

históricos

relacionados

à

cidade.

Alguns

adolescentes relataram que poucos eram os processos históricos referentes ao
município que realmente conheciam, e que praticamente nada sabiam sobre o guará
e sua relação histórica com a cidade, a não ser umas poucas imagens da ave
espalhadas em alguns pontos do município.
Foi possível observar que o principal centro de história e cultura do município
passa despercebido desses adolescentes, suas famílias e, muitas vezes, de seus
professores, pois já sendo alunos de ensino médio, era esperado que ao menos em
algum momento de sua escolarização tivessem visitado a Casa da Cultura para
contato com a história local.
Para Cunha (2012), o entendimento da transformação ambiental é
alimentado pelo conhecimento da história ambiental de um determinado lugar ou
país. Torna-se necessário então, que o indivíduo seja exposto a esse conhecimento
para que possa compreender e agir de modo efetivo sobre ambiente em que está
inserido.
A medida que as atividades de pesquisa desenvolviam-se na Casa da
Cultura, notou-se que gradativamente os adolescentes buscavam engajar-se e
envolver-se mais com as ações que aconteciam. Interagiam com os materiais e,
principalmente, com a pesquisadora local, que fornecia dados e informações a
respeito do estudo. Desejavam adquirir mais conhecimento, obter mais informações
e, principalmente, era possível captar, em suas expressões, o desejo de realmente
conhecer o guará e observá-lo em seu ambiente natural. Ou seja observou-se que a
participação dos estudantes nas atividades da pesquisa provocou, nos mesmos,
uma mudança de comportamento.
Nesse encaminhamento, Guimarães (2004, p. 31) afirma,
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Trabalhar pedagogicamente a razão (cognitivo) e a emoção (afetivo)
são essenciais na motivação dos educandos, mas não são por si só
suficientes para moverem os educandos a transformarem as suas
práticas individuais e coletivas. Planejar ações pedagógicas em que
as práticas sejam viabilizadas, tornam-se fundamentais na
perspectiva crítica.

O planejamento e o desenvolvimento das atividades pedagógicas da pesquisa
possibilitaram, aos adolescentes, construir vínculos e responsabilidades com a
cidade onde residem, e com o guará, bem como refletirem e interagirem de modo
ativo sobre o processo de construção de seu conhecimento sobre a relação do
município com a ave e, também,

sobre suas práticas diárias em relação ao

ambiente em que vivem.
Numa das visitas feitas à Casa da Cultura a historiadora responsável e os
pesquisadores locais ministraram uma palestra a respeito da história do município,
desde a sua fundação até a atualidade (Figuras 19, 20 e 21).

Figura 19: Pesquisador local ministrando palestra juntamente com a historiadora
da Casa da Cultura - Guaratuba (PR).

Fonte: Arquivo da pesquisadora (maio de 2012).
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Figura 20: Grupo de estudantes participando da palestra na Casa da Cultura (PR)

Fonte: Arquivo da pesquisadora (maio de 2012).

Figura 21: Material histórico na Casa da Cultura para observação e leitura.

Fonte: Arquivo da pesquisadora (maio de 2012).
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Durante a execução dessas atividades notava-se que um elo afetivo estava
sendo criado e desenvolvido entre os adolescentes e a ave que, para eles, era
desconhecida. Ave, essa, que até a bem pouco tempo apenas era vista por eles em
faixas e banners de estabelecimentos comerciais, agora passava a fazer parte do
ambiente e de suas vidas.
Para Jacobi (2003), o crescimento e o desenvolvimento da consciência
ambiental expande as possibilidades de ação e participação da população nos
processos de decisão em níveis mais altos. Deste modo, desenvolve e fortalece a
co-responsabilidade no controle e na fiscalização dos agentes responsáveis pela
degradação ambiental.
As viagens de estudos realizadas com o barco grande provocaram, nos
estudantes, de um modo geral, amplos desejos de ver e observar o guará na baía
(Figura 22). Desde o momento que subiram na embarcação, esses jovens
demonstraram excitação e ansiedade diante da atividade que seria realizada.
Deixaram suas máquinas fotográficas prontas com o objetivo de captar as imagens
que estavam tão ansiosos por concretizar. Conversavam e discutiam em quais
pontos da baía os guarás poderiam estar, em quais locais seria mais provável a
realização das imagens. Alguns desses adolescentes, filhos de pescadores,
comentavam que em outras saídas pela baía, juntamente com seus pais, já haviam
tido a oportunidade de ver e observar guarás sobrevoando a baía, e comentavam
isto com o entusiasmo que lhes é típico. Os demais adolescentes faziam perguntas
a esses colegas e inúmeras indagações, entre elas, se os colegas já haviam
observado algum tipo de ameaça à segurança dos guarás na baía, referindo-se às
ações de homens caçadores. Demonstravam estar preocupados com a preservação
e a manutenção da ave. Pois sentiam-se co-responsáveis pela segurança de todas
as aves, pois já que se poderia vê-las voando e alimentando-se no mangue, isto
significava-lhes que seus ninhos também podem ser
violados.

facilmente descobertos e
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Figura 22: Adolescentes, durante a primeira viagem de estudos, vista das condições
favoráveis de visualização.

Fonte: Arquivo da pesquisadora (junho de 2012).

Jacobi (2005, p.245) reforça que,
A educação ambiental assume, assim, de maneira crescente, a
forma de um processo intelectual ativo, enquanto aprendizado social,
baseado no diálogo e interação em constante processo de recriação
e reinterpretação de informações, conceitos e significados, que se
originam do aprendizado em sala de aula ou da experiência pessoal
do aluno. A abordagem do meio ambiente na escola passa a ter um
papel articulador dos conhecimentos nas diversas disciplinas, num
contexto no qual os conteúdos são ressignificados. Ao interferir no
processo de aprendizagem e nas percepções e representações
sobre a relação entre indivíduos e ambiente nas condutas cotidianas
que afetam a qualidade de vida, a educação ambiental promove os
instrumentos para a construção de uma visão crítica, reforçando
práticas que explicitam a necessidade de problematizar e agir em
relação aos problemas socioambientais, tendo como horizonte, a
partir de uma compreensão dos conflitos, partilhar de uma ética
preocupada com a justiça ambiental.

Nesse encaminhamento foi possível notar que o conteúdo teórico da pesquisa
com base no acervo histórico coletado durante as visitas à Casa da Cultura
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juntamente com os relatos das experiências cotidianas dos adolescentes,
possibilitaram a ressignificação das práticas sociais desses estudantes em relação a
preservação da baía e do meio ambiente como um todo. Mais especialmente, em
relação a preservação e a manutenção do guará em seus habitat natural, a Baía de
Guaratuba.
Para Jodelet (2009) as representações sociais estão ligadas às experiências
sociais dos grupos, aos locais e tempo em que os sujeitos estão inseridos, isso
reflete diretamente em como esses indivíduos se relacionam com o meio. E os
adolescentes demonstraram claramente a força dessa representação.
Nesse entendimento Jacobi (2003, p.20) reforça que o desafio atualmente é

formular uma educação ambiental que seja crítica e inovadora, em
dois níveis: formal e não formal. Assim a educação ambiental deve
ser acima de tudo um ato político voltado para a transformação
social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva holística de
ação, que relaciona o homem, a natureza e o universo, tendo em
conta que os recursos naturais se esgotam e que o principal
responsável pela sua degradação é o homem.

Essa preocupação, visível nos adolescentes, revela que suas percepções em
relação ao ambiente onde vivem e em relação ao guará modificaram-se durante a
trajetória de realização das atividades desenvolvidas pela pesquisa e que seu senso
de conservação estava se aprimorando gradativamente. Num primeiro momento, o
guará era apenas uma imagem de ave divulgada pela cidade em faixas e placas;
agora, após o desenvolvimento deste estudo passou a

fazer parte da vivência

desses adolescentes, de sua realidade local, e pode ser identificado como parte do
ambiente em que vivem. Nesse entendimento, o guará é reconhecido como um
membro da avifauna guaratubana e, por isto, necessita ser cuidado e preservado.
Fernandes et al (2004), reforçam que cada indivíduo percebe, reage e responde
de diferentes maneiras às ações em relação ao ambiente em que está inserido. As
respostas

oriundas

dessas

manifestações

“são

resultado

das

percepções

(individuais e coletivas), dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de
cada pessoa” (FERNANDES ET AL, 2004, p 1).
Na primeira viagem de estudos, mesmo com condições climáticas favoráveis,
não foi possível a observação de nenhum guará, fato que trouxe frustração aos
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adolescentes que estavam tão motivados para efetuarem as imagens (Figura 23 e
24). Muitos deles, porém, comentaram que mesmo não tendo sido possível alcançar
o objetivo da viagem de estudos, a saída de campo era muito produtiva e
interessante, pois muitos dos adolescentes que ali estavam nunca antes tinham tido
a oportunidade de conhecer a Baía de Guaratuba.

Este fato trouxe ao grupo

satisfação e contentamento. Um dos adolescentes relatou não saber o tamanho real
da Baía de Guaratuba, que sua vista era um espetáculo de rara beleza. Outros
adolescentes, por sua vez, destacaram que sempre passavam por ali com seus pais,
já que são filhos de pescadores, e repartiam informações e curiosidades aprendidas
com suas famílias em seus lares. Um dos adolescentes relatou que em algumas de
suas saídas com o pai, que é pescador, pode ver e observar os guarás alimentandose e sobrevoando a baía.

Figura 23: Vista da Baía de Guaratuba, durante a primeira viagem de estudos –
dia de sol com a baía calma.

Fonte: Arquivo da pesquisadora (junho de 2012).

Segundo Lima et al. (2009), os espaços sociais

de onde os indivíduos

interagem e constroem suas representações sociais são indispensáveis para a
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Educação Ambiental que se almeja, pois em geral objetiva-se a identificação e a
desconstrução de valores ambientalmente predatórios e também busca-se a
construção de valores ambientalmente sustentáveis

Figura 24: Vista da cidade de Guaratuba pela baía.

Fonte: Arquivo da pesquisadora (junho de 2012).

Na segunda viagem de estudos, (Figura 25) embora com condições
climáticas de início desfavoráveis, foi possível a observação de um grupo de guarás
com seis indivíduos adultos e alguns juvenis alimentando-se juntamente com um
grupo de garças em uma área de alagados, em uma das ilhas da baía. Ao avistarem
as aves, os adolescentes ficaram eufóricos e muitas imagens foram feitas (Figuras
26,27 e 28). Solicitaram ao barqueiro que esse aproximasse o barco o máximo
possível para que pudessem observar de mais perto, com maior nitidez a ave e
assim estabelecer um contanto visual mais próximo com o animal. Fato que não
ocorreu, porque o barco, grande, não podia aproximar-se mais, pois corria o risco de
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encalhar. Mesmo assim, um sentimento de satisfação e realização plena tomou
conta do grupo que estava na embarcação. Os adolescentes compartilhavam as
imagens que haviam feito, comentavam sobre a beleza das aves e de como o guará
é uma ave bela e extraordinária.

Figura 25: Adolescentes preparando-se para a segunda viagem de estudos vista
das condições desfavoráveis de visualização.

Fonte: Arquivo da pesquisadora (junho de 2012).
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Figura 26: Adolescentes conversando sobre a experiência de terem participado
da pesquisa.

Fonte: Arquivo da pesquisadora. Junho de 2012.

Os jovens estudantes comentavam entre eles sobre a importância do retorno
do guará ao seu habitat natural depois de tantos anos, e de como é fantástico o
fato da ave conseguir recompor, aos poucos, uma nova população. A enfermeira e
o bombeiro que nos acompanhavam no barco, nativos de Guaratuba, comentaram
que essa era uma visão magnífica, já que há alguns anos atrás somente ouvia-se
falar da ave na região, e que agora era possível vê-la.
Durante essa segunda viagem de estudos a pesquisadora pode perceber, em
relação às reações dos estudantes, que o fato de estarem observando o guará em
seu ambiente natural provocou-lhes, o despertar de uma sensibilização ambiental
mais latente, que sai do plano do discurso, quando o conhecimento é apenas
repetido e distante da realidade local e passa para o campo da prática
sócioeducativa e ambiental de reconstrução do conhecimento. Reconstrução, essa,
que leva à mudança do comportamento e, no caso deste estudo, que busca
preservar e resguardar essa ave tão especial e significativa para essa população, o
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guará. Esta tomada de consciência fica mais evidente quando um dos adolescentes
comentou, sobre a importância da participação de todos os estudantes,
especialmente os colegas do colégio “XY” no mutirão de limpeza da Baía de
Guaratuba, a

“casa” do guará. Cabe salientar que essa é uma atividade

conservacionista organizada pela sociedade civil guaratubana, que busca a
preservação da Baía de Guaratuba como um todo.

Figura

27:

Guarás

residentes

na

Baía

de

Fonte: Cedida por Instituto Guaju, Guaratuba - Paraná 2012

Guaratuba,

maio

de

2012.
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Figura 28: Guarás alimentando-se na Baía de Guaratuba (2012).

Fonte: Cedida por Instituto Guaju, Guaratuba-Paraná (2012).

Neste entendimento, observou-se que a representação social e imaginário
coletivo desses adolescentes modificou-se e transformou-se diante da realização
dessas ações e atividades práticas. O conhecimento adquirido pelo grupo provocou,
nesses estudantes, o desejo de cuidar, de resguardar e preservar o guará na Baía
Guaratuba. Serbena (2003 p.6) reforça que o imaginário coletivo ocupa-se
de orientar e dar sentido aos sujeitos na sua vida cotidiana, situandose entre o mundo dos conceitos técnicos e científicos que dão
sentido ao mundo tornando-o intelegível e às percepções realizadas
que procuram refletir este mundo. Estas tornam se cada vez mais
presentes e atuantes quanto menos existirem teorias ou sistemas
simbólicos que ofereçam uma explicação unificada da realidade ou
na medida em que temos vários conhecimentos concorrendo entre si
na sociedade.
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O mesmo autor destaca também que
a complexidade do imaginário e de sua abordagem, que atravessa
várias disciplinas configurando-se como um campo interdisciplinar e
da multiplicidade de métodos e teorias que existem sobre ele e a
inexistência e de uma teoria única e consensual para o mesmo,
percebida claramente na polissemia do termo “imaginário”, “símbolo’
e nas diferenças conceituais. (SERBENA, 2003. p.4)

Esse imaginário, de caráter coletivo, é de fato a representação social da
história desconhecida de Guaratuba. A representação social, o significado da
existência da ave manifesta-se no reavivar do sentido histórico nesses estudantes.
Para Sancovschi (2007, p.11)

às representações sociais realizarem o trabalho de elaboração do
novo, do estranho, do não-familiar conferindo-lhe sentido e
inteligibilidade. É por isso que Moscovici afirma que a principal
função das representações sociais é tornar o não-familiar, familiar.
Este trabalho é feito coletivamente, nas conversações ou
comunicações cotidianas.

