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Cada sociedade escolhe sua
melhor forma de se organizar e de
transmitir valores e conhecimento. Na
antiguidade, uma das formas de
transmissão de valores era a tradição
oral. Tal tradição, contudo, foi
modificada com o surgimento da
escrita. A escrita e a leitura passaram
por grandes transformações deste seu
surgimento na Mesopotâmia, no 4º
milênio a. C. até os dias atuais, mas
ainda consiste em uma forma de
influenciar comportamentos e valores.
Este texto não deixa de ser uma forma
de influenciar outras pessoas, uma vez
que ao ser lido, este é passivo de
resposta, seja para concordar ou para
descordar. Nas linhas abaixo, buscamos
perceber como a questão da escrita
interferi no processo de formação de
consciência.

Em termos educacionais, penso
que no âmbito legislativo a questão já
está bem definida. A lei de Educação
Ambiental (Lei nº 9.795/1999) e a
adoção do tema Educação Ambiental
como um dos temas transversais
demonstra que a questão ambiental
deve ser uma tônica presente nas
instituições de ensino, faltando à
vontade política (para o caso da
educação pública) e a vontade
formativa (para o caso de instituições
públicas e privadas) para que o corpo
educacional (docentes, corpo diretivo e
auxiliares administrativos e
operacionais) participe de eventos de
formação continuada que sejam mais
que a apresentação das ideias e
possibilitem a geração de competências
em todos os atores sociais envolvidos
no processo educacional. Neste
sentido, a legislação pode ser vista como
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primeiro passo para uma longa
caminhada que ainda deve ser
percorrida em termos de formação e
difusão de ideias.

Já que as instituições de ensino,
por diversos fatores, ainda esta se
adequando as propostas legislativas,
outros setores da sociedade civil vem
cumprindo este papel de trazer a tona
questões ligadas ao meio ambiente a e
relação de consumo presente na
sociedade capitalista globalizada, são
eles as mídias informativas e
Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público. Como bem coloca
Pierre Bourdieu (Sobre televisão. RJ: JZE,
1997) no caso dos jornais televisivos (e
neste caso, pode ser estendido tanto
para as mídias informativas como para
as OCIP’s), existe um interesse por tais
do que escolhido a ser divulgado e nem
sempre o que é vinculado como
interesse da maioria é realmente
interesse da maioria. Não querendo
entrar em uma discussão se existe ou
não uma “teoria da conspiração”, temos
que recordar que todo ator social
quando fala algo, tem um olhar e um
posicionamento social, além de
defender aos interesses de seu grupo,
assim, mesmo desempenhando um
importante papel social, suas ações
práticas, assim como as da escola devem
ser relativizadas para elegermos a mídia
ou as ONG’s como os guardiões da
verdade absoluta.

Neste sentido, a sociedade civil,
entendida aqui como um coletividade
de indivíduos organizados através de
interesse(s) comum(ns) deve se
organizar em diferentes formas
associativas (ONG’s, associação de
moradores, cooperativas de trabalho e/

ou produ-
ção, sindi-
catos) para
levantarem
as questões
para seus
r e p r e s e n -
tantes nas
instituições
públicas, assim como frente a
organismos internacionais como a ONU
(Organização das Nações Unidas). Além
disso, não devemos esquecer que
participar das discussões globais
também significa atuar em nível local.
Ou seja, ao se reunir em sua localidade,
os membros da sociedade civil podem
debater os problemas de ordem local e
buscar soluções para estes, uma vez que
pensar apenas em termos globais pode
esconder realidades particulares que
podem ser resolvidas por membros da
própria comunidade.

Por fim, cabe ressaltar que a
tomada de consciência das questões
ambientais a nível local pode e geraria
transformações a nível global pela
adoção de práticas novas não apenas
frente ao meio ambiente, mas, também,
concernentes às escolhas dos
representantes políticos, nos produtos
a serem consumidos, na informação
buscada e no tipo de formação
educativa desejada. Assim, antes de
olharmos e buscarmos a solução de
todos os problemas globais deve-se
olhar e observar os que ocorrem a nosso
redor, pois serão de medidas locais que
os problemas globais começarão a ser
mudados.

