
Relatoria GD ENEB 2011 – RIO 

 

- A idéia do tema foi de mostrar a realidade do nosso cotidiano. O crescimento 

desordenado que gera impactos ambientais e sociais. 

 

Tagore – O encontro aconteceu em um momento de mudança, onde teve uma grande 

divergência de opiniões. Mas foi muito rico e muito importante para os próximos 

passos. 

 

- Todos escolheram o GD pelo tema. Queriam saber mais sobre a urbanização e seus 

impactos. 

 

Tagore – A comissão não colocou como obrigação o surgimento de propostas nos gds. 

O que foi priorizado foi a discussão. 

 

GT Nature 

Voltado mais para as questões ambientais. Interligando a natureza no contexto social, 

meio rural e urbano. 

 

Gabriel (UFF) – Existe uma lei de remanejamento de espécies exóticas invasoras.Uma 

vez que se faz um estudo de impacto ambiental e é provado que a espécie não é nativa, 

pode ser feito um pedido para que legalmente a espécie possa ser retirada da área. 

 

Paolo (UFF) – Mas o que também é um grande problema, é a questão de para onde 

essas espécies vão ser remanejadas. 

 

Pinta (UFF) – Vê a construção de teto verde, como uma boa alternativa para 

problemáticas de centros urbanos. 

 

Geisha (USP) – A invasão de espécies exóticas é a terceira maior causa de extinção 

 

Falcão (UNESP) – As pessoas querem seguir um padrão, plantando espécies exóticas 

(como asiáticas e européias), do que valorizar a nossa diversidade. 

 

Pinta (UFF)- Projeto Cral-sol é um exemplo de projeto que trabalha com a controle de 

Carol invasor e de trabalho com a população do local afetado atrasves da educação 

ambiental. 

 

Gabriel (UFF) – Mas até que ponto o homem também não é um dispersos natural? Já 

que fazemos parte da natureza, também levamos e trazemos sementes, influenciando na 

diversidade. 

 

Tagore (UFRJ)- Nova lei tem um projeto que proíbe lixão a céu aberto. Deu exemplo de 

reutilizar o próprio do projeto Muda Maré. 

 

Geisha (USP)-  O dinheiro que se gasta fazendo propagandas da reciclagem, poderia ser 

usado para tomar medidas mais efetivas como acabar com embalagens. O consumo 

exagerado de energia vem das grandes empresas e da agricultura. E o que é jogado para 

a sociedade é que nos devemos poupar energia. 

 



Tagore (UFRJ) – Acredito que se cada um contribuir um pouquinho vai fazer alguma 

diferença. Medidas pequenas vindas de várias partes, causam ações maiores. 

 

Geisha (USP) – As ações devem ser paralelas. Temos que reduzir, mas também temos 

que cobrar de agricultores e grandes empresas que também reduzam. 

 

Lygia (USP) – Hoje em dia temos que provar que reduzir energia e plantar a própria 

comida e bla bla bla....sai mais barato. Caso contrário as pessoa não vão fazer. 

 

Pinta (UFF) – Acredita que as coisas estão mudando, e essa mudança de consciência 

ocorre de forma lenta, de uma geração pra outra. O problema é que o incentivo ao 

consumo ocorre de forma muito rápida. 

 

 GT ERUDIO 

A idéia é entrar na universidade, ver suasbases filosóficas no contexto social. 

 

Gabriel (UFF) – Acha difícil a prática da extensão, e das pessoas envolvidas 

conseguirem realmente passar a idéia. 

 

Tagore (UFRJ) – Para fazer o projeto de extensão, a prioridade deve ser o público alvo. 

A partir das necessidades do público o projeto é criado. A idéia é a base do projeto ser 

criada junto com a população, e não chegar pronta da universidade. 

 

 

Cirrose (USP) – Dá o exemplo do Bio na Rua como uma extensão que já tem um 

modelo pronto, mas se adapta a realidade do momento por que atende a diversos 

públicos.  

 

Tagore (UFRJ) -  Fala do projeto de agroecologia Capim Limão. Depois que tacaram 

fogo os alunos conseguiram oficializar como projeto de extensão. 

 

Destaque: O eneb Rio teve como um dos seus principais pontos a importância das 

vivências no encontro. Mostra que facilitadores bem preparados e por dentro do assunto 

conseguem cumprir com o objetivo da vivência, de mostrar a realidade de determinado 

local sem ser invasivo nem turístico. 