A produção das mídias, que aconteceu após as saídas de campo, possibilitou
momentos ricos de interação e aprendizagem. Os adolescentes discutiram quais
imagens e, principalmente, quais enfoques seriam os mais interessantes para a
apresentação do estudo. Objetivaram, como tema central das mídias, o resgatar, o
despertar e o agir de modo consciente, na luta pela preservação e manutenção do
Guará na baia de Guaratuba.
Notou-se, que cada mídia produzida refletia a visão dos pequenos grupos
que se formaram em torno dos temas explorados durante toda a trajetória do estudo
e que seus conhecimentos e, principalmente, o modo de relacionar-se com o
ambiente havia se modificado. Para esses estudantes, as mídias produzidas são
canais de divulgação e aprendizagem, que carregam em si o conhecimento
adquirido durante a realização do estudo. Esses estudantes entendem que essas
mídias são ferramentas de aprendizagem que têm a capacidade de mobilizar outras
pessoas para as causas ambientais, especialmente, neste caso, de sensibilizar
outros estudantes, professores, parentes, amigos e vizinhos. Segundo um dos
professores desses estudantes, as imagens e as mídias são de alto valor para
Guaratuba e toda a região. A valorização da historia ambiental de Guaratuba e do
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guará favoreceu o despertar, nesses adolescentes, do desejo e da disposição de
agir de forma mais efetiva especialmente levando esse conhecimento acumulado a
outras pessoas.

Na expectativa da garantia da manutenção da ave, que é um

símbolo de beleza, e, partir da experiência com a pesquisa, de renovação para
Guaratuba.
Fernandes et al (2004)

expressam que o modo como percebemos e nos

relacionamos com o ambiente que nos cerca e pode ser entendido como sendo
uma tomada de consciência, ou seja, o ato de perceber e entender a interagir com
o ambiente em que estamos inseridos, aprendendo a protegê-lo e preservá-lo, é
uma forma de manifestação dessa consciência.

4.2.3 As representações dos ribeirinhos

Os moradores ribeirinhos da baia de Guaratuba selecionados para este
estudo são originalmente formados por dois grupos distintos em seus modos de
vida, costumes e fontes de subsistência.
O primeiro grupo foi formado por moradores das localidades de Fincão e
Parati, comunidades essencialmente constituídas

por pescadores que vivem de

modo simples e que retiram seu sustento de dentro da baía de Guaratuba. Suas
principais atividades são a pesca, cultivo de ostras e camarões. O meio de
transporte utilizado para se chegar a essas comunidades é somente o barco. Estão
localizadas em uma região sem acesso via terrestre e cercada pela floresta da Mata
Atlântica. É comum, aos sábados, os pescadores trazerem seus peixes para serem
comercializados nas imediações do Santo Canto e no Mercado Municipal residentes.
São poucas as famílias nessas localidades, especialmente devido ao isolamento e
aos poucos recursos de saúde, educação e trabalho que por ali predominam.
Ao realizar as entrevistas com essa população ribeirinha, a pesquisadora foi
recebida de modo cordial pelos moradores. Em vista disto, todas as perguntas foram
prontamente respondidas. Foi possível identificar nessas populações que muitos de
seus membros possuem conhecimento, mesmo que rudimentar, sobre as aves e
fauna local, reconhecem e nomeiam muitas das espécies de aves, mamíferos e
répteis que vivem ao seu derredor. Essas comunidades expressaram que o retorno
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e a presença do guará na Baía de Guaratuba é um motivo de contentamento e
satisfação.
Esses entrevistados relataram que, em muitos momentos em que foi possível
a observação da ave na baía, emocionaram-se profundamente, por que estavam
diante da ave símbolo de Guaratuba, um animal que há muito só se ouvia falar, mas
que vê-lo e observá-lo, de perto, há

muito tempo que ninguém

o

fazia. O

sentimento de contentamento foi facilmente identificado pela satisfação expressa
nos olhos e sorrisos dos ribeirinhos ao falarem sobre o guará. Muitos deles
acreditavam que a presença da ave em Guaratuba era apenas estória, mas que
efetivamente a ave não vivera ali. Fato que agora o retorno e a presença da ave
vinha desmistificar.
Para essas comunidades ribeirinhas o guará tem uma forte representação
social, significa a volta de um símbolo vivo da história e de preservação da baía e
da cidade. A baía é sinônimo de riqueza e alimento e preservá-la para garantia da
manutenção desse alimento ou da sua beleza (como é o caso do guará) é
fundamental. Esse retorno mostra, à sociedade como um todo, que Guaratuba
preserva sua natureza e que aqui é um “pedaço de paraíso”, e a volta da ave que
há muito havia desaparecido do seu ambiente natural reforça esse pensamento de
que vale a pena “viver no paraíso”. É de fato, a força da representação da ave no
imaginário coletivo.
Lima et al (2009) reforçam que as formas de interpretar, compreender,
categorizar, sentir e ler o mundo são produzidas nos processos de interação social
dos homens via comunicação, trabalho, cultura, enfim, na vida cotidiana. Essas
manifestações tornam-se expressões de uma dada sociedade, ou de um
determinado grupo social, dentro de um momento histórico específico. Tornam-se
também formas de mediação e interação social, pois será por meio delas, as
manifestações, que os sujeitos se relacionarão e atuarão em suas comunidades
(LIMA, et al, 2009).
Nesse entendimento, Jodelet (2009, p.683) afirma

um sujeito que não seria um indivíduo isolado no seu modo de vida,
mas seria autenticamente social; um sujeito que interioriza, se
apropria das representações ao mesmo tempo em que intervém na
sua construção.
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Para Serbena (2003, p.8),
o sentido afetivo e emocional de integração vivencial do indivíduo
frente a realidade e a construção de um significado para a sua
existência são realizados por meio do símbolo, através da
imaginação simbólica (que opera com símbolos) e da função
transcendente (que permite integrar opostos). O signo, presente no
campo racional e com suas operações entre si podendo ser
explicadas racionalmente e conjugadas segundo regras representa
uma espécie de “enquadramento” da multivocidade do símbolo.
Desta forma, o símbolo antecede aos conceitos, às idéias, às
ideologias e a todas as representações e produções humanas
semióticas, sendo o substrato do qual elas emergem.

Para essas comunidades o guará, além de ser um dos principais símbolos da
cidade representa, entre outros atributos, a beleza da baía e da praia, da floresta e
de outros pontos locais. O animal empresta sua imagem para demonstrar um dos
muitos atributos positivos presentes aqui no município: ele encanta e chama a
atenção especialmente pela sua plumagem vermelha, que pode ser vista ao longe, e
desperta sentimentos profundos de admiração, contemplação e alegria .
Serbena (2003, p.2 ) afirma que:
os símbolos e mitos podem tornar-se receptores das projeções dos
medos, interesses e aspirações, modelando comportamento,
condutas e visões de mundo desde que partilhado por pessoas
criando uma comunidade de sentido e solidificando uma determinada
visão de mundo.

A grande maioria dos entrevistados reconhece que uma das possíveis razões
do desaparecimento do guará da baía de Guaratuba tenha sido a caça. Porém, ao
serem indagadas sobre o hábito de comerem ovos de aves silvestres e dentre essas
aves, o guará, os entrevistados relataram que essa era de fato uma prática comum
há anos atrás, mas que atualmente foi abandonada. Essa foi uma das questões que
trouxe um certo desconforto e apreensão ao ser respondida. De certo modo, os
entrevistados demonstraram medo e preocupação diante das suas próprias
respostas.

Muitos dos entrevistados relataram que essa prática era comum na

infância, em um período que não havia tanta oferta de alimentos como hoje em dia,
mas que atualmente não mais é praticada. Em certo tom de ironia, alguns
entrevistados pediram à pesquisadora que mantivesse suas respostas em sigilo já
que elas poderiam levá-los a um constrangimento público.
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Os sujeitos demonstraram ter a consciência de que suas atitudes e
comportamentos, mesmo sendo local e culturalmente comuns e de certo modo
socialmente aceitos, constituíam-se em um crime ambiental. Também foi possível
perceber que a prática da caça de animais com populações maiores, como é o caso
do tatu, é ainda muito comum em Guaratuba, mas que acontece de forma discreta e
velada, mesmo diante das inúmeras campanhas de preservação e de combate a
tais práticas (que é proibida por lei). Notou-se que essas campanhas atingem
apenas o nível da representação porque, em realidade, os hábitos antigos ainda
permanecem nessas comunidades. O desconforto e o constrangimento produzido
pelos questionamentos torna possível afirmar que os indivíduos que residem nos
arredores da baía perpetuam essas prática predatórias, que contribuem para a
destruição dos ambientes naturais.
Para Jacobi (2005 p.241)
A postura de dependência e de não responsabilidade da população
decorre principalmente da desinformação, da falta de consciência
ambiental e de um déficit de práticas comunitárias baseadas na
participação e no envolvimento dos cidadãos, que proponham uma
nova cultura de direitos baseada na motivação e na co-participação
na gestão do meio ambiente, nas suas diversas dinâmicas.

O segundo grupo, composto por moradores das localidades de Cubatão e
Riozinho, são agricultores e vivem na zona rural de Guaratuba, entre a baía e a
Serra do Mar. Essas comunidades dependem essencialmente do cultivo da banana
e, em alguns casos, como uma alternativa e incremento no orçamento familiar,
algumas famílias retiram da natureza a palha de palmeira ornamental para venda,
tendo em vista que esse material é

utilizado por floriculturas da região,

especialmente por aquelas de Curitiba a capital do Estado do Paraná.
A grande maioria dos entrevistados residentes nessas localidades são
pessoas com poucos recursos financeiros e que, em alguns casos, vivem em casas
de chão batido onde falta educação, saúde e transporte entre outros serviços
fundamentais. Nessas residências é possível perceber que muitos dos entrevistados
vivem situações precárias, chegando próximo da miséria.
Em geral, as plantações de banana chegam até os arredores de suas
residências, não existindo espaço para a criação de animais domésticos ou outros,
para cultivo de hortaliças para subsistência ou plantio de outras espécies vegetais
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economicamente viáveis.

Quando questionado pela pesquisadora, o técnico da

EMATER, que acompanhava a pesquisadora nessa incursão sobre esse
comportamento ou costume, o mesmo informou que culturalmente esses sujeitos
sempre retiraram da natureza o que necessitavam para sua subsistência e que
ainda não romperam com esse modelo extrativista predatório de retirada de recursos
naturais, mesmo recebendo apoio técnico, informações e recursos financeiros
oriundos da própria EMATER e do Governo Federal.

Para Minc (2005 p. 47)
“A questão ecológica tem base cultural e educacional. As práticas
predatórias, que em nome do lucro aterram lagoas, poluíram rios,
desfiguraram praias e queimaram florestas, foram legitimadas socialmente
pela herança da cultura colonial e escravocrata.”

É possível notar, nessa população, um certo sentimento de desconfiança
pelo novo. Em todas as residências, ao responderem as questões formuladas pela
pesquisadora, os entrevistados olhavam para o técnico da EMATER buscando
identificar se suas respostas de algum modo poderiam trazer-lhes algum tipo de
comprometimento.
Segundo relato do técnico da EMATER, é muito comum desavenças entre
vizinhos, que culminam em agressões físicas sérias ou denúncias junto à delegacia
e Ministério Público. Por essa razão, acredita-se, as pessoas desconfiam de quem
delas se aproxima e de desconhecidos.
Ao serem indagados sobre o guará, um número significativo de entrevistados
respondeu que não conhecia a ave, que nunca a tinham visto e que não tinham
nenhum tipo de informação de sua existência em suas propriedades ou imediações.
Nesse sentido, revelaram um total desconhecimento de quaisquer relações que o
guará tenha estabelecido ou estabelece com a população de Guaratuba.
Demonstraram que não possuem nenhuma representação da ave, chegando mesmo
a questionar a pesquisadora se o guará não se tratava do conhecido lobo guará,
uma vez que o entrevistado havia visto na televisão em determinada ocasião que
fora à cidade.
Para um grupo significativo dessa população, em torno de 50% dos
participantes contatados, o guará não tem nenhuma representatividade e seu
retorno à baia de Guaratuba não tem significado algum. O campo de interesse e de
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ação social desses indivíduos é restrito e limitado. Fica perceptível que, além de
não possuírem o conhecimento

sobre a ave e seu significado histórico para

Guaratuba, essa população também

não

demonstrou

interesse algum em

conhecer a ave .
De certo modo, esse fenômeno pode ser entendido. A distância que separa a
cidade dessas localidades é muito grande, o isolamento é significativo e o acesso à
cultura e à informação é muito restrito. Nessas condições, os fatores culturais
dessas comunidades, bem como suas percepções e convicções em relação ao meio
ambiente, são baseadas na garantia de sua subsistência. Esses fatores, portanto,
podem ter contribuído de modo determinante nesse processo de desconhecimento e
desinformação coletiva em relação ao guará.

4.2.4 As manifestações dos pesquisadores locais

Os pesquisadores que contribuem para o desvelamento da história de
Guaratuba foram definidos como população a ser entrevistada na pesquisa
justamente por desenvolverem trabalhos e atividades que buscam a preservação do
guará, paralelamente à história do município. São pessoas que alcançaram respeito
e reconhecimento da comunidade local por sua dedicação e trabalho.
Desde o primeiro contato realizado com esses pesquisadores locais foi
possível perceber uma afinidade de interesses. Um objetivo em comum: a
preservação do guará. Todos prontamente mostraram-se solícitos e dispostos a
dividir seus conhecimentos e informações para o enriquecimento e maior
embasamento da pesquisa.
Dos cinco pesquisadores selecionados para as entrevistas, três deles
dedicam-se a ações diretas de preservação do guará na Baía de Guaratuba,
desenvolvendo atividades de monitoramento, contagem e observação de hábitos de
vida da ave. Nenhum desses pesquisadores possui formação relacionada com a
área de biologia, uma vez que os conhecimentos que possuem para a realização de
suas atividades foram adquiridos com profissionais de instituições especializadas
que atuam ou atuaram em Guaratuba, ou então desenvolveram métodos próprios,
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como autodidatas. Os outros dois são historiadores que se dedicam a coletar e
transmitir conhecimentos sobre a história de Guaratuba.
Os encontros aconteceram em horários previamente agendados entre esses
participantes e a pesquisadora, de modo informal e descontraído. Esses momentos
dessas conversas foram ricos de aprendizagem e coleta de informações.
Os dois participantes realizaram o primeiro registro de imagem do Guará em
Guaratuba em 2008, depois de um longo período de desaparecimento da ave da
baía. Segundo os relatos desses cidadãos, o dia desse registro da passagem da
ave, em 2008, foi “um dos dias mais gratificantes que viveram”.