José Lúcio N. Jr.,
Professor de História e

Educador Ambiental
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Em tempos de grande mobilização
social, este texto surge como uma
tentativa de resgatar um pouco da
história dos movimentos sociais e das
experiências profissionais vividas no
período de 2004 a 2006, tendo como
base o trabalho monográfico entregue
para fechamento do curso de pós-
graduação em Recursos Humanos, na
AVM, no ano de 2004.

Desde a época do Império, em
decorrência da fragilidade das medidas
sanitárias, a população lutava, contra as
doenças e a morte, tendo que recorrer,
muitas vezes, a curandeiros, como a
principal fonte de tratamento dos que
não possuíam recursos financeiros. O
ano de 1904, por exemplo, foi marcado
por uma grande mobilização popular
que ficou conhecida como a Revolta da
Vacina, se tornando um marco para os
movimentos sociais em saúde.

Registra-se, assim, o início de
confrontos da população contra os
policiais, instituindo-se, então, a
Revolta, onde a população marchava
nas ruas centrais, gritando, obrigando o
comércio a cerrar as portas, marcado
por tombamentos e incêndios de
bondes. No dia seguinte todo o Rio de
Janeiro estava tomado pela crise.

Dada a pressão popular, o
 governo revogou a obrigatoriedade da
vacina, tornando-a opcional a todos os
cidadãos. Foi a mobilização social que
promoveu inúmeros avanços na nossa
história, no entanto é nos anos 70/80

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO
CONHECIMENTO: APENAS UM ENSAIO

que estes movimentos se instituem,
efetivamente e criam feição de
sociedade civil organizada, período de
resistência da ditadura militar.

A título de exemplo, em 1972 o
Sistema Nacional de Saúde incorpora os
profissionais do movimento sanitarista,
na década de 80, marcada pela criação
dos Conselhos de Saúde, e a grande
mobilização nacional por ocasião da VIII
Conferência Nacional de Saúde,
realizada em 1986 e por fim a
mobilização social conquista a
Constituição, em 1988. Neste mesmo
período se dá a fundação do MORHAN
– Movimento das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase, participando, até hoje, das
políticas de saúde. Este Movimento tem
marcada a sua atuação através da
mobilização e participação social e
educação popular, sensibilizando
profissionais de saúde, através de seus
núcleos locais e voluntários por todo o
Brasil.

Por fim, pode-se dizer que os
movimentos sociais que ingressaram na
história do Brasil contribuíram para o
aprimoramento das condições de vida
das classes populares e da construção
de políticas que correspondam as reais
necessidades da população,
promovendo a escuta (nem sempre
passiva) da voz do povo. V iva a
democracia!

É necessário, assim perceber que
os movimentos sociais, no exercício de
seu papel social, fazem do

conhecimento uma forma de solidificar
sua luta. O chamaremos aqui de Gestão
do Conhecimento. A discussão em torno
da Gestão do Conhecimento não é
nova. Este tema surge com mudanças
significativas da sociedade em três
grandes cenários: econômico, político e
social, que fizeram surgir uma nova
sociedade, denominada de diversas
formas por diversos pensadores: “pós-
industrial” (Domenico De Masi), “em
rede” (Manuel Castells), “terceira onda”
(Alvim Toffler), ou ainda “do
conhecimento” ou “da informação”
(Peter Drucker).

Nesta nova sociedade o grande
diferencial está centrado na capacidade
de gerar conhecimento.

Mas o que é Gestão do
Conhecimento? É a “capacidade,
adquirida por alguém, de interpretar e
operar sobre um conjunto de
Informações. Essa capacidade é criada
a partir das relações que ele estabelece
sobre o conjunto de Informações, e
desse conjunto com outros conjuntos
que já lhe são familiares (...), que lhe
permitem compreende-lo e tirar
conclusões sobre ele e a partir
dele”(HASHIMOTO. 2003. P. 02).

Neste sentido é importante
ressaltar que “o conhecimento não é um
monopólio dos que estudaram nos
livros e nas escolas; ao contrário, é um
processo acessível a todos aqueles que
tem uma prática; é a práxis que faz de
uma pessoa ou um grupo social o sujeito
da criação de conheci-mentos”(BOFF.
 2000. p. 22).

