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Ministro do Meio Ambiente: seis por meia dúzia?

       No dia 23 de junho foi publicada no Diário Oficial da União a exoneração do agora ex-ministro Ricardo Salles.

Entre a euforia e a apreensão, os profissionais e entusiastas da área ambiental hesitaram ao tentar entender o

que esse evento significaria efetivamente para as nossas florestas e mares e, mais que isso, para as tantas

comunidades tradicionais que dependem desses bens comuns. A hesitação durou pouco, quase nada, afinal não

é difícil entender que o projeto "passar a boiada" é maior que o Ministério do Meio Ambiente, é marca registrada

(à canetadas) do governo (Fora)Bolsonaro; ao ministro se reserva o papel do menino que abre e (nunca) fecha a

porteira. Sai Salles e entra Joaquim Pereira Leite. Sai o que se consolidou politicamente - primeiro no governo

estadual de São Paulo, depois no federal - através da sua completa falta de pudor em tentar contra o meio

ambiente para o proveito de setores econômicos famintos, e entra o ruralista, cuja família, ao pior estilo

bolsonarista, tem tentado abocanhar um pedaço da Terra Indígena Jaraguá, território dos Guarani Mbya e

Ñandeva. 

        Enquanto genocidas e ecocidas seguem tocando o projeto de destruição socioambiental, cabe a nós atenção

e força para resistir ao que se pronuncia.

Projeto de Educação Ambiental (PEA) da Costa

Verde

    Nos dois últimos meses o Projeto de Educação

Ambiental (PEA) da Costa Verde, composto também

por integrantes do LAPLAN, teve uma agenda agitada.

Entre os acontecimentos, foi definido de maneira

participativa com toda a equipe os objetivos do Plano

de Acompanhamento, Pesquisa, Avaliação e

Monitoramento. Esse Plano é super importante, pois

é por meio dele que será possível entender os

resultados do PEA no fortalecimento e autonomia

dos processos organizativos das comunidades

tradicionais pesqueiras do litoral norte paulista e sul

fluminense.     Outro    evento    muito     interessante 

Notícias

realizado foi a formação “Mãe Terra: seus frutos e
pescados”, que reuniu coordenadores, educadores e
comunitários para debater sobre soberania
alimentar, agroecologia e sua relação com a
Campanha “Cuidar é resistir”. Ah, falando nisso, você
já ouviu falar dessa Campanha? Desenvolvida pelo
Fórum de Comunidades Tradicionais de Paraty,
Ubatuba e Angra dos Reis (FCT) em parceria com o
PEA Costa Verde e a UNESP, tem como objetivo
distribuir alimentos às comunidades tradicionais e
ampliar trocas solidárias de pescado e produtos
agroecológicos entre territórios indígenas, caiçaras e
quilombolas da região que vai desde Mangaratiba-RJ
até São Sebastião-SP. A Campanha já está em sua
segunda edição e segue sendo essencial,
principalmente  no   atual   cenário   de  pandemia da 
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- “Os (des)caminhos do meio ambiente” de Carlos Walter

Porto-Gonçalves

COVID-19, momento em que determinados grupos

sociais estão ainda mais vulneráveis. Se quiser saber

mais, acesse o site do FCT e acompanhe também nas

redes sociais!

Oficina de revisão bibliográfica sistemática

integrativa

    No dia 7 de junho os membros do LAPLAN

participaram da oficina sobre "Revisão Sistemática

Integrativa" ministrada pela bióloga Giovana Gross. A

revisão integrativa possui uma ampla abordagem

metodológica e permite a inclusão de estudos

experimentais e não experimentais, tendo como

objetivo uma avaliação crítica dos artigos, além de

auxiliar a responder a pergunta formulada no projeto

de pesquisa, sendo assim, essencial para os

membros do laboratório.

Reuniões de discussão entre membros do

LAPLAN

    Desde o fim de abril, estão sendo realizados

encontros quinzenais entre os membros do LAPLAN

e do TerritoriAL (Programa de Pós–Graduação em

Desenvolvimento Territorial na América Latina e

Caribe) com o intuito da criação de discussões

pertinentes às linhas de pesquisa e, também, de um

espaço de discussão para a partilha de perspectivas

teóricas e metodológicas. Aqui estão alguns tópicos

importantes que surgiram em nossas discussões:

       A discussão central que permeou as reflexões em

torno da obra esteve direcionada em compreender o 

conceito de natureza a partir da perspectiva filosófica
e histórica que acompanha esse debate. Em um dos
capítulos, o autor enfatiza que o conceito de natureza
é uma criação dos homens [da sociedade], que em
cada período histórico constrói uma ideia para
entender, explicar e desvelar seus mistérios, seja
através de mitos e crenças, ou por meio da ciência
moderna que surge no período do iluminismo. 
     Com o surgimento da ciência moderna surge
juntamente o paradigma que separa a sociedade da
natureza, atribuindo ao ser humano o status de
superior às demais espécies existentes, justificando
de tal maneira as investidas de dominar a natureza,
para efeitos de viabilizar o progresso, ideal
circunscrito nas ideias iluministas. Nas palavras do
autor, “encontramo-nos diante de um conceito de
natureza que justifica a existência do Estado. Esta é a
condição de "civilização" e "primitivos" são os povos
que não têm Estado” (PORTO-GONÇALVES, p.26). 
         Vale ressaltar que o autor se posiciona perante
essa visão de forma crítica, evidenciando que essa
leitura tem direta relação com a ciência positivista,
aliada do Estado-Nação para contribuir com seus
interesses de dominação de outros territórios e
povos através do colonialismo. No entanto, também
afirma que outros paradigmas sobre a natureza
coexistem e confrontam essa dicotomia sociedade-
natureza, a exemplo das cosmovisões dos povos
originários que sequer têm um nome em seus
línguas originárias para definir natureza, pois não se
entendem como algo que está apartada dela.
- "Una sociología sentipensante para América Latina” de
Fals Borda e “Ciencias, diálogos de saberes y
transdisciplinariedad” de Freddy Delgado
      A partir de questões norteadoras, houve a
reflexão sobre a função da ciência no processo de
construção do conhecimento e qual a relação dela
com   o  compromisso   social.   A discussão  partiu do 