Esses

pesquisadores possuem um vasto e rico acervo de materiais, imagens e de dados
sobre o guará em Guaratuba.
No decorrer das conversas, percebeu-se um misto de sentimentos, que vai
da alegria do retorno da ave à baía até o medo de um novo desaparecimento e
posterior extinção.
Para esses pesquisadores, o retorno do guará mostra que, mesmo diante de
tantas ameaças de destruição e poluição do meio ambiente, e da extinção de
centenas de espécies animais e vegetais por todo o planeta, é ainda possível sim,
reverter-se essa situação. Pois o retorno da ave à Guaratuba significa que
gradativamente ela inicia seu processo de recomposição.
Os pesquisadores deixaram explícito, em suas respostas, o fato da população
local, especialmente as comunidades próximas à baía, ainda apresentarem
comportamentos predatórios em relação ao meio ambiente e à avifauna local, fator
entendido, pelos pesquisadores, como herança cultural.
Neste sentido há que considerar que a cultura dos indivíduos é um aspecto
importante a ser mantido, desde que essa não seja a justificativa para a destruição
da natureza. Segundo os relatos desses participantes e posterior observação do
modo como as pessoas se relacionam com o meio ambiente no município, pouca
mudança houve desde a fundação do antigo vilarejo. A base da economia local (das
comunidades ribeirinhas e afastadas) é essencialmente extrativista, os indivíduos
continuam retirando os recursos naturais de que necessitam para sobreviver, em
muitos casos de modo indiscriminado, e agora com mais intensidade devido ao fato
de possuírem novas tecnologias. Pode-se destacar, como atividades predatórias, a
construção de casas em áreas de preservação permanente, a pesca predatória, a
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extração de palmito nativo, a poluição via esgoto e aditivos químicos, entre muitos
outros fatores.
Para Jacobi (2005, p.240),
Vive-se, no início do século XXI, uma emergência que, mais que
ecológica, é uma crise do estilo de pensamento, dos imaginários
sociais, dos pressupostos epistemológicos e do conhecimento que
sustentaram a modernidade. Uma crise do ser no mundo que se
manifesta em toda sua plenitude: nos espaços internos do sujeito,
nas condutas sociais autodestrutivas; e nos espaços externos, na
degradação da natureza e da qualidade de vida das pessoas.

Pode-se notar na fala desses entrevistados, o temor de que a ave torne a
desaparecer de Guaratuba devido a tais comportamentos preservados entre as
comunidades. Temem, os entrevistados, que em virtude da falta de oportunidade de
trabalho para a população, acarrete o desgaste econômico, no consumo e venda da
ave com vistas ao recurso financeiro e conseqüentemente na sua extinção da
região. Para esses pesquisadores é necessário aliar preservação ambiental (e ai
também preservação do guará) ao retorno financeiro direto para essas populações.
Esses participantes deixaram explícitos, durante suas falas, que já
desenvolvem, á um certo período de tempo, atividades que visam despertar, na
comunidade

guaratubana,

um

sentimento

de

sensibilização

ambiental

ao

ecossistema da baía como um todo, e especialmente diante da necessidade de se
preservar o

guará. Segundo esses pesquisadores, é necessário mudar a cultura

das pessoas no sentido de despertar-lhes para a preservação do meio ambiente, de
modificar a forma de relacionar-se com o ambiente e com os demais sujeitos.
Para esses pesquisadores, a mudança de paradigmas se faz emergencial,
pois para que efetivamente o guará se recupere como população é necessário que
o ambiente se recupere como um todo. Jacobi (2003) reforça que cada vez mais é
necessário construir novos paradigmas educativos centrados em iluminar a
realidade, isto é, formular novos objetos de referência de transformação de atitudes.
Nota-se que, para este grupo de pesquisadores, o guará tem uma
representação muito mais forte do que ser apenas o símbolo da cidade ou uma ave
típica da região que reinicia um repovoamento. Para eles, o vínculo de carinho e
afeto para com a ave marca, de forma expressiva, a relação entre essas pessoas e
os guarás. Tuan (1980) afirma ser de fundamental importância para a preservação
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dos habitats que os seres humanos criem laços de afetividades com os ambientes
onde vivem. Só assim haverá uma certa garantia de preservação.

4.3 As Categorias de Análise

Em vista das percepções extraídas das falas dos estudantes, dos ribeirinhos e
dos pesquisadores e estudiosos locais, destacaram-se as categorias de análise.
As categorias de análise, no caso desta pesquisa, são os termos que mais
foram citados e são decorrentes do processo de seleção e revisão das falas dos
participantes. Do processo de estudo dessas falas emergiram as categorias que
referendara toda a análise: sobrevivência - caça e coleta de ovos; o
desconhecimento; o medo; a preservação e cuidado; o belo e a beleza; o símbolo.

2.3.1 A Sobrevivência - caça e coleta de ovos de aves silvestres - os ovos do
guará.

Milhares de espécies de animais pelo mundo encontram-se atualmente
ameaçadas de extinção pela caça, prática predatória e destrutiva que contribuí
drasticamente com a diminuição de espécies animais e vegetais no planeta. Fatores
como desmatamentos, queimadas, caça para subsistência, poluição, crescimento
demográfico acelerado conjuntamente contribuem para a extinção de várias
espécies.
PRIMACK e RODRIGUES (2001) afirmam que os seres humanos sempre
caçaram, pescaram e exploraram os recursos naturais dos ambientes em que viviam
para sobreviver. Porém, as populações humanas eram pequenas e seus métodos
pouco sofisticados, podendo assim colher e caçar plantas e animais de modo
sustentável, sem levar as espécies a um processo de extinção. Com o aumento da
população humana, o uso do meio ambiente se intensificou, métodos de colheita se
tornaram mais eficientes, o uso de armas de fogo ao invés de flechas e zarabatanas,
barcos motorizados que permitem o deslocamento rápido para a caça numa área
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muito maior do que anteriormente era possível, fez com que o homem passe a
“descontrolar-se” no usufruto dos recursos naturais.
Mesmo em sociedades consideradas mais primitivas, a exploração intensa
pode levar ao declínio de uma espécie e, por conseqüência, sua extinção local.
Cabe salientar que, se existe mercado para um determinado produto (plantas,
animais, minerais entre outros), os habitantes locais (tradicionais ou não) o buscarão
em seu ambiente até encontrá-lo e vendê-lo. Se as pessoas são pobres e têm fome
e outras muitas necessidades não assistidas pelo Estado, ou são ricas e
gananciosas, elas lançarão mão de qualquer método e modo disponível para
assegurar a obtenção desse produto (PRIMACK e RODRIGUES, 2001).
Alves Barbosa et al (2010 p. 40) destacam:
Entre os inúmeros problemas de ordem sócio-ambiental, o comércio
ilegal de animais silvestres é reconhecido hoje como uma atividade
prejudicial ao meio ambiente em virtude da alta importância ecológica
dos mesmos. Dentre os animais traficados, as aves por sua beleza e
canto, aliado a ampla distribuição geográfica e alta diversidade, são
grupo mais procurado.

Segundo os mesmos autores, a prática do tráfico é comum devido a facilidade
com que esses animais são retirados da natureza, comercializados ou preparados.
Normalmente associada à facilidade em obtenção, a caça de aves possibilita uma
obrigação por parte do caçador em aumentar sua renda, visando a garantia de que
as necessidades fundamentais de suas famílias sejam supridas.
Para Primack e Rodrigues (2001) ainda restam esperanças para a
preservação de muitas espécies ameaçadas de extinção. Uma forma é a de que
quando as espécies se tornam raras alguns exemplares desses animais são
retirados da natureza, reproduzidos e criados em cativeiro até possuírem um número
populacional significativo para, posteriormente, serem devolvidos a natureza. Porém,
questiona-se esse procedimento, pois se pensa que é mais importante criar meios e
garantir que as espécies animais recomponham-se nos seus habitats de origem,
mantendo, assim, o equilíbrio do ecossistema no qual vivem.
A caça e a coleta de ovos eram práticas regulares no litoral do Paraná no
início de sua colonização e especialmente em Guaratuba. O isolamento e a baixa
qualidade do solo foram fatores que contribuíram de modo decisivo para que essa
cultura se solidificar-se nos habitantes locais (CARRANO e SCHERER NETO,
2009).
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No caso específico deste estudo, o termo sobrevivência se refere às
prováveis razões que levaram ao desaparecimento do guará na Baía de Guaratuba
no Paraná.
Segundo os registros históricos, durante um período de aproximadamente
150 anos Guaratuba permaneceu isolada via terrestre do restante do Estado do
Paraná. Para se chegar ou sair da cidade, eram utilizados

barcos e balsas

rudimentares, que eram responsáveis pelo transporte de cargas, mercadorias e
pessoas de Guaratuba à Paranaguá.
Devido a distância e as barreiras naturais impostas à comunidade,
Guaratuba desenvolveu-se muito pouco nesse período. Grande parte da sua
população era muito pobre, possuindo pouquíssimos recursos que garantissem a
sobrevivência do grupo. Era então necessário retirar da natureza os meios que
garantissem a sobrevivência das pessoas, sendo comum a prática da caça da coleta
de ovos de aves silvestres nas margens da baia.
Os relatos dos participantes, os ribeirinhos, e também dos pesquisadores e
estudiosos locais, confirmam que a caça era uma prática muito freqüente em anos
atrás na Baía de Guaratuba. Eram caçados animais silvestres e aves de todo tipo,
de modo indiscriminado. O objetivo dessa caça era de modo geral para a
alimentação das famílias, e alguns entrevistados destacam que pessoas de outras
localidades vinham até Guaratuba para caçar e pescar esportivamente.
R 12 comenta sobre essa prática comum na região:

Quando a gente era criança, era bem comum a gente caçar por aí,
principalmente passarinho. Caçava de tudo, caçava muito. Não tinha
tanto passarinho como tem agora, aqui na beirada da baia, hoje tem
de monte. Pensa esses dias tinha um monte de papagainho aqui no
trapiche, coisa mais linda. Sabe hoje se a gente fala pros neto da
gente, pra ir caça pardal, eles ficam bravos falam que não pode que
isso destrói a natureza. Mas a gente quando era pequeno nem sabia
que isso existia.

Na fala do ribeirinho é possível estimar que com a diminuição da prática da
caça, houve um aumento na população de aves que habitam a baía. Porém, fica
evidente que, mesmo sendo indiretamente educado ambientalmente pelos
familiares, parece que esse conhecimento produz pouco ou nenhum efeito na sua
vivência diária.
R1 destaca como sendo a caça uma prática comum na década de 1950.
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Muita gente caçava aqui em Guaratuba, eu mesmo saia com o
pessoal pra caçar. Caçava de tudo: cateto, veadinho, tatu, tudo
quanto é bicho. A gente caçava pra comer.Tinha gente que vinha de
longe pra caça aqui no mato. E pegava de tudo.

Nota-se, na fala do participante, que a prática da caça era muito comum e
socialmente aceita pela comunidade guaratubana, naquele período. E atualmente
ainda é possível observar, na baía e nas comunidades do interior, pessoas que
caçam e pescam em desconformidade com a legislação vigente que proíbe tais
práticas quando executadas de forma predatória. Esse hábito de caçar e pescar
indiscriminadamente servia e serve, ainda, basicamente como incremento da dieta
da população que vivia/vive no interior da baía ou na busca entreterimento.
PRIMACK e RODRIGUES (2001 p.38) afirmam:
A degradação ambiental, basicamente ocorre por razões
econômicas. As florestas são desmatadas para que produzam lucros
com a venda da madeira. As espécies são caçadas para consumo
pessoal, comércio e lazer. As terras marginais são convertidas em
terras produtivas pois não há como outros lugares para novas
propriedades rurais. Espécies são introduzidas em novos continentes
e ilhas, acidental ou propositadamente, sem qualquer consideração
com o resultado, levando a devastação ambiental.

A caça de animais silvestres é atualmente caracterizada como um crime
federal (Lei N° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Ambientais) e
combatida pelo poder público, especialmente pelo IBAMA e pela Polícia Ambiental
do estado do Paraná. A polícia ambiental tem a função de fiscalização das
atividades realizadas na baía em toda a extensão terra/água, como também na
floresta da Serra do Mar. No entanto, em sendo um grupo pequeno de servidores
para uma área muito extensa de floresta e baía, de certa forma têm dificuldades de
fiscalização e no efetivo controle da caça, prática essa tão

danosa ao meio

ambiente.
R 2 destaca a atuação desse grupo.
Hoje em dia ninguém caça nada moça. A “Força Verde”3 tá em cima
da gente. Tem vez que vem na casa da gente e fala: “Cadê as arma,
3

“Força Verde” – no Estado do Paraná a Policia Ambiental é chamada, popularmente de
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cadê a carne dos bicho” eles vasculha tudo, olha tudo, a geladeira o
frezzer, abre revira tudo. Olha no forro da casa pra vê se tem arma.
Se a gente fez um buraco pra enterra o lixo eles vão lá e faz a gente
abri pra olha dentro pra ver se não é arma. Eles xinga diz que sabe
que a gente caça. Mas a gente não caça nada. Eu tenho medo. Mas
é o serviço deles né. Fazer com o quê?

Quando indagada pela pesquisadora sobre como ocorria essa ação da Polícia
Ambiental e de que forma eles chegavam até as residências das pessoas e de que
maneira essas abordagens eram realizadas, a participante R2 respondeu que não
sabia. Essa atitude, contraditória de certa forma, intrigou a pesquisadora que buscou
mais informações a respeito com outros ribeirinhos.
Quando indagado, o participante R3 respondeu sobre a rotina na fiscalização
da Polícia Ambiental, na região:

A fiscalização acontece quando alguém é denunciado. Sabe aqui
no Riozinho é comum quando alguém tem raiva do vizinho e vê que
o cara tá fazendo alguma coisa, denunciar, e claro quando o pessoal
da “Força Verde” tem suspeita que o pessoal tá caçando eles batem
na tua casa. Se não eles não vem. A baía é grande e a floresta maior
ainda fica difícil pra eles também. Aqui em casa eles nunca vieram.
Mas a gente não caça nem por diversão. Tem muita outra coisa pra
fazer não acha?