Para a compreensão deste ensaio,
se faz necessário trazer dois conceitos:
“know-how” e “know that”, “saber
como”, testado na prática e “saber que”,
a partir da prática. Logo, a intenção é
cultivar a percepção de que os
movimentos sociais também são o lugar
onde acontece a Gestão do
Conhecimento. Os movimentos sociais,
na sua militância, constroem processos
de criação, utilização e disseminação de
conhecimento, e é esta Gestão do
Conhecimento que permite que os
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movimentos atinjam seus objetivos,
construindo diálogos entre os
conhecimentos teórico e prático e, por
conseguinte, contribuindo para
formação de um novo conhecimento
mais abrangente. Isso diz respeito,
inclusive, ao conhecimento profissional.

Durante os anos de 2004 e 2006, o
MORHAN, desenvolveu o Projeto Rio
Sem Hanseníase, em parceria com a
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro e pôde contribuir com a
formação de diversos profissionais de
saúde, em dezenas de municípios do
Estado, através de campanhas de
educação em saúde. Eis aqui uma boa
reflexão: a formação profissional.
Historicamente a escola foi criada para
preparar grupos seletos de pessoas para
o exercício do comando, do poder e da
direção social, não estando atrelada à
formação profissional, e durante
séculos a formação profissional se
realizou na vida comunitária, como fruto
da prática, concomitantemente com as
atividades de trabalho, constituindo um
processo de aprendizagem informal, que
abrangia desde as técnicas e rotinas ao
conhecimento dos diferentes métodos,
sendo, por séculos e séculos a única
escola das classes populares. Não que
devamos voltar a esse momento
histórico, mas lembrar de que a
educação é um
processo entrecruzado
com as aprendizagens
dos espaços
socioculturais.

Este assunto
também foi tema de
mobilização social. A
proposta da sociedade
civil era a criação de
uma “escola básica
unitária”, sustentada
pela justificativa de
construção de um
sistema de educação
nacional integrado que
propiciasse a unificação
entre trabalho, ciência,
tecnologia e cultura.
Nesta proposta a
formação profissional
se daria após a
conclusão da escola
básica. No entanto, não

por acaso, foi instituída a formação
acadêmica da formação profissional.
Tendo como ponto de partida a
experiência profissional vivida no
MORHAN e o desenvolvimento do
Projeto Rio Sem Hanseníase, bem como
três categorias importantes da Gestão
do Conhecimento, este ensaio
compartilha um pouco do papel
dempenhado pelo MORHAN na
formação profissional.

O depoimento de Bacurau,
fundador do movimento, define as
ações do MORHAN da seguinte forma:
“voltadas para as pessoas que
contraíram hanseníase, seus familiares
e a comunidade em geral e seguem três
linhas principais: conscientização da
sociedade sobre este importante
problema de saúde pública,
reivindicação de direitos da pessoa
atingida pela hanseníase, promoção da
solidariedade em todos os segmentos
da população para que se obtenha a
reintegração social das pessoas
atingidas pela hanseníase.”

Assim, em termos de Gestão do
Conhecimento, os movimentos sociais
trabalham com a disseminação do
conhecimento, através de campanhas
de educação, compartilhando com toda
a sociedade todo o conhecimento
aprendido na prática, utilização do

conhecimento, por meio da
participação social, com caráter
reivindicatório, e criação do
conhecimento, através da promoção de
sensibilização dos profissionais e seus
conhecimentos teóricos, repensados
pela reflexão do conhecimento prático,
formando um novo conhecimento, mais
completo e voltado para uma nova
prática. Assim, este ensaio se finaliza
valorizando a importância dos
movimentos sociais e como estes
podem contribuir para que cada
profissional possa se tornar um uma
pessoa mais completa, mais efetiva na
sociedade. Espera-se, no entanto, que
ao entrar neste processo de reflexão,
cada pessoa não permaneça do mesmo
modo, mas articule todas as esferas de
sua vida, integrando teórica e prática,
se apropriando de seus conhecimentos
de forma sistêmica e não fracionada.
Seres humanos completos em
ambientes que se completam.

