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Reseñas / Books Reviews

NATUREZA, FRONTEIRAS E  TERRITÓRIOS: IMAGENS E  NARRATIVAS
Gilmar Arruda, Londrina: EDUEL - Editora da Universidade Estadual de Londrina, 2005.

Por Sandra de Cássia Araújo Pelegrin / Thiago Pelegrini

Uma contribução às acepções de cultura, natureza e poder para os currículos escolares.

Nos últimos anos, a problemática da pluralidade cultural e o trato do meio ambiente vêm
chamando a atenção de educadores das mais diversas áreas do conhecimento. Essa preocupação
foi demonstrada inicialmente no texto da Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, responsável pelo
estabelecimento das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No entanto, essas questões só foram
sistematizadas posteriormente em 1998 no volume 10 dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) para o ensino fundamental com a sua inclusão como temas transversais necessários à
complementação da formação dos professores.
Nesse sentido, a análise das narrativas discursivas, produções simbólicas e imagéticas referentes às
possíveis fronteiras entre o mundo civilizado e a barbárie, tratadas nos dez capítulos da obra,
“Natureza, fronteiras e territórios” contribuem para a compreensão das questões relacionadas à
valorização das diferentes culturas e a interpretação das transformações das relações entre o
homem e o meio. A discussão mencionada assume importância significativa na apreciação dos
conceitos e abordagens trabalhados nos temas transversais e sua relevância para os currículos
escolares.
No cômputo geral, o livro organizado por Gilmar Arruda, chama especial atenção para as
conseqüências da segunda revolução industrial, quando se intensifica a procura de matérias-
primas necessárias ao desenvolvimento capitalista e se acirra o deslocamento de verdadeiros
contingentes populacionais pelo planeta. Nesse processo, não são desprezíveis as modificações da
paisagem natural e o desmatamento, além de outras agressões ao meio, decorrentes da tentativa de
incorporação dos espaços ao circuito da modernidade então vivenciado na Europa.
No decorrer dessa trajetória o homem engendrou várias formas de se relacionar com seus pares,
com os fenômenos culturais e naturais. Assim, a presente obra analisa como alguns elementos da
cultura e da paisagem tornaram-se objetos de rememoração capazes de revelar formas de
apropriação do espaço e signos do progresso em diferentes cidades da América.
Nessa linha interpretativa, o primeiro capítulo intitulado "Monumentos, Semióforos e Natureza
nas Fronteiras”, de autoria de Gilmar Arruda –organizador do volume, versa sobre as
modificações da paisagem no norte do Estado do Paraná, decorrentes do processo de incorporação
do interior do país ao circuito da modernidade então vivenciado por outras regiões brasileiras.
Para tanto, o autor toma as narrativas sobre a ocupação e o desenvolvimento da cidade de
Londrina– cristalizadas em murais de azulejo confeccionados por ocasião das efemérides que
marcaram os vinte e cinco anos e o cinqüentenário de fundação do município, tratando-os como
semióforos que tendem a articular o tempo pretérito ao presente, oferecendo visualidade ao futuro
almejado pelas elites políticas locais.
Os capítulos redigidos por Marcos Gerhardt, Marlon Salomon, Vicente Lucio Michaliszyn, Samuel
Klauck e Zueleide Casagrande de Paula analisam discursos e representações acerca do processo de
ocupação das terras no Sul do Brasil. Ao fazer uso dos recursos de avançada tecnologia,
Michaliszyn tomou as imagens de satélite como base para a investigação sobre os impactos
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ambientais na área do assentamento rural Ireno Alves dos Santos, localizado no sudoeste do
Estado do Paraná, na segunda metade da década de 1990. Mediante a análise comparada das
imagens captadas pelo satélite antes e depois da consolidação do assentamento, o autor constatou
a alarmante redução da cobertura florestal na referida área. Talvez, essa aferição relativise a tão
combatida idéia propagada pelas correntes naturalistas do século XIX, segundo as quais a maneira
mais adequada de garantir a proteção das áreas naturais residia em afastá-las do homem. E indica
a urgência de se investigar formas de manejo que permitam a convivência harmoniosa entre o
homem e a natureza.
Aliás, entre as temáticas abordadas, destacam-se as formas como as elites latino-americanas
enfrentaram o desafio de debelar a natureza “selvagem” do continente e legislaram em favor da
normatização da apropriação do que consideravam ser seus territórios. Christian Brannstron
ocupa-se no capítulo “O canal que poderia ter sido: visões da comunicação interoceânica através
do sul da Nicarágua”, analisando propostas cartográficas da construção de um canal interoceânico,
apresentadas entre os séculos XVIII e XX, que desconsideravam as condições naturais.
Não obstante, enquanto Brannstron tende a desmistificar os discursos técnicos da engenharia
justificados em função de concepções ideológicas, Zélia Lopes da Silva aborda os embates políticos
que envolveram as origens das políticas ambientalistas no Brasil, no capítulo “As percepções das