STIFILMAN (2000) esclarece que a fauna silvestre era considerada pelo
Código Civil de 1916 como coisas sem dono e passíveis de variados modos de
apropriação e aquisição. Porém, com o advento da Lei de Proteção à Fauna de
1967, essa passou a ser considerada como um bem de uso comum do povo, sob
titulariedade do Estado e não mais do caçador como previa o código anterior.
Contudo, atualmente, pela nova legislação (Lei N° 9.605, de 12 de fevereiro de
1998), a fauna deixou de ser “propriedade” do Estado e passou a ser considerada
um “bem de natureza difusa”, onde a titulariedade do meio ambiente e dos recursos
naturais recai sobre a coletividade, e cada indivíduo tem o direito de usufruir e ao
mesmo tempo é o responsável por cada um dos setores.
No que se refere à coleta de ovos de aves silvestres para a alimentação da
população ribeirinha, esta é até os dias atuais uma prática muito comum nas
margens da Baía de Guaratuba, pratica confirmada pelos pesquisadores e

“Força Verde”.
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estudiosos locais e observada in loco. Devido especialmente à sua grande extensão
territorial, a facilidade na obtenção dos ovos e seu valor nutricional, e em alguns
casos pela necessidade financeira, o consumo desses ovos é intenso.
Segundo a participante R 14, a coleta de ovos era uma prática muito comum
na década de 1960:
Quando a gente era criança saía de barco com o pai pra pescar na
baía. Na volta a gente recolhia os ovos de garça de tudo quanto era
passarinho que fazia ninho na beirada. Era uma panelada enorme
que a mãe cozinhava pra gente comer. Tenho saudades dessa
época. Sabe naquela época a gente não pensava em cuidar dos
animais, a gente não tinha noção que eles podiam desaparecer.

Em seu relato, essa participante expressa certo saudosismo em relação a
essa prática comum, na comunidade, porém predatória e hoje proibida pela Lei Nº
9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Ela destaca que na sua época de criança e
juventude ela e sua família não tinham a noção de que tais atitudes podiam
contribuir com a extinção de espécies de aves na baía, em especial do guará.
A participante R17 confirma que essa era uma prática comum entre as
famílias de Guaratuba nesse período.
Meu pai quando saía com meu Vô pra pescar na baía sempre
voltava com um saco cheio de ovo de garça. Eu lembro que a mãe
cozinhava uma panelada de ovo azul pra nós. Eu não comia por que
eu não gostava, mas meus irmãos gostavam muito. E muitas vezes
eles iam ajuntar aqui próximo de casa.

Nas últimas décadas, a par da chegada da estrada Garuva/Guaratuba, o que
facilitou o transporte de cargas/mercadorias/pessoas e do aumento progressivo do
turismo, bem como o desenvolvimento educacional e intelectual da comunidade
guaratubana, certas práticas ainda continuam a se perpetuar nas novas gerações.
O pesquisador P1 destacou que é comum ainda observar pessoas recolhendo ovos
de aves silvestres no interior da baia.

Quantas vezes tive o desprazer de ver pessoas ajuntando os ovos
de garças, de colhereiros e de outras aves, quando estamos indo
observar os guarás. As pessoas negam, dizem que não fazem mais,
que isso só acontecia a anos atrás. Mas não é o que a gente vê.
Confesso pra você que eu tenho medo que o guará desapareça de
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novo da baía, se esse tipo de prática ou costume continuar, porque
aqui no caso é cultural. Está enraizado nas pessoas.

A pesquisadora e também professora P4, comentou:
É comum os alunos lá da Escola do Mirim tomarem banho na baía
a tarde. Eles comentam com a gente que ajuntam ovos dos ninhos
da beirada d’água pra fazerem grandes paneladas de ovos, pra
comer. A gente como professor de biologia tenta orientar, falar,
ensinar, mas não adianta quase nada.

Mesmo com inúmeras iniciativas de Educação Ambiental realizadas pela
Prefeitura e outras instituições de preservação ambiental, é possível perceber que
de certa forma algumas ações e atitudes predatórias com relação ao meio ambiente
não se modificam

nas novas gerações, elas se perpetuam culturalmente. É

necessário intensificar as iniciativas locais de preservação e de geração de renda
ambientalmente sustentáveis para a formação de novos paradigmas que garantam
efetivamente a preservação das espécies.
Tuan (1980) reforça que as atitudes ou ações são primariamente uma postura
cultural, uma posição que se toma diante do mundo e que são formadas,
basicamente, por uma longa sucessão de percepções ou experiências. As crianças
percebem, porém não possuem ainda atitudes bem formadas, para uma ação
efetiva, pois necessitam ainda de mais vivências, de certo interesse e valor. Estão
inseridas no meio ambiente mas não possuem ainda a visão de mundo que é uma
experiência conceitualizada, ora pessoal, mas em grande parte social.

4.2.2 O desconhecimento e o conhecimento

Vivemos em uma sociedade globalizada, em que avanços científicos e
tecnológicos são produzidos e atualizados cotidianamente. O conhecimento tornouse uma ferramenta indispensável no mundo do trabalho e das relações sociais, e é
através dele que garantimos nosso direito a cidadania. Em outras palavras, vivemos
na sociedade do conhecimento.
Mas para muitos esse conhecimento ainda é algo distante, não faz parte de
suas práticas e vivências sociais. Os indivíduos que vivem em sociedades pré-
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científicas estão muito mais sujeitos aos caprichos da natureza e os seus próprios
caprichos do que aqueles que vivem em sociedades científicas. Suas capacidades
de defenderem-se de processos naturais desastrosos ou de serem sub-julgados é
reduzida e limitada. Os membros de sociedades científicas por sua vez, desfrutam
de um vasto conhecimento social e tecnológico que lhes garante benefícios sociais e
individuais. O “não conhecimento” faz com o sujeito apresente um nível social de
interpretação e abstração dos fenômenos, diferente daqueles que possuem o
conhecimento (ELIAS, 1998).
Para o desenvolvimento de sociedades mais justas é necessário que todos os
indivíduos que as constituem tenham acesso a esse conhecimento, o qual possibilita
as necessárias transformações sociais.
Vasconcelos (2001)

afirma que o conhecimento não é fruto apenas das

afirmações que podemos fazer, mas sim dos questionamentos que são produzidos a
partir delas. Mas reconhece que, quanto mais douto o sujeito pode se tornar, com
mais facilidade percebe sua ignorância diante do próprio conhecimento.
Maturana e Varela (2005 p.270) afirmam que “não é o conhecimento mas
sim o conhecimento do conhecimento, que cria um comprometimento”. Diante de tal
percepção fica evidente que a aplicabilidade daquilo que sabemos

realmente

modifica as nossas práticas sociais, diante do outro e do ambiente em que estamos
inseridos. Para a efetiva garantia da preservação de espécies animais e vegetais,
especialmente do guará, é necessário que os sujeitos se apropriem do
conhecimento e o apliquem de forma efetiva nas

suas vivências individuais e

sociais, criando, nesse sentido, sociedades mais justas e ambientalmente
sustentáveis.
Durante todo o processo de entrevistas realizadas junto à população
ribeirinha da Baía de Guaratuba, e com mais expressividade nos pontos Cubatão e
Riozinho, pontos esses situados no interior da baia e próximos à Serra do Mar, ficou
muito evidente o desconhecimento e a ignorância dessas populações em relação à
existência da ave guará. Em torno de 50% das pessoas que foram contatadas
desconheciam, não sabiam e não conheciam o guará e as relações que
estabeleceu e estabelece, com Guaratuba.Também demonstravam pouco ou
nenhum conhecimento sobre a história ambiental de seu município.
Discutindo-se essa questão com os pesquisadores e estudiosos locais, o
pesquisador P3 comentou esse fato:
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Sabe, é complicado, o guará foi uma ave muito abundante em
Guaratuba no período da colonização. A gente sabe pelos registros
em livros e documentos. Mas faz muito tempo que ninguém via ele
na baia. Então de certa forma a gente não sabia até que ponto era
marketing ou se o guará viveu mesmo aqui. Olha são quase 100
anos, a gente sabia de um ali outro aqui mas bando mesmo, só ouvi
e vi a pouco tempo.

Para o participante, uma das razões que levaram a população de Guaratuba a
não conhecer ou não lembrar do guará é que a ave permaneceu por muitos anos
ausente da baía. Sua observação em seu ambiente natural não ocorre já de algum
tempo.
A sobre essa questão, ainda, a pesquisadora P2 desabafa:
Muita gente não conhece a história de Guaratuba e nem o guará. De
certa forma não se interessam muito. Sabe gente procura levar essas
informações para as escolas através de eventos que o Departamento
de Cultura realiza, e também das visitas feitas aqui na Casa da
Cultura. Mas recebemos mais visitas dos turistas do que do povo da
cidade.

Esta realidade exposta por P2 de fato foi perceptível conforme as
observações da pesquisadora. O participante R3 quando questionado sobre se
conhecia ou não o guará e se poderia descrevê-lo para a pesquisadora, respondeu:
“ Eu nunca vi, nem sei se existe esse bicho por aqui, também não sei como ele é”.
Na sua resposta, o participante deixa explícito seu desconhecimento e
também demonstra pouco interesse em envolver-se e/ou conhecer a história do
guará em Guaratuba. ELIAS (1998) enfatiza que a maneira com que os indivíduos
de um grupo vivenciam qualquer coisa que afete seus sentidos, ou o significado
produzido a partir da vivência, depende de fenômenos que gradualmente

se

desenvolveram em suas sociedades, bem como de pensar e falar sobre eles.
Quando indagado sobre quais as possíveis causas do desaparecimento do
guará em Guaratuba, R7 respondeu: “ Eu não sei, não tenho a mínima idéia.” Já
R13 respondeu: “ Ele sumiu, eu nem sabia que esse bicho existia. Mas não é aquele
lobo que a gente ouve falar na televisão?”
As respostas deixam claro que, para os entrevistados, o guará representa
pouco ou quase nada, tanto na esfera individual como na coletiva de suas práticas
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sociais. No imaginário dessas pessoas, o guará não tem representação. E o seu
retorno a Baía de Guaratuba, depois de um período tão grande de desaparecimento,
não tem nenhum tipo de significado.
Para Jodelet (2009), os significados que os sujeitos individuais e
coletivos atribuem a um objeto do seu meio social e material estão ligados à sua
sensibilidade, interesses, desejos, emoções e funcionamento cognitivo.
O participante R18 residente em uma das comunidades estudadas,
demonstrou essa falta de interesse, de desejos e emoções quando perguntado
sobre quais as possíveis razões do retorno do guará à Guaratuba: “ Eu não sei não
moça. Acho que ele ficou com saudades do Paraná, por isso voltou.” E essa atitude
foi reforçada por R2 que, ao ser questionada sobre quais atitudes poderiam garantir
a preservação da ave no município, disse: “ Eu não sei, e não posso fazer nada, já
sou velha”.
Ambos os ribeirinhos demonstraram, em suas respostas, não possuírem
nenhum tipo de conhecimento e de interesse sobre a ave guará, sobre suas
relações com a localidade e sua população. Também fica evidente diante de suas
respostas um total descaso com relação a preservação do guará como de outra
espécie animal.
Para o pesquisador P3 um dos grandes motivos que levaram a população de
Guaratuba a desconhecer as relações entre a comunidade local e o guará foi a falta
de acesso à educação formal.

Nossa população permaneceu muito tempo isolada e de certa forma
abandonada do resto do estado, em uma condição de pobreza
mesmo, com poucos ou quase nenhum recurso. Não vou dizer
miserável, por que peixe sempre teve. Então peixe e farinha de
mandioca tinham pra comer. Mas eram muito pobres, acesso a cultura
a informação quase não existia. Claro que as famílias que tinham mais
posses as coisas eram diferentes. Elas podiam ir a escola e aprender,
enquanto os mais pobres não tinham acesso a nada.

É possível observar que a educação formal tem um papel determinante na
divulgação e apropriação do conhecimento em uma determinada sociedade e
comunidade. É sabido que sua efetiva universalização garante, aos indivíduos que
pertencem a esses grupos mais isolados, o acesso a informações que em suas
comunidades não seriam possíveis. Para Castro e Baeta (2011) atualmente o direito
à educação, à cultura e a informação são considerados direitos fundamentais do
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cidadão pois é através do acesso a educação que outros direitos são efetivamente
garantidos. Os mesmos autores destacam que para compreender as contradições
de nossa sociedade o direito à educação é uma necessidade inquestionável para
efetiva

concretização

da

democracia

e

a

formação

de

uma

sociedade

ambientalmente justa.

4.2.3 O Medo - e o desaparecimento do guará

Uma das mais fortes emoções sentidas pelo ser humano é o medo. Para
muitos visto como um emoção forte, intensa, porém negativa, o medo tem o poder
de delinear o caráter e a personalidade humana e, até mesmo limitar o campo de
ação social. Ele influencia diretamente a maneira com a qual nos relacionamos com
os outros e com o mundo (Roazzi et al, 2002).
Roazzi et al (2002, p. 180) definem o medo como uma ameaça advinda de
diferentes formas de manifestação. Dessa forma, compreende-se como uma ”reação
emocional” de maior ou menor intensidade diante de uma situação de perigo real ou
imaginária.
Para Varnier (2006, p. 286), o medo possui um vocabulário imenso como:
Alarme, acovardamento, angústia, ansiedade, apavoramento,
apreensão, assombro, aversão, cagaço, azar no jogo, covardia,
desassossego, desbrio, enlouquecimento, fobia, ódio, raiva, horror,
inquietação, inquietude, medo, pânico, paúra, pavor, pusilanimidade,
receio, repulsa, sobressalto, susto, temor, terror, tremor, etc.

Os medos tendem a variar com a idade, gênero, classe social, nível de
desenvolvimento cognitivo e outros fatores, de individuais e sociais. São
influenciados diretamente pela cultura na qual o indivíduo está inserido. Ele pode
atuar como um mecanismo de alerta, diante de uma potencial situação de perigo.
Ele é indispensável na manutenção da sobrevivência biológica, além de atuar
diretamente sobre a estrutura do ego que deseja expressar-se e desenvolver-se livre
de qualquer ameaça de perda (ROAZZI, et al 2002).