Vânia Grace Alves Batista
Quintão Fernandes,

Aluna da graduação de
Administração – AVM Faculdades

Integradas
Aluna da Extensão Educação

Corporativa – AVM
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“Na Natureza nada se cria, nada se
perde, tudo se transforma”. (Lavoisier).

Não se pode falar em manutenção
da vida sem se referir aos ciclos
biogeoquímicos, os atores principais do
cenário que envolve a vida na Terra. À
medida que o tempo passa nos biomas
terrestres, vários são os elementos
cruciais que o circulam, desde a
atmosfera, litosfera e
hidrosfera, necessários
à existência dos seres
vivos nos ecossistemas.

O nome “ciclo
biogeoquímico” nos
lembra vida, ambiente e
química; a interação de
fatores ao longo de um
percurso natural onde
vão se interagindo em
um movimento cíclico.
Dentro deste grande
ciclo, a biosfera, ocorre
uma interdependência
dos seres que nela
habitam, onde as
energias e os compostos
químicos se interligam
aos seres bióticos e
abióticos de forma
e q u i l i b r a d a
p r o p o r c i o n a n d o
resultado satisfatório
ao desenvolvimento do
planeta.  Temos como
exemplo os ciclos do
carbono, nitrogênio,
oxigênio, fósforo,
enxofre, cálcio e água.

Vejamos o ciclo do nitrogênio, esse
composto é essencial, pois faz parte da
composição dos seres vivos, estes o
assimilam de forma direta ou indireta
através dos produtores e os produtores
fixam o nitrogênio disponível na
atmosfera com auxílio das bactérias.
Quem nunca ouviu falar do efeito
estufa, resultado do aumento do teor
de gás carbônico na atmosfera. Assim,
o ciclo do carbono é de suma
importância, pois é responsável pelo

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS COMO
FONTE DE MANUTENÇÃO DA VIDA

equilíbrio da temperatura global,
participa da fotossíntese dos vegetais,
sendo assimilado direto da atmosfera
em forma de carbono. Assim ligado a
este ciclo está o do oxigênio, pois entre
esses dois ciclos se encontram a
fotossíntese, respiração e combustão.
No ciclo do oxigênio parte do O2 é
transformado em ozônio (O3), uma
espécie de filtro protetor da Terra.

Quando lembramos o nosso DNA,
logo vem à mente sua composição, a
molécula de fósforo. E esse elemento
também tem seu ciclo, conhecido como
ciclo do fósforo. Ele é obtido de forma
simples, pela decomposição da matéria
orgânica, logo após é fixado pelos
vegetais em forma de fosfato e
assimilado por outros organismos.
Também o cálcio é obtido de forma
simples, porém um pouco demorada. No
ciclo do cálcio, o calcário é decomposto
após a morte de animais marinhos

como moluscos, forma-se um
amontoado de rochas calcárias no
assoalho marinho as quais são
movimentadas pela crosta terrestre
disponibilizando seu uso por outros
seres ao chegarem ao substrato. Já no
ciclo do enxofre, o sulfato é absorvido
pelas raízes das plantas na
decomposição de matéria orgânica,
assim, nada é desperdiçado. O enxofre

é uma substância
muito usada na
indústria, como
fertilizantes e ácidos.

E finalmente
o ciclo da água,
dividido em ciclo
curto, evaporação da
água de rios e mares e
ciclo longo, que
envolve todos os
acessos dessa
molécula nos seres
vivos até seu regresso
a atmosfera. A água é
o elemento vital a
todos os elementos
bióticos do planeta e
este ciclo ocorre de
forma periódica.

Como podemos
perceber, os ciclos
estão intimamente
relacionados, ora
pelos organismos
vivos como plantas e
animais, ora pelos
elementos abióticos
como rochas,

temperatura e luz. É conhecimento
valioso para a compreensão do nosso
ambiente como a ciclagem de matéria,
as transformações químicas, o
diagnóstico, a prevenção de impactos
ambientais e, é claro, a manutenção da
vida na Terra.

Patrícia M. P. do Nascimento é
bióloga e José Lúcio N. Jr. é Educador

Ambiental, ambos são alunos do curso
de Gestão de SGI/QSMS (AVM)