elites brasileiras dos anos de 1930 sobre a natureza: das projeções simbólicas às normas para seu
uso”.
É sabido que a emergência de uma “consciência preservacionista” na esfera ambiental se
consolidou apenas nas décadas finais do século XX, embora os debates sobre a preservação das
matas remontem ao século XIX. Todavia, como salientou Zélia Lopes da Silva, as mobilizações em
torno do direito e da proteção ao meio ambiente, como afirmam os especialistas, não partiram
diretamente do Estado como ocorreu em relação à proteção do patrimônio histórico no século
XVIII.
Desta forma, elas se irradiaram principalmente por intermédio da comunidade científica e de
organizações preservacionistas que passaram a reivindicar melhor “qualidade de vida” no planeta.
Essa matéria despertou o interesse das elites brasileiras nos anos trinta do século passado que
tomaram para si a “tarefa” de normatizar o uso do solo, a extração de minérios, entre outras
prospecções.
Do ponto de vista de Zélia Lopes da Silva, a apreensão da legislação brasileira devotada ao meio
ambiente, entre os anos de 1932 e 1937, é essencial para o entendimento das diretrizes que
nortearam as políticas ambientais no país. Ao pesquisar os meandros que envolveram as
contendas sobre a preservação ambiental nos anos trinta, a autora constatou que esta não se
circunscreveu às visões utilitaristas da natureza como supõe parte da literatura que trata o tema.
Muito pelo contrário, a autora argumenta que na segunda metade da década de trinta a sociedade
civil brasileira já se mobilizava em torno dos efeitos do “desmatamento predatório”, das
“queimadas” e da “descarga” de dejetos residenciais e resíduos industriais nos rios e mares,
discutindo avidamente a temática da destruição da natureza. Mesmo sem apreender a natureza
como parte integrante do patrimônio cultural do país, essas questões eram veiculadas pela
imprensa, como por exemplo, o jornal o “Correio da Manhã” e por associações científicas e
beneméritas –como foi o caso da Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Amigos das
Árvores (2005, p.186).
Silva assegura que a Constituição de 1937 ampliou as interpretações sobre as gestões entre a
natureza e a economia, tratando os bens naturais como “monumentos” da nação brasileira. No
entanto, a defesa efetiva dos bens naturais e culturais do país acabou sendo implementada através
do Decreto-Lei no. 25/1937 referente ao tombamento.
Cabe lembrar que mesmo assim, os termos dessa proteção ainda se mantiveram restritos, conforme
o artigo primeiro da referida lei, aos seus valores paisagísticos e estéticos. Passados cerca de
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cinqüenta e um anos, os bens enumerados no artigo no. 216, da Carta Constitucional do país
(1988), continuam articulando as noções de patrimônio ambiental aos “conjuntos urbanos e sítios
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”.
Se em meados do século XIX, as correntes naturalistas ventilavam a total incompatibilidade entre a
vivência humana e a conservação da natureza –concepção que favoreceu a criação de parques e
estações ecológicas americanas e implicou a defesa do uso restrito (ou sua total supressão) das
áreas de proteção ambiental, no século XXI o eixo central da discussão parece ter sido deslocado. O
reconhecimento das chamadas populações tradicionais e da sua possível contribuição para a
manutenção da diversidade biológica apontou o surgimento de um ecologismo diferenciado
daquele emergente nos países industrializados que sacralizavam o mito da “natureza intocada”,
dois séculos antes.
Nessa direção, as construções simbólicas e imagéticas sobre a “natureza intocada” e as
intervenções da sociedade humana foram por Gladys Mabel Tourn, Graciela Zuppa e Fernando
Cacoparado favorecem a compreensão do tratamento dado a essa temática nos PCNs.
Zuppa e Cacoparado primaram por uma curiosa análise das alterações no processo de apropriação
do espaço circunscrito ao Mar del Plata. A estratégia da urbanização do litoral, tomada como um
dos signos da modernidade vivenciada pela Argentina no final do século XIX, se inseriu, conforme
os autores, num projeto mais amplo de controle de fronteiras e territórios subtraídos dos domínios
indígenas. Além disso, o capítulo “Naturaleza, imagen y sociedad. Mar del Plata y la conquista de la
playa” sintetizou, por meio da análise de mapas cartográficos, pinturas, desenhos e fotografias, a
transformação nas concepções de trabalho e lazer, nas representações de temor e encanto, conflitos
e cumplicidade nas relações do homem com o mar no contexto da modernidade.
As análises condensadas nessa obra, sem dúvida, trazem uma significativa e atual contribuição
para a apreciação crítica das políticas públicas no âmbito da ocupação dos territórios latino-
americanos e para a revisão e aprofundamento dos textos reunidos nos PCNs que discutem a
pluralidade cultural e o meio ambiente. Nessa acepção, apresentam subsídios valiosos para a
reflexão sobre a educação ambiental, diversidade cultural e a preservação do patrimônio histórico,
capazes de informar importantes tópicos a serem desenvolvidos nos currículos do ensino
fundamental e médio, e também, do ensino universitário nas áreas de história, geografia, biologia,
pedagogia e direito.