101

Varnier (2006) ainda afirma que temos medo daquilo que não conseguimos
compreender. Temos normalmente medo do novo mas principalmente do
desconhecido.
Para Gaviria (2008), atualmente não é mais o medo antigo, medo do poder
cósmico (Deus) que amedronta as pessoas, e sim o poder mundano, construído e
estabelecido pelo homem e pela sociedade, que na maioria dos casos excede a
capacidade humana de resistência. Esse poder mundano estabelecido modificou e
transformou nosso medo primitivo em medo do desvio à norma, concebendo a
violência e o medo como elementos indispensáveis do poder mundano. Não bastam
as normas e as regras, é necessário o terror e o temor do castigo para aqueles que
as desobedecem.
Como um fator social, o medo influencia as relações sociais estabelecidas
pelas pessoas bem como norteia todo o campo de atuação em uma comunidade.
Neste entendimento, percebeu-se, com a realização da pesquisa, que o medo
é um sentimento compartilhado por uma expressiva parcela da população de
Guaratuba. Essa população teme que as práticas de caça coleta de ovos de aves
silvestres, especialmente a do guará, acabem por extinguir essa ave da Baía de
Guaratuba. Mafra (1952) reforça que durante o período colonial brasileiro, a Coroa
Real publicou um edital que proibia as práticas de caça e coleta de ovos de guará,
pois já então havia o temor da extinção do guará das terras brasileiras.
Esta de fato é uma reação evidente nas falas dos participantes,
principalmente de parte dos pesquisadores e estudiosos locais. O medo de que o
guará novamente desapareça é um sentimento comum compartilhado entre esses
pesquisadores locais e alguns poucos

ribeirinhos que têm algum entendimento

sobre a ave, entre os estudantes e os professores. Já que o guará é uma ave muito
sensível e o número de indivíduos presentes na baía ainda é muito pequeno, o
temor da perda é constante.
O pesquisador local (P1) afirma:
Eu tenho receio, pra não dizer medo de que o guará
desapareça de novo de Guaratuba. De modo geral as
pessoas dizem que se preocupam com o bicho, mas na prática
não é bem isso que acontece. Se você me pedir pra eu te dizer
onde eles se alimentam com certeza eu vou mentir, por que
tenho medo que as pessoas descubram onde ele está e de que
vão até lá para “observar”, e aí quando menos se vê não temos
mais guarás aqui. E aí você pode me dizer que a Força Verde
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tem a função de prevenir que isso aconteça. E eu te falo: com
uma baía desse tamanho quantos policiais você acha que
precisa? E eu te respondo: não existe contingente pra isso.

Em sua fala, o pesquisador deixa nítida sua preocupação com a ave guará,
já

que o

número de indivíduos ainda é muito reduzido,

podendo, assim, não

garantir o repovoamento na região. Teme, o entrevistado, que os mecanismos de
controle e intervenção do Estado sejam pouco eficazes para a garantia da efetiva
proteção da ave.
O pesquisador local P5 reforça:

Fazemos aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a gente
pode. Monitoramos seus locais de repouso, sítios de
alimentação, registramos e contamos o número de indivíduos.
Procuramos levar essas informações para a comunidade
através de palestras nos colégios. Mas a gente sabe que se
não houver uma articulação entre a preservação do guará e o
fator econômico, fica bem complicado a gente garantir que o
guará se recupere aqui em Guaratuba. Claro que não só aqui
em muitos lugares é assim.

Para esse pesquisador seus temores estão centrados quanto à recuperação
da ave na Baía de Guaratuba. Para P5, portanto, uma das ferramentas que deve ser
utilizada para garantir a preservação do guará em Guaratuba é a articulação entre a
conservação da ave e os benefícios financeiros que ela produz ou traz para a
sociedade. O ecoturismo é uma atividade de lazer não consumista que advém do
contato do homem com a natureza e, portanto,

a comunidade tem muito a se

beneficiar com o retorno do guará à baía de Guaratuba. Atividades como
caminhadas, fotografias, observação de baleias e pássaros estão entre seus
principais atrativos, e por que não também a observação dos guarás? O valor
monetário

originário

dessas

atividades

pode

ser

considerado

viavelmente

sustentável tendo em vista que essas populações garantirão a preservação dessas
regiões enquanto turistas estarão gastando dinheiro para visitá-las (PRIMACK e
RODRIGUES, 2001).
A estudante E5 revela sua aflição: “Professora, não tem ninguém aqui no
meio da baía, nessa ilha que a gente viu o guará e que esteja cuidando deles. Como
se pode impedir que alguém venha até aqui e leve os filhotes embora”. É perceptível
na fala da adolescente seu temor, que é apresentado de modo subjetivo. Fica
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subentendido nas entrelinhas de sua fala que ela teme que os guarás desapareçam
novamente da baia por ações de caçadores. Quando sentimos a angústia, o perigo
e a ameaça da perda sentimos medo, e baseado naquilo que sentimos, diante
dessa ameaça, é que nos posicionamos em relação aos acontecimentos (ROAZZI
et al, 2002)
A moradora ribeirinha R24 complementa:

Muitas coisas são mascaradas, estão escondidas. As pessoas dizem
que cuidam, que preservam a baia, os animais, os botos, mas na
verdade, não bem assim que as coisas funcionam. O pessoal acha
que não tem fim, que sempre vai melhorar a pesca, que bicho tem de
monte. Só se importam mesmo em quanto vão lucrar. Eu tenho
medo que um dia acabe de verdade. Se você me pedir se com o
guará vai ser diferente eu não sei te responder.

Para essa participante, seu medo centra-se na perda da biodiversidade
animal de toda a baía, já que comportamentos predatórios com relação a várias
espécies são comuns e de certa maneira socialmente aceitos. Para Primack e
Rodrigues (2001) uma mudança profunda só acontecerá realmente quando os
sujeitos perceberem e sentirem realmente que estão perdendo algo valioso se

a

prática de explorar e danificar as comunidades biológicas continuar.

4.2.4 Preservação e cuidado. A preservação das espécies e o cuidado com o
guará

No último século, mas com mais intensidade nas suas últimas décadas,
presenciou-se e testemunhou-se, em ritmo acelerado, a destruição dos recursos e
dos ambientes naturais.
Soffiati (2011) ressalta que

o empobrecimento acelerado dos ambientes

naturais e a perda da diversidade de espécies são preocupações crescentes e têm
estado no foco discussões de grupos de cientistas e ambientalistas. Quanto mais
simplificada for a diversidade de vida e quanto maior for a extinção de espécies dos
cinco reinos, pior se tornará a qualidade das condições indispensáveis à
manutenção da vida na Terra. Nesses termos, também se insere a humana. Uma
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biodiversidade rica é responsável pelo equilíbrio dos ecossistemas. Vale destacar
que centenas de espécies não foram descobertas e catalogadas ou estudadas até
hoje, e vale destacar, principalmente, que essas espécies tornaram-se fontes
valiosas de riqueza pois carregam, consigo, informações ainda desconhecidas para
a espécie humana.
Para Primack e Rodrigues (2001, p.63)

A sobrevivência de cada espécie deve ser garantida, independente
de sua abundância ou importância para nós. Isto é verdadeiro se a
espécie é grande ou pequena, simples ou complexa, velha ou
recentemente surgida, de grande importância econômica ou de
pequeno valor imediato. Todas as espécies são parte de
comunidades de seres vivos e têm tanto direito quanto outro
humano de existir.

Para os autores acima citados, a melhor estratégia de preservação da
diversidade biológica a longo prazo” é a preservação das comunidades locais e das
populações em ambiente selvagem, pois somente na natureza as espécies são
capazes de continuar seu processo de adaptação e mutação evolucionária. Como
no caso do guará, ave que por muitos anos permaneceu desaparecida do litoral do
Paraná, especialmente de Guaratuba, e agora vem aos poucos reiniciando um
processo de recuperação e repovoamento em um território que já foi seu.
Na questão de preservação

e manutenção do guará, os participantes da

pesquisa demonstraram que os sentimentos de preservar e cuidar devem ser
cultivados e mantidos por toda a população da cidade. Esses sentimentos de
valoração da ave na Baía de Guaratuba são necessários para que

haja um

movimento de mudança e uma garantia real do repovoamento do guará na região.
O pesquisador P5 esclarece:

Não existe uma garantia real de que a ave vá ser preservada na baia
se não houver uma mudança de comportamento. Uma mudança de
foco. Precisamos mudar a forma com as pessoas enxergam as
coisas. Especialmente os mais simples. Por isso temos feitos tantas
campanhas de Conscientização, tentando fazer as pessoas
entenderem que precisam mudar. Mas te confesso, algumas vezes
dá vontade de desistir, mas não dá.

Na fala do pesquisador, fica evidente sua preocupação com a recuperação da
população de guarás que vive na Baía de Guaratuba. O pesquisador demonstra
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conhecer alguns mecanismos capazes de transformar as relações estabelecidas
com o ambiente e que podem indiretamente garantir a preservação da espécie na
baía. Para Lima (2011), é necessário conhecer as opções que dispomos e as
implicações que acarretam, no presente e para o porvir.

Segundo o autor, é

necessário que os indivíduos tenham consciência de que conservar ou transformar a
realidade é um arbítrio e um direito que a vida nos reserva, mas que é necessário
que seja cada um realmente consciente do significado que isso representa para nós
e para os outros.
A estudante E4 demonstra sua preocupação, “o guará é uma ave tão linda
eu não entendo como alguém não pensa em cuidar em preservar. Nossa pra que
matar ou comer seus ovos. O pessoal realmente deveria cuidar de um patrimônio
tão lindo”. O estudante E13 reforça: “ Professora algumas vezes eu tenho dificuldade
de entender certas coisas. Olha que animal lindo por que não cuidar? Não
preservar? É complicado entender a cabeça das pessoas.”
Para os estudantes é difícil compreender as possíveis razões que levam os
sujeitos a agredirem o ambiente em que estão inseridos e como espécies de
animais, em especial o guará, desaparecem de seus habitats por ações antrópicas.
Ações essas que vitimizam centenas de espécies de animais todos os anos. “A
perda de espécies que está ocorrendo no presente não tem precedentes, é única, e
pode ser irreversível” (PRIMACK e RODRIGUES, 2001 p.36).
Para a

moradora ribeirinha R10 “ o governo deveria cuidar mais desse

patrimônio, eu não vejo nada. Tá todo mundo quieto”. Para essa entrevistada, as
ações de preservação deveriam partir do Estado e não das modificações de atitudes
e percepções que os indivíduos têm em relação ao meio ambiente em que vivem e
estão inseridos. Tuan (1980) reforça que a maneira com a qual nos relacionamos
com o ambiente em que estamos vivendo é individual, e até certo ponto fisiológica.
Nos acostumamos facilmente com a beleza ou

com feiúra

desses ambientes,

porém é necessário desenvolver novas percepções e sentimentos do universo que
nos cerca, devemos interagir de forma a preservá-los e a conservá-los.
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4.2.5 O belo e a beleza - a beleza dos guarás

A beleza é um conceito subjetivo, porém real. Pode produzir sentimentos que
vão desde a simples contemplação do belo a atitudes mais ousadas para possuí-la
ou desfrutá-la.
Pode-se definir beleza como uma coisa bela, muito agradável, muito gostosa,
harmonia física, moral ou artística, que inspira admiração e encantamento. A beleza
não sentida apenas pelos cinco sentidos humanos, mas por filtros sociais, tais como
códigos morais, políticos e estéticos, os quais percebem a presença e a ausência da
beleza em pessoas, animais, objetos, coisas e fatos (TEIXEIRA, 2001).
Segundo Kirchof (2003, p.48) o belo atinge

os nossos sentidos possuem a função de receber as sensações, mas
apenas o pensamento (nous) é capaz de reconhecer (lembrar), a
partir da qualidade dos objetos, as idéias, dentre as quais o belo é
definido como uma das mais perfeitas, juntamente com o bem e a
verdade.

Para Kupsch (2008) fazendo referência filósofo grego Platão atribuiu o belo a
um objeto em si, mas segundo ele a beleza existe no objeto apenas como uma
idéia. O belo não necessita ser explicado e ou discutido apenas sentido.
Sendo percebida pelos cinco sentidos, mas, com mais intensidade pelo
sentido da visão, é importante destacar a conhecida expressão que “a beleza está
nos olhos do observador”, que a interpreta de forma subjetiva, baseada em dados
biológicos e comportamentos sócio-culturais. Assim, os canones de beleza
formalizados e os conceitos de mais ou menos belo, podem variar de indivíduo para
indivíduo, sociedade para sociedade, tempo e

espaço (TEIXEIRA, 2001). Tuan

(1980) afirma que ser humano percebe a beleza com os sentidos, pois pode-se ter
um olhar de contemplação da natureza, sentir o cheiro do mato, o gosto dos frutos...
e isto tudo reflete diretamente na nossa relação com o ambiente.
Teixeira (2001) destaca, ainda, que em inúmeras espécies de animais as
fêmeas são atraídas no período do acasalamento pelos machos mais bonitos, por
aqueles que possuem maiores atributos de beleza. Conceito este também aplicado à
espécie humana. O autor destaca que pessoa nenhuma está indiferente a uma
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expressão de beleza; ela tem valor em si, desperta uma atenção especial do
observador, por motivações diversas. Pode-se referir a lugares, animais, obras de
arte, pessoas e outros.
O guará é considerado por muitos especialistas, como uma das mais belas
aves do planeta, por possuir penas em tom de púrpura que o destacam das demais
aves dos manguezais, podendo, desta forma, ser avistado e reconhecido de longe,
por qualquer simples observador (OLMOS e SILVA e SILVA, 2003)
A beleza do guará, em especial o destaque de sua plumagem comparado a
outras aves dos manguezais, desperta inúmeros sentimentos e emoções nas
populações que convivem no seu habitat, no caso a população do município de
Guaratuba.
O pesquisador P1 destaca:
Quando eu o vi pela primeira vez na baía, confesso pra você eu
chorei. Um animal maravilhoso, lindo, ali na nossa frente. Ele estava
solto era um animal selvagem sem dono, vermelho, lindo, lindo. Olha
foi emocionante. Eu já tinha visto no Zoológico de Pomerode, mas
aquele era meio desbotado. O nosso era lindo de um vermelho vivo.

A fala do pesquisador é carregada de um sentimento profundo de admiração
e encantamento diante da

contemplação da ave guará.

Por muitos anos essa

observação não foi mais possível em Guaratuba, e esse primeiro contato desperta,
no observador sensações que vão do prazer extremo ao choro. Este evento foi um
primeiros avistamentos do animal na localidade estudada.
Para Tuan (1980, p. 110):

O despertar profundo para a beleza ambiental, normalmente
acontece como uma revelação repentina. Este despertar não
depende muito de opiniões alheias e também em grande parte
independe do caráter do meio ambiente. As cenas simples mesmo as
pouco atrativas podem revelar aspectos que antes passavam
desapercebidos e este novo insight na realidade é às vezes,
experienciado como beleza.

Nesse encaminhamento, R 22 relata.