https://www.preservareresistir.org/


histórico da ciência e sua lógica eurocêntrica que incide tanto sobre o território material quanto o imaterial. As

perspectivas compartilhadas giraram em torno da necessidade da criação de um olhar crítico e decolonial ao

processo de produção de conhecimento.

     O texto de Fals Borda traz o conceito de uma relação sentipensante, ou seja, o equilíbrio entre o sentimento e

o pensamento com o entendimento de que nenhum dos dois é neutro e, em diálogo com o texto de Freddy

Delgado, a relação sentipensante implica na horizontalidade no processo de produção de conhecimento, através

do diálogo de saberes.

- “Teoria do desenvolvimento econômico” de Joseph Alois Schumpeter e “O desenvolvimento da teoria da inovação

schumpeteriana” (Varella et al., 2012)

     Com o auxílio do vídeo “Sabores da resistência”, a discussão foi pautada no significado da tecnologia na

perspectiva do desenvolvimento social e os significados de tecnologia, inovação, invenção e ciência.
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  Além das indicações das leituras acima,

as reuniões do grupo geraram algumas

recomendações de materiais extra-

acadêmicos.

 A Catedral do Mar (2018)

Série disponível na Netflix 

 Sankofa: A África que te habita (2020)

Série disponível na Netflix 

Saída de campo para a Reserva SESC Bertioga

    No dia 23 de junho de 2021 a aluna de graduação

Beatriz Silvestre e a mestranda Camila Issagawa

juntamente com o Prof Dr. Davis Gruber Sansolo da

UNESP Câmpus São Vicente realizaram a saída de

campo para a Reserva Natural do Sesc Bertioga.

Recebidos pelo agente de educação Ambiental

Marcelo Bookerman, os visitantes puderam conhecer

a área do Sesc em que está localizada a reserva

natural.

    O agente apresentou o centro de visitantes com as

estruturas de acessibilidade como a maquete do local  

e mapas da região bem como a trilha acessível de

desenho universal que será aberta para visitantes de

forma gratuita. Além disso, foi possível acompanhar

as obras no jardim das brincadeiras, espaço que

pretende realizar a educação ambiental de forma

lúdica utilizando elementos da natureza.

  Foram apresentadas as idéias de projetos das

alunas que estão fazendo iniciação científica e

mestrado bem como os objetivos da pesquisa e os

interesses do laboratório. O SESC demonstrou

grande interesse na realização de parcerias com a

UNESP.

https://youtu.be/Gg1aDym2L4g


Boletim LAPLANBoletim LAPLAN

Laboratório de Planejamento Ambiental e

Gerenciamento Costeiro (LAPLAN)

Praça Infante Dom Henrique, s/n - Parque

Bitaru, São Vicente/SP, 11330-900

Instituto de Biociências - Campus do

Litoral Paulista

IB/CLP - Unesp

Edição II - julho/2021

4

OrganizaçãoOrganização

Beatriz dos Santos Silvestre

Camila Tiemi Issagawa

Cassia Alves de Moura

Giovana Cioffi

Sirley Ferreira dos Santos

Davis Gruber Sansolo
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Qualificações de julho

    No dia 01 de julho, as mestrandas Renata Lima Oliveira e Renata Silva, do Programa de Pós–Graduação em

Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe (TerritoriAL), passaram pela qualificação.

   O trabalho da pesquisadora Renata Lima é entitulado “Tecnologias socioterritoriais para a soberania e

segurança alimentar e nutricional: uma análise do Maciço de Baturité-Ceará” e versa sobre a importância das

tecnologias socioterritoriais para o desenvolvimento da agricultora familiar e camponesa no semiárido brasileiro, e

como, a partir da junção tecnologia social e agricultura, pode-se  pensar o fortalecimento da soberania e

segurança alimentar e nutricional (SAN).

    O trabalho da pesquisadora Renata Silva é intitulado “Gestão Comunitária e Tecnologia Socioterritorial: Uma

Análise da Rede de Coletivos de Consumo Responsável na Região Metropolitana de São Paulo” e explora o

desenvolvimento da agricultura capitalista, as problemáticas do sistema alimentar e questões agrarias,

apresentando movimentos contra hegemônicos em torno da soberania alimentar nos processos de

desenvolvimento local, regional e/ou nacional e na territorialização da alimentação, baseado em princípios da

agroecologia, economia solidária, do comércio justo, e da soberania alimentar.

Projetos de IC submetidos ao PIBIC

      Durante o mês de junho, projetos de alunos de graduação do LAPLAN foram submetidos ao PIBIC, tanto na

modalidade com bolsa quanto sem. Os projetos, de diversas áreas de pesquisa, abordam o mapeamento

participativo e conservação da natureza em Unidades de Conservação (UCs), politicas públicas ambientais e

gestão de qualidade de UCs, governança de comunidades pesqueiras e ecologia de paisagens.

https://www.instagram.com/laplan.unesp/
https://www.facebook.com/LaplanClp
https://laplan.wixsite.com/laplan