Eu e meu marido, minha cunhada e meu irmão saímos de barco
pela baía, a gente tava testando o barco novo. De repente vimos
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aquele pássaro tão lindo parado ali. Fiquei emocionada, ele é lindo,
lindo, lindo demais a gente se emociona. Quando eu era criança
aprendi na escola que o guará era o símbolo de Guaratuba, e agora
a gente pode ver ele depois de tanto tempo que ele ficou sumido
daqui a gente acaba se emocionando muito. Mas ele é muito lindo,
vermelho como sangue.

Para essa moradora ribeirinha, esse primeiro contato com o guará despertoulhe inúmeras emoções e trouxe à tona vários sentimentos, que até então ela não
havia experienciado, especialmente pelo fato de o guará ter desaparecido por tanto
tempo da baia de Guaratuba e não mais fazer parte da realidade dessa comunidade.
As mais intensas experiências estéticas com a natureza normalmente nos apanham
de surpresa.

A beleza é sentida como um aspecto da realidade até então o

desconhecido, contrapondo-se ao gosto desenvolvido por certas paisagens ou locais
conhecidos (TUAN, 1980).
Ao ver o guará em seu ambiente natural, a estudante E16 enfatizou:
“Professora, como ele é lindo, acho que eu nunca vi um pássaro tão lindo”; já
estudante E 7 comentou: “O guará com certeza não passa despercebido à vista,
como ele é bonito”.
E para um reforço desse entendimento, a estudante E2 comentou:
Professora, assim a gente não consegue entender por que as
pessoas caçavam os guarás, eles são muito lindos. Como eles são
lindos, de um vermelho maravilhoso. Eu nunca tinha visto, mas eles
são lindos.

Fica evidente que para os estudantes as cores e a aparência dos Guarás
despertam admiração e contemplação. Sentimentos esses produzidos a partir da
experiência vivenciada naquele instante de observação da ave em seu ambiente
natural.

4.2.6 O símbolo de Guaratuba - o guará

Segundo Oliveira (2003), o vocábulo "símbolo" vem do grego "symbolon:
contra-senha", sinal de reconhecimento, do verbo symballoo que significa: “reunir,
"conjuntar", "concorrer", "conectar". O símbolo é o “encontro” pelo qual se adquire
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conhecimento. Sendo assim, é fixado no coletivo através de uma representação em
determinados momentos mais concreta e sensorial, e em outros mais abstrata e
intelectual.
Oliveira (2003) enfatiza, ainda, que os símbolos são próprios do seres
humanos, dentro de determinada rede de referências. Estão sempre condicionados
pelas circunstâncias históricas, culturais, psicológicas e sociais nos quais estão
inseridos.
Para Paulani e Muller (2010), o símbolo é considerado ambíguo, ou seja,
possui mais de uma interpretação, dependendo normalmente do olhar do
observador, operando de um lado como uma representação subjetiva e de outro
como uma imagem vinculada a existência de um objeto. Em contextos diferenciados
os símbolos possuem significados diversos.
Para os mesmos autores, o significado de um símbolo depende de uma
convenção partilhada em um determinado contexto ou grupo social onde a atribuição
simbólica é articulada ao significado de um ou mais atributos da imagem utilizada
como símbolo.
Tuan (1980 p. 166) reforça:
Um símbolo é um repositório de significados. O significados
emergem das experiências mais profundas que se acumularam
através do tempo. As experiências profundas têm muitas vezes um
caráter sagrado, extra-terreno, mesmo quando elas se originam na
biologia humana. Quando os símbolos dependem de acontecimentos
singulares, eles devem variar de um indivíduo para outro e de uma
cultura. Quando se originam em experiências comuns da maior parte
da humanidade, eles tem um caráter mundial. Os fenômenos
naturais como o céu, terra, água, pedra, vegetação são interpretados
de maneiras semelhantes por povos diferentes. Lugares e objetos
específicos como pinheiro, rosa, fonte ou moita têm interpretações
diferentes.

Para Carrano e Scherer Neto (2009), o guará é visto atualmente como um
dos símbolos vivo das comunidades litorâneas paranaenses. Sua presença e o seu
valor inestimável estão marcados nos nomes dos municípios de Guaratuba e de
Guaraqueçaba. Sua preservação e manutenção são indispensáveis no que refere à
preservação da biodiversidade, bem como para a continuidade da cultura e das
tradições locais.
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Esse entendimento dos estudiosos quanto à representação social do guará
subsidia o entendimento dos participantes deste estudo, pois a grande maioria
desses participantes vêm o guará como um dos símbolos mais importantes da
cidade de Guaratuba. Sua imagem está presente na bandeira e no brasão do
município, e dá nome a inúmeros estabelecimentos comerciais.
Para R34, “o guará é o símbolo da cidade, daí vem o nome Guaratuba.” Já
para R12, “ ele é o símbolo de Guaratuba, você pode ver isso por aí, quando
passeia pela cidade tem muitas imagens de guarás”. Para ambos participantes,
existe a percepção da existência de uma estreita relação entre a

ave

e a

comunidade.
A pesquisadora P2 destaca:
O guará é um dos símbolos da cidade, sim. No período da
colonização do município era possível a ver bandos muito grandes
de guarás sobrevoando a cidade e toda a baía. E isso chamava
muito atenção das pessoas que viviam aqui. Daí deriva o nome
Guaratuba, muitos guarás.

A pesquisadora esclarece, na sua fala, que o nome do município é originário
dessa estreita relação existente entre a ave guará e a população do município de
Guaratuba, quando de sua formação e fundação assim como em outras cidades do
litoral do Paraná. Carrano e Scherer Neto (2009) fazem referencia à ligação entre o
nome de Guaratuba e a quantidade expressiva dessas aves que aqui viviam no
período colonial.
Para Tuan (1980, p.114)

A consciência do passado é importante no amor pelo lugar. A
retórica patriótica sempre tem dado ênfase às raízes de um povo.
Para intensificar a lealdade se torna a história visível com
monumentos na paisagem e as batalhas passadas são lembradas,
na crença de que o sangue dos heróis santificou o solo. Os povos
analfabetos podem estar profundamente afeiçoados ao lugar de sua
origem. Eles podem não ter o senso ocidental moderno, mas quando
procuram explicar sua lealdade com o lugar, ou apontam os laços
com a natureza ( o tema Mãe Terra) ou recorrem a história.

Para a estudante E12 “ É muito bacana ser, o nome da cidade em que a
gente vive, uma homenagem a um pássaro tão legal, e tão bonito, tenho orgulho em
dizer que o símbolo de minha cidade é o guará”. Para a estudante, o significado
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produzido por este símbolo revela, em seu intimo, o despertar de um contentamento
e orgulho. Paulani e Muller (2010) esclarecem que o símbolo é ambíguo, possuindo
múltiplas interpretações, cabendo ao receptor dessa informação percebê-las e
interpretá-las de forma individual

4.4 As últimas impressões

A paisagem ambiental inspira o ser humano desde o início de nossa
existência. A contemplação da natureza desperta no observador os seus sentidos.
O cheiro da mata, o som da água que corre em um córrego, o quebrar das ondas do
mar na areia da praia, trazem a tona sentimentos que podem ser traduzidos de
diversas maneiras. Podemos lembrar de nossa infância, de momentos marcantes de
nossa adolescência, bem como nos trazem a paz interior e a tranqüilidade de
espírito. O retorno do homem contemporâneo às suas raízes, e à terra que o formou.
A paisagem natural de Guaratuba é assim inspiradora. A beleza ímpar da
praia, da baía, da Serra do Mar eleva o espírito de um observador a contemplá-la.
No entanto, para uma grande parcela da população residente na cidade de
Guaratuba, essa beleza passa despercebida, de certo modo é ignorada. Viver nesse
ambiente inspirador lhes é algo comum, corriqueiro e de certa forma, de pouco valor.
As pessoas vivem, trabalham, relacionam-se, mas de maneira quase imperceptível,
ignoram o patrimônio ambiental do local onde vivem. Esse comportamento é notado
quando se observa que setores da população mostram desconhecer que a ave
símbolo de Guaratuba, o guará, após um logo tempo de ausência, volta e reinicia um
novo povoamento na Baía de Guaratuba.
Algumas poucas publicações em jornais locais trataram sobre o retorno do
guará na Baía de Guaratuba, mas a pesquisa possibilitou a percepção de que para
uma grande parcela da população esse fato teve pouca representatividade e não
atingiu um nível de entendimento ou compreensão do momento histórico que
vivenciam.
Um dos fatores motivadores deste estudo foi o patrimônio ambiental

de

Guaratuba. A riqueza de flora e fauna além da paisagem natural, motivou o

112

desenvolvimento da pesquisa e de uma ação sócioeducativa em Educação
Ambiental no município. Essa ação buscou trazer, para o centro das discussões, o
fato do retorno do guará aos manguezais da região.
Durante a realização da pesquisa foi possível notar, nos grupos estudados,
que diferentes olhares e percepções

sobre o guará emergiram

sujeitos e da forma como esses entendem a

sua

das falas dos

relação com a cidade de

Guaratuba.
A participação dos jovens estudantes na pesquisa foi relevante, e talvez tenha
sido a contribuição mais importante para este estudo. Os estudantes têm sido
expostos a problemática ambiental desde cedo, no inicio de sua escolarização
formal. São ensinados a separar o lixo, a manter os ambientes organizados, a não
poluir a água. Porém, os temas são discutidos apenas no espaço da sala de aula,
produzindo pouca reflexão e apreensão do conhecimento. Então, a participação
efetiva in loco, tem outra dimensão. Esta foi capaz de redirecionar e trazer um novo
olhar sobre a problemática ambiental, tanto local quanto global.
Os problemas ambientais locais passam despercebidos muitas vezes por que
esses estudantes estão acostumados àquele ambiente, àquela condição ambiental
que lhes é colocada. No entanto, refletir sobre ela é indispensável. O
desenvolvimento desta pesquisa pode trazer a esses adolescentes a possibilidade
de refletir, de reorientar suas práticas cotidianas. É de conhecimento comum que
quando se aprende fazendo, aprende-se para a vida toda. E esse estudo com
certeza é um aprendizado que ficará marcado na vida desses estudantes.
Em seus relatos, e durante o desenvolvimento da pesquisa, essa marca ficou
muito evidente. Em suas falas e expressões foi perceptível que a relação entre os
estudantes e o guará estava sendo “estreitada” e que o conhecimento adquirido
estava sendo efetivamente incorporado às suas vidas.
Os pesquisadores e estudiosos locais que também participaram da pesquisa
são pessoas que dentro das suas possibilidades buscam transformar a realidade
local. Com poucos recursos financeiros, de pessoal e de incentivo do poder público,
esses pesquisadores realizam um trabalho de grande importância para a
comunidade de Guaratuba. A maioria das pessoas residentes de Guaratuba não
conhecem os trabalhos e os esforços que fazem, esses estudiosos, para a garantia
da preservação da historia do município e também para preservar e manter sua ave
símbolo, o guará.
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Durante o desenvolvimento deste estudo esses pesquisadores e estudiosos
sempre mostram-se muito solícitos, colocando-se à disposição para auxiliar a
pesquisadora naquilo que fosse necessário. Para eles, preservar e difundir o
conhecimento sobre Guaratuba e sua ave símbolo tem um valor inestimável. Em
suas falas, esses sujeitos demonstraram uma paixão profunda por aquilo que fazem,
e manifestaram o desejo de que esse conhecimento por eles adquirido seja
repassado não só para a cidade, como para todos aqueles que por ela passam.
Para esse grupo, esse momento histórico em que o guará inicia um
repovoamento é um momento ímpar. Uma ave extinta localmente, que após tantos
anos retorna ao seu lar é algo de valor incalculável. Garantir sua preservação e
manutenção nos manguezais de Guaratuba não é dever só do povo guaratubano,
mas um dever do povo paranaense.
A população ribeirinha da Baía de Guaratuba é o outro grupo estudado. Esta
população é aquela que está mais próxima do guará, porém mais alheia a todo o
processo de repovoamento. Sabe-se que para garantir sua sobrevivência o homem
retira da natureza o que necessita para viver e isto não é diferente em Guaratuba. A
população reside, pesca, planta, trabalha e relaciona-se nesse ambiente, porém
muitas vezes não se dá conta daquilo que está acontecendo ao seu redor.
Muitas dessas pessoas desconhecem o guará e não identificam a ave. Para
muitos deles é só mais um passarinho que vive na baía. Para eles, garantir o
sustento de suas casas é o mais importante. Preservar a natureza é algo distante
de sua vivência, discutir problemas ambientais é algo fora de sua realidade local.
Para alguns poucos ribeirinhos ter o guará como vizinho é um grande orgulho,
mas, efetivamente, fazer algo para a manutenção da ave na baía lhes é ainda algo
muito distante.
Nesse contexto, foi possível notar que há uma necessidade urgente de se
discutir com a sociedade guaratubana sobre o fenômeno do repovoamento do
guará. É preciso que os vários segmentos da sociedade civil estejam discutindo e
refletindo e, de certo modo, agindo efetivamente sobre essa dádiva ambiental local.
Em uma cidade que possui um dos maiores patrimônios ambientais do estado do
Paraná, e onde o turismo é fonte de riqueza, preservar a natureza e o guará é
deveras importante.
A questão “guará”, porém, não, se refere somente a ele, mas também se
refere a todas as espécies que vivem no ambiente da Baía de Guaratuba. A
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reorientação das praticas cotidianas é necessária para garantir-se a sobrevivência
de todos. Preservar a Baía de Guaratuba é garantir a vida de todos que habitam no
município, é manter as tradições culturais e buscar-se a harmonia com a natureza.
Nesse pormenor, cabe uma reflexão constante sobre as nossas práticas
cotidianas. Percebemos realmente o ambiente ao nosso redor? Valorizamos o
“pedaço do paraíso” em que vivemos? Essas questões devem permear a nossa
mente. Devemos nos esforçar para a desconstrução de hábitos ambientalmente
predatórios em relação ao meio ambiente principalmente, devemos
nossa natureza, a natureza bela e ainda nossa, da Baía de Guaratuba.

preservar a
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O município de Guaratuba possui em seu território um patrimônio ambiental
de grande beleza. Dentre seus inúmeros atrativos destacam-se suas praias, a Serra
do Mar, a reserva da mata atlântica, além de sua baía e grande diversidade de flora
e fauna. O guará, ave que dá nome à cidade, símbolo do município, foi muito
abundante no período de fundação e acabou por desaparecer devido a ações
antrópicas tanto em Guaratuba como também em todo o litoral paranaense. Com o
retorno do guará à Baía de Guaratuba, após anos de desaparecimento, a ave vem
ocasionando momentos de alegria e contemplação para os moradores da região.
Este estudo, que se centrou na importância do guará, analisou as questões
históricas,

sociais

e

ambientais

envolvidas

em

seu

desaparecimento,

a

representação social que essa ave tem para a comunidade e o papel que ocupa no
imaginário dos moradores da cidade, visando o desenvolvimento de ações e atitudes
ambientalmente corretas e que garantam o repovoamento da ave na região.
Nesse sentido, percebeu-se que é necessário que todos os segmentos da
comunidade guaratubana repensem, reflitam e desconstruam comportamentos
predatórios em relação ao meio ambiente, especialmente no referente ao guará.
Percebeu-se, também, que cabe a construção coletiva de novos paradigmas que
busquem o respeito e a preservação da fauna local incluindo, nesse contexto, a
manutenção do guará em Guaratuba.
As conversas informais pré-estruturadas realizadas com os participantes da
pesquisa (ribeirinhos, pesquisadores e estudiosos locais e estudantes) e os estudos
bibliográficos possibilitaram a identificação das principais razões que contribuíram
para o desaparecimento do guará da Baía de Guaratuba, destacando-se, nesse
contexto, as ações de caça e coleta de ovos de aves silvestres às margens da baía,
com ênfase, no caso, para com os ovos do guará. Prática, esta, que segundo o
relato de um dos participantes da pesquisa, referenda o “dito popular” de que esse
comportamento existiu e ainda existe em toda a Baía de Guaratuba. A fala de um
pesquisador local reforça esse entendimento: Antigamente, sabe, a gente ouvia por
aí que tinha gente que criava guará que nem galinha, aparava as asas pra ele não
voar e comia os ovos e a carne. Não tinha galinha por aqui o pessoal se ajeitava
como dava. Mas isso faz tempo (P5).
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Nesse sentido, os resultados da pesquisa encontram respaldo em Carrano e
Scherer Neto (2009) que afirmam: as ações antrópicas foram as principais
responsáveis pelo declínio e posterior desaparecimento do guará do litoral
paranaense.
Durante as conversas informais com os historiadores locais, foi possível
constatar a pouca existência de material escrito e documental a respeito do período
de fundação do município de Guaratuba. Segundo os historiadores, muito do que
havia foi perdido ou deteriorou-se com o passar dos anos. Há apenas um único livro
sobre a história de Guaratuba, e alguns outros poucos textos. Foi possível captar
que existe, por parte desses historiadores, um desejo de resgatar registros escritos,
falados, imagens que mostrem e valorizem Guaratuba e sua ave símbolo, o guará. A
ausência desse material também dificultou uma análise mais criteriosa quanto às
atitudes dos habitantes locais no que se refere ás suas tradições culturais e relações
com a natureza – com o meio ambiente onde vivem. Nesse caso, as “falas” dos
envolvidos na pesquisa foram os recursos fundamentais para o desenvolvimento do
estudo.
Considerando, portanto, os comportamentos pessoais ambientalmente
predatórios em relação às espécies de aves na localidade, buscou-se estimular
mudanças de atitudes nos estudantes quanto à preservação do guará, bem como de
proporcionar, a esses adolescentes, um contato com a história e com a ecologia do
guará, valorizando sua importância para a fauna local. Os resultados dessas
atividades de Educação Ambiental foram relevantes. Muitos dos adolescentes
participantes da pesquisa, até aquele momento, mesmo sendo alunos do ensino
médio, não haviam ainda visitado a Casa da Cultura de Guaratuba e pouco sabiam
sobre a história do município e sobre a ave guará. Muitos deles não conheciam a
Baía de Guaratuba, fato também decorrente de condições financeiras, pois viagens
de barco normalmente custam caro e, as famílias de muitos desses jovens, algumas
vezes, não dispõem de recursos financeiros para tais fins.
No decorrer das viagens de estudos, os adolescentes expressavam
contentamento diante da participação na atividade, comentavam como a baía é
bonita, comentavam da beleza do guará, vibravam a cada animal que surgia. Assim,
foi possível perceber que o contato com a ave símbolo do município proporcionou, a
esses jovens, um novo olhar sobre a representação do guará para a população da
localidade e sobre a relação dessa ave com essa mesma população. Um dos
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adolescentes comentou; ”Nossa, professora, eu nem sabia que a baía era assim tão
bonita. O pessoal sempre fala mas eu nunca tinha vindo.” Para outro adolescente, o
contato com o guará

despertou-lhe

sentimentos de preservação da ave:

“Professora a gente precisa fazer alguma coisa pra poder cuidar e manter o guará
aqui na baía”.
Nota-se, nas falas desses estudantes, que a sua percepção em relação ao
guará e ao ambiente em que vivem modificou-se gradualmente desde o início das
ações da pesquisa para o final. Fernandes et al (2004 p.2) afirmam que a “educação
e a percepção ambiental despontam como armas na defesa do meio natural”, e
levam o individuo a reaproximar-se da natureza buscando uma maior qualidade de
vida para todos, e desenvolvendo uma maior responsabilidade com o meio onde
estão inseridos.
As falas dos moradores ribeirinhos, dos pesquisadores e estudiosos locais,
assim como as impressões e as falas dos adolescentes, possibilitaram identificar as
representações sociais do guará no imaginário coletivo da população de Guaratuba.
Jodelet (2009, p 698) referencia que a representação social “intervêm como meio de
compreensão, ferramentas de interpretação e de construção de significações
partilhadas em torno de um objeto de interesse comum ou de acordo negociado”.
Nesse entendimento, as principais representações sociais (as categorias de análise)
observadas nos grupos selecionados por esta pesquisa são: sobrevivência - caça e
coleta de aves silvestres como um dos fatores que levaram ao desaparecimento da
ave guará da Baía de Guaratuba; o desconhecimento e o conhecimento da presença
da ave na baía; o medo da perda da ave dos manguezais de Guaratuba; o guará
como um símbolo vivo da cidade de Guaratuba; a necessidade da preservação e do
cuidado com o guará na região; e a dimensão do belo e da beleza manifesta na
ave, na imagem do guará.
Para cada grupo de indivíduos estudados na pesquisa essas representações
sociais diversificavam, dependendo das experiências que cada um dos grupos
vivenciou. Os historiadores locais demonstraram sentir um misto de alegria e
motivação com o retorno do guará a Guaratuba. No imaginário desses participantes,
o guará é um dos filhos mais ilustres dessa terra que há muito havia partido e agora
retorna. A ave símbolo, presente em toda a cidade por meio imagens diversas e
logotipos de empresas, agora poderá ser observada ao vivo em seu ambiente
natural. Uma das historiadoras destacou: Fazem alguns dias, havia um grupo de
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pessoas vindas de fora a visitar a cidade e eu estava mostrando a eles a igreja
matriz. De repente, do nada, um bando de guarás passou bem pertinho da torre da
igreja. Eu nunca tinha visto na vida um bando tão grande passando tão pertinho. Foi
muito emocionante.
Diferentemente dos historiadores, o grupo dos pesquisadores locais vêem
com mais cautela esse retorno do guará a Guaratuba. Para eles, é necessário
garantir a preservação e o repovoamento da ave na baía. Segundo esses
pesquisadores, é necessária uma mudança de comportamento por parte da
população e, para tanto, há que se trabalhar com a Educação Ambiental. Fatores
culturais locais como a coleta de ovos de aves às margens da baía influenciam
diretamente neste processo e somente a conscientização poderá reduzir o impacto
que essas ações causam. Para um dos pesquisadores, é necessário que as áreas
de repouso e alimentação das aves sejam mantidas intocáveis para que os guarás
possam se reproduzir. Esses participantes reforçam, em suas falas, a necessidade
de uma mudança de comportamento cultural das pessoas para que “novos agires”
possam refletir diretamente sobre a prática social dos cidadãos.
Em relação ao grupo população ribeirinha, especialmente a comunidade
localizada em Cubatão, foi possível perceber que muitos dos participantes
desconheciam a existência da ave guará, e mesmo o confundiam com outras aves
ou, até, com outros animais de nomes semelhantes, como em uma das falas que
referiu-se ao “lobo guará”. Notou-se que para esses indivíduos o fator representação
social do guará não existe, já que a ave não faz parte de sua realidade. No entanto,
para aquelas pessoas que mesmo residindo nessa localidade assim tão afastada,
mas que embora esta situação chegaram a freqüentar a escola, essas já
identificaram que o guará é um dos símbolos do brasão de Guaratuba.
As outras comunidades ribeirinhas estudadas, por sua vez, demonstraram
por meio de suas falas que conhecem o guará, porém não conseguem, em muitos
casos, diferenciá-los dos colhereiros, aves que também possuem uma cor roseada.
Isso também se deve, muitas vezes, à distância e às dificuldades de acesso dessas
comunidades para chegar até a cidade de Guaratuba.
Com relação ao grupo de adolescentes, foi possível identificar que o guará
representa-lhes o símbolo do município onde vivem e que questões referentes a
preservação da ave estão sendo discutidas e trabalhadas na escola. Os estudantes
demonstravam conhecer e reconhecer que as ações humanas interferem
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diretamente nos processos naturais. Também demonstraram saber que há uma
necessidade constante de se desenvolver ações de Educação Ambiental.
Ficou-nos claro que para esses adolescentes o ato de preservar ou cuidar são
práticas que devem ser cultivadas pela comunidade de Guaratuba para que o guará
possa continuar seu processo de repovoamento na região.
Em vista desse quadro contextual, portanto, foi-nos possível identificar, nos
grupos estudados, que dependendo do local de residência, do nível de
escolarização e da exposição de suas manifestações, representações sociais
diferentes emergiam de suas expressões ou falas. De um lado, percebia-se
sentimentos de contemplação da beleza da ave e medo de uma nova extinção
dessa ave na localidade. De outro lado, igualmente percebia-se o afloramento da
preocupação e a certeza da necessidade da preservação e do cuidado com a
manutenção da ave na Baía de Guaratuba, contraposto, este, com os fatores
desconhecimento e ignorância também identificados pela pesquisa.
Para tanto, torna-se fundamental o desenvolvimento de ações em Educação
Ambiental que possibilitem às comunidades a reflexão sobre suas práticas
ambientais e sanitárias cotidianas, e sobre como se relacionam com as outras
criaturas com as quais compartilhamos esse planeta. Neste caso, especialmente
com o guará. Quintas (2004) esclarece que cabe à Educação Ambiental promover
as mudanças de comportamento nos sujeitos, nas suas práticas cotidianas e
individuais em relação ao meio ambiente e aos recursos naturais. E, para tanto, há
que se buscar metas e principalmente a formação de condutas e hábitos
ambientalmente responsáveis.
E foi assim que se entendeu de finalizar este estudo. Neste sentido,
expressa-se, aqui, o profundo desejo que o guará possa reproduzir-se e repovoar
em segurança tanto a Baía de Guaratuba, quanto as outras áreas que anteriormente
eram seu lar.
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Anexo 1

Cópia da Declaração da Direção do Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva
Mafra – Guaratuba Paraná.
Autorizando a aplicação da pesquisa nas dependências do colégio
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DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins, que concordamos com os itens citados no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido que será assinado pelos pais e/ou responsáveis legais
dos alunos de nosso colégio e participantes deste estudo.De outra forma, também
declaramos que, autorizamos a Professora Francine Amélia Schaufelberger Scherer,
docente do Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra Ensino Fundamental e Médio,
a realizar, com os nossos alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio, a pesquisa intítulada
“Educação Ambiental para preservação e manutenção do Guará (Eudocimus ruber) na Baía
de Guaratuba – Paraná,” com o objetivo geral desta pesquisa centra-se em estudar as
questões históricas, sociais e ambientais que envolveram o desaparecimento do Guará na
Baia de Guaratuba (Paraná), com a aplicação de práticas que visam a reintrodução e a
preservação da espécie.
Como objetivos específicos, definiu-se: Levantar as questões históricas e ambientais
que levaram ao desaparecimento do Guará; Promover atividades e ações de Educação
Ambiental com adolescentes visando a articulação do conhecimento com práticas sociais e
ambientais estimulando uma mudança de comportamento dos cidadãos em relação à
preservação do Guará; Proporcionar, aos adolescentes da cidade, uma averiguação
histórica e ecológica do Guará (Eudocimus ruber) valorizando sua importância para a fauna
local; Identificar, entre a população estudantil de Guaratuba, o fator “representação social”
da ave Guará no imaginário dessas crianças e no imaginário da própria população da
localidade; Estimular a criação de grupos de pesquisa que desenvolvam oficinas e ações
que visem a proteção e a preservação do Guará (Eudocimus ruber); Apresentar, à
comunidade estudantil de Guaratuba, propostas de Educação Ambiental que visem a
preservação da espécie Guará na localidade.
Cumpriremos o que determina a Resolução 196/96 – CONEP/MS e contribuiremos
com a pesquisa mencionada sempre que necessário, fornecendo informações.
Sabemos que nosso colégio poderá a qualquer fase dessa pesquisa retirar esse
consentimento. Também foi pela pesquisadora acima mencionada garantida o sigilo e
assegurado à privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa.
Concordamos que as imagens e os resultados deste estudo poderão ser
apresentados por escrito ou oralmente em congressos e revistas científicas, totalmente
anônimas.
Colocamo-nos a disposição para qualquer dúvida que se faça necessária.
Atenciosamente

_______________________________________
Diretora Maria Jose Rosa Sambati
Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra – Ensino Fundamental e
Médio

_____________________________________
Selma Camargo Meira
Chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá

132

APÊNDICES

133

Apêndice 1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Assinado pelos pais ou responsáveis legais e pelos adolescentes
Participantes da Pesquisa
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esclarecimentos sobre a pesquisa

Sou aluna do Programa de Mestrado em Saúde e Meio Ambiente da
Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE. Para efeitos da minha Dissertação,
estou realizando a pesquisa ”Educação ambiental: para a preservação e
manutenção do Guará (Eudocimus ruber) na Baia de Guaratuba – Paraná,” o
objetivo o geral desta pesquisa centra-se em estudar as questões históricas, sociais
e ambientais que envolveram o desaparecimento do Guará na Baia de Guaratuba
(Paraná), com a aplicação de práticas que visam a reintrodução e a preservação da
espécie.
Como objetivos específicos, definiu-se: Levantar as questões históricas e
ambientais que levaram ao desaparecimento do Guará; Promover atividades e
ações de Educação Ambiental com adolescentes visando a articulação do
conhecimento com práticas sociais e ambientais estimulando uma mudança de
comportamento dos cidadãos em relação à preservação do Guará; Proporcionar,
aos adolescentes da cidade, uma averiguação histórica e ecológica do Guará
(Eudocimus ruber) valorizando sua importância para a fauna local; Identificar, entre a
população estudantil de Guaratuba, o fator “representação social” da ave Guará no
imaginário dessas crianças e no imaginário da própria população da localidade;
Estimular a criação de grupos de pesquisa que desenvolvam oficinas e ações que
visem a proteção e a preservação do Guará (Eudocimus ruber); Apresentar, à
comunidade estudantil de Guaratuba, propostas de Educação Ambiental que visem
a preservação da espécie Guará na localidade.
Para tanto, aplicarei esta pesquisa entre os adolescentes do Colégio Estadual
Prefeito Joaquim da Silva Mafra Ensino Fundamental e Médio sob a supervisão da
Profª DRª Nelma Baldin, minha orientadora.
Assim, em vista disto venho convidar seu filho/filha a participar desta pesquisa
em Educação Ambiental. Esclarecendo que todas as atividades e ações a serem
realizadas junto aos adolescentes acontecerão a partir de seu consentimento. Para
o desenvolvimento da pesquisa serão realizadas atividades de pesquisa
bibliográficas e documental, entrevistas, viagens de estudos e produção de material,
que acontecerão em datas e locais previamente agendados e comunicados aos
pais/responsáveis legais.
Adicionalmente, informo-lhe que a participação de seu filho/filha no estudo é
inteiramente voluntária e, desse modo, o Sr (a) poderá retirar seu consentimento (de
que seu filho/filha participe) a qualquer momento, bem como também poderá deixar
de participar da pesquisa.
Em caso de dúvida quanto aos direitos dos informantes, ser-lhe-ão dados todos
os esclarecimentos e a liberdade de se dirigir e corresponder-se com o Comitê de
Ética em Pesquisa da UNIVILLE, no seguinte endereço: Campus Universitário, s/nº,
Bom Retiro, Caixa Postal 246, CEP 89201-972, Joinville/SC.
Telefone: (47) 3461-9235.
Gostaria de ressaltar a importância da participação de seu filho/filha no sentido
do fornecimento de informações que possibilitarão o enriquecimento dos
conhecimentos sobre o Guará e as relações históricas, ecológicas e ambientais da
população de Guaratuba (Paraná) com essa ave.
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Solicito, ainda, a permissão da divulgação dos resultados dessa pesquisa, e de
possíveis imagens dela resultantes, bem como me comprometo apresentar esses
resultados ao grupo de adolescentes e seus familiares e comunidade local, em
sessão previamente agendada.

Atenciosamente
__________________________________
Francine Amelia Schaufelberger Scherer

Endereço da pesquisadora para contato e correspondência:
Francine Amelia Schaufelberger Scherer
Rua: São José dos Pinhais nº1475 – Sobrado: 04 Bairros: Brejatuba
CEP: 83280-000 Guaratuba – Paraná
Brasil
Fone: (41) 9942-1003
Declaro que após ter sido convenientemente esclarecido (a) pela pesquisadora e
de ter entendido o que me foi explicado, concordo que meu filho/minha filha participe
voluntariamente da pesquisa aqui em destaque. Para tanto, expresso, aqui, o meu
consentimento.
Consinto que a (s) atividades (s) seja (m) realizada, bem como concordo que os
dados coletados com a pesquisa e as respectivas imagens sejam divulgados:

Guaratuba,____de___________de______.

__________________________________
Assinatura dos pais/responsáveis legais

__________________________________
Assinatura dos adolescentes participantes
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Apêndice 2

Modelo de Autorização de Uso de Imagem
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu
______________________________________________________abaixo
assinado (a), autorizo nos termos nos termos da Constituição da República
Federativa do Brasil, no seu Capitulo X art.5 da Fundação Educacional da Região de
Joinville – FURJ, mantenedora da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE,
a utilizar minha imagem e /ou voz diante da aprovação do material apresentado, em
qualquer mídia eletrônica, falada ou impressa, bem como autorizar o uso de meu
nome, estando ciente de que não há pagamento de cachê e que a utilização destas
imagens será para fins da pesquisa “Educação Ambiental uma necessidade para a
preservação e manutenção do Guará (Eudocimus ruber) na Baia de GuaratubaParaná”o objetivo da pesquisa em destaque refere-se a estudar as questões
históricas e ambientais que envolveram a extinção do Guará na Baia de Guaratuba,
por meio de ações de Educação Ambiental visando à reintrodução e a preservação
da espécie na localidade.

Assinatura_______________________________________________________

Guaratuba (PR), __________ de ___________________ de 2012.
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Apêndice 3

ROTERIO DE QUESTÕES A SEREM REALIZADAS DURANTE A ENTREVISTA
COM PEQUISADORES LOCAIS
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ROTEIRO DE QUESTÕES

1)
2)
3)
4)

Há quanto tempo você se dedica aos estudos das aves?
O que despertou em você o interesse pelo estudo das aves?
Há quanto tempo você estuda o guará? E por quê?
Onde você encontra suas principais fontes de pesquisa na literatura sobre o
guará?
5) Tem relacionamento com outros pesquisadores dessa ave (guará) em outros
estados do país?
6) Você se relaciona com outros pesquisadores que também estejam estudando
o guará na Baía de Guaratuba? Poderia citar alguém.
7) Já teve a oportunidade de observar os guarás em seu ambiente natural em
Guaratuba?
8) Você possui algum tipo de registro das observações realizadas?
9) Em sua opinião quais foram os motivos que levaram ao desaparecimento do
guará no sul do Brasil especialmente na Baía de Guaratuba?
10) Existem alguns tipos relações entre os moradores de Guaratuba e o guará?
Quais seriam elas e por quê?
11) Em sua opinião o que fez com os guarás retornassem à Baía de Guaratuba?
12) Você acredita na garantia de preservação do guará na Baía de Guaratuba?
13) Quais medidas ou ações você julga ser indispensável para a preservação da
ave no município?
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Apêndice 4

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Assinado pelos Pesquisadores Locais e pela População Ribeirinha
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esclarecimentos sobre a pesquisa

Sou aluna do Programa de Mestrado em Saúde e Meio Ambiente da
Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE. Para efeitos da minha Dissertação,
estou realizando a pesquisa ”Educação ambiental: para a preservação e
manutenção do Guará (Eudocimus ruber) na Baia de Guaratuba – Paraná,” o
objetivo geral desta pesquisa centra-se em estudar as questões históricas, sociais e
ambientais que envolveram o desaparecimento do Guará na Baia de Guaratuba
(Paraná), com a aplicação de práticas que visam a reintrodução e a preservação da
espécie.
Como objetivos específicos, definiu-se: Levantar as questões históricas e
ambientais que levaram ao desaparecimento do Guará; Promover atividades e
ações de Educação Ambiental com adolescentes visando a articulação do
conhecimento com práticas sociais e ambientais estimulando uma mudança de
comportamento dos cidadãos em relação à preservação do Guará; Proporcionar,
aos adolescentes da cidade, uma averiguação histórica e ecológica do Guará
(Eudocimus ruber) valorizando sua importância para a fauna local; Identificar, entre a
população estudantil de Guaratuba, o fator “representação social” da ave Guará no
imaginário dessas crianças e no imaginário da própria população da localidade;
Estimular a criação de grupos de pesquisa que desenvolvam oficinas e ações que
visem a proteção e a preservação do Guará (Eudocimus ruber); Apresentar, à
comunidade estudantil de Guaratuba, propostas de Educação Ambiental que visem
a preservação da espécie Guará na localidade.
Para tanto, aplicarei esta pesquisa entre os adolescentes do Colégio Estadual
Prefeito Joaquim da Silva Mafra Ensino Fundamental e Médio sob a o supervisão da
Profª DRª Nelma Baldin, minha orientadora.
Assim, venho convidá-lo (a) a participar desta pesquisa, esclarecendo-lhe que
as informações serão registradas, para maior fidedignidade dos dados a partir de
seu consentimento. Para um registro mais fidedigno. Informo-lhe que a identidade
dos (as) entrevistados (as) será mantida em absoluto sigilo. Comunico-lhe ainda que
se houver alguma questão que julgar constrangedora poderá a mesma ficar sem
resposta ou, então, o Sr (a) poderá deixar de participar da pesquisa.
Adicionalmente, informo-lhe que a participação no estudo é inteiramente
voluntária e, desse modo, poderá retirar seu consentimento a qualquer momento,
bem como deixar de participar da pesquisa.
Em caso de dúvida quanto aos direitos dos informantes, ser-lhe-ão dados
todos os esclarecimentos e a liberdade de se dirigir e corresponder-se com o Comitê
de Ética em Pesquisa da UNIVILLE, no seguinte endereço: Campus Universitário,
s/nº, Bom Retiro, Caixa Postal 246, CEP 89201-972, Joinville/SC. Telefone (47)
3461-9235.
Gostaria de ressaltar a importância da participação no sentido do
fornecimento de informações que possibilitarão o enriquecimento dos
conhecimentos sobre o Guará e as relações históricas, ecológicas e ambientais da
população de Guaratuba (Paraná) com essa ave.
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Solicito, ainda, a permissão da divulgação dos resultados dessa pesquisa,
bem como me comprometo apresentar esses resultados ao grupo entrevistado em
sessão previamente agendada.

Atenciosamente.
_________________________________
Francine Amelia Schaufelberger Scherer

Endereço da pesquisadora para contato e correspondência:
Francine Amelia Schaufelberger Scherer.
Rua: São José dos Pinhais nº1475 – Sobrado: 04 Bairros: Brejatuba
CEP: 83280-000 Guaratuba – Paraná
Brasil
Fone: (41) 9942-1003
Declaro que após convenientemente esclarecido (a) pela pesquisadora e de ter
entendido o que me foi explicado, concordo em participar voluntariamente da
pesquisa aqui esclarecida. Para tanto, expresso, aqui, o meu consentimento.
Consinto que a (s) entrevista (s) seja (m) registradas, bem como concordo que os
dados coletados com a pesquisa e as possíveis imagens sejam divulgados:

Guaratuba,____de___________de______.

__________________________________
Assinatura do (a) entrevistado (a)
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Apêndice 5

ROTERIO DE QUESTÕES A SEREM REALIZADAS DURANTE A
ENTREVISTA COM MORADORES RIBEIRINHOS DA BAIA DE
GUARATUBA
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ROTEIRO DE QUESTÕES

1) Há quanto tempo você reside na Baía de Guaratuba?
2) Você poderia descrever um pouco de sua rotina diária.
3) É possível a observação de muitos animais. Você poderia citar alguns
exemplos?
4) Quais são as principais aves observadas?
5) Você conhece o guará? Já teve a oportunidade de ver alguma dessas aves?
6) Quando você era criança já ouvia histórias sobre os guarás e podia observálos no seu ambiente natural?
7) Como são os guarás? E onde eles vivem?
8) Há quanto tempo é possível ver um guará na Baía de Guaratuba?
9) Além de você mais alguém de sua família já pode observar os guarás?
10) Você sabe quais foram às razões que levaram ao desaparecimento do guará
na Baía de Guaratuba?
11) Em sua opinião o que fez com que o guará retornasse?
12) Em sua opinião o que deveria ser feito para garantir que o guará não
desapareça novamente da Baia de Guaratuba?
13) O que você poderia fazer para garantir a preservação do guará?
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Cópia do Ofício ao Núcleo Regional de Educação de Paranaguá
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Universidade da Região de Joinville – Univille
Mestrado em Saúde e Meio Ambiente

Guaratuba, 13 de junho de 2012.

Ofício

Ref: Informar ao Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra-EFM, sobre
a realização de atividades e Viagem de Estudos pela Baía de Guaratuba

Venho através deste do presente informar á V. Sa que estão sendo
realizadas as atividades de minha pesquisa intitulada “Educação Ambiental uma
necessidade para preservação e manutenção do Guará (Eudocimus ruber) na baia
de Guaratuba-Paraná”, conforme pedido feito e assinado na Declaração de
Instituição Participante em agosto de 2011. E que nos dias 27/06/2012 e 29/06/2012
serão realizadas viagens de estudos á bordo de um barco na Baia de Guaratuba.
Que tem como objetivo buscar registros fotográficos ou em vídeos de Guarás em
seu ambiente natural. As viagens acontecerão á partir das 14:00 horas e terão uma
hora de duração aproximadamente.
Sendo o que se apresenta para o momento e contando com vossa
valiosa colaboração, subscrevo-me.
Atenciosamente

Francine Amelia Schaufelberger Scherer

Ilmo Sro.
Wesley Oliveira do Prado
Diretor do Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra
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Apêndice 7

Cópia do Ofício ao Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná
Solicitação do Guarda Vidas para acompanhar as
Viagens de Estudos de barco
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Universidade da Região de Joinville – Univille
Mestrado em Saúde e Meio Ambiente

Guaratuba, 13 de junho de 2012.

Ofício

Ref: Solicitação da Presença de um Bombeiro Guarda-Vidas Durante Viagem
de Estudos

Venho através deste do presente solicitar á V. Sa a presença de um
Bombeiro Guarda-Vidas, durante viagem de estudos á bordo de um barco na Baia
de Guaratuba. Que tem como objetivo buscar registros fotográficos ou em vídeos de
Guarás em seu ambiente natural. Conforme parceria já efetuada em agosto de
2011. As viagens acontecerão nos dias 27 e 29 de junho de 2012, às 14:00 horas e
terão uma hora de duração aproximadamente.
Sendo o que se apresenta para o momento e contando com vossa
valiosa colaboração, subscrevo-me

Atenciosamente

Francine Amelia Schaufelberger Scherer

Ilmo Sro.
Fabricio Frazatto dos Santos
Capitão do Corpo de Bombeiros de Guaratuba.
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Apêndice 8

Cópia do Ofício à Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba
Solicitação da presença de uma enfermeira para acompanhar as
Viagens de Estudos de barco
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Universidade da Região de Joinville – Univille
Mestrado em Saúde e Meio Ambiente

Guaratuba, 13 de junho de 2012.

Ofício

Ref: Solicitação da Presença de um Auxiliar de Enfermagem Durante Viagem
de Estudos

Venho através deste do presente solicitar á V. Sa a presença de um
auxiliar de enfermagem, durante viagem de estudos á bordo de um barco na Baia de
Guaratuba. Que tem como objetivo buscar registros fotográficos ou em vídeos de
Guarás em seu ambiente natural. Conforme parceria já efetuada em agosto de
2011. As viagens acontecerão nos dias 27 e 29 de junho de 2012, às 14:00 horas e
terão uma hora de duração aproximadamente.
Sendo o que se apresenta para o momento e contando com vossa
valiosa colaboração, subscrevo-me

Atenciosamente

Francine Amelia Schaufelberger Scherer

Ilmo Sro.
Alex Elias Antum
Secretário Municipal de Saúde de Guaratuba

