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Educação Ambiental em Garopaba é tema de 

dissertação de mestrado na PUC RS 

Ananda Casanova apresentou aos professores 

diretores das escolas da rede pública municipal, a 

pesquisa e conclusões da dissertação de mestrado 

que defendeu junto a PUC RS sobre o Programa de 

Educação Ambiental Professor José Lutzenberger – 

Mostra Lutz. O estudo levado a cabo no decorrer do 

ano de 2013, quando a pesquisadora acompanhou 

cotidianamente os projetos educacionais ambientais 

criados pelas turmas do 4º e 5º ano das escolas 

Jandira da Silva, Maria Ferreira Couto e do Centro 

Educacional Ibiraquera, tem cunho qualitativo e foi 

desenvolvido a partir de um olhar etnográfico.  

 

Analisando suas anotações de campo, Ananda 

concluiu que “o fato das educadoras serem, antes de 

tudo, profissionais da educação desenvolvendo seu 

trabalho com a temática ambiental, permite 

observar os diferentes sentidos que a EA pode 

assumir: seja pela metodologia aplicada que dá 

prazer em trabalhar, seja pelo engajamento na 

causa ecológica, seja pela necessidade de 

transformar condutas, as práticas ambientais 

constituem, no cotidiano de Garopaba, múltiplas 

possibilidades de ação”. A apresentação realizada no 

dia 19 de maio, no auditório da Escola do Pinguirito, 

teve por título: “Consciência muito grande da 

educação ambiental: a experiência escolar no 

município de Garopaba”  

 

 

 

Projeto Gaia Village – processos, gestão e 

responsabilidade social – Laboratório de 

Gestão, Curso de Administração da UFSC.  

 

“A importância da apresentação para os acadêmicos 

da UFSC, é a de mostrar o trabalho feito pelo Projeto 

Gaia Village e seus parceiros no município. Neste 

sentido, articular parcerias, criar espaços para o 

debate com a comunidade, apresentar alternativas, 

mediar conflitos, propor projetos que possam ser 

transformados em políticas públicas, são exemplos 

deste trabalho e que podem transformar-se em tema 

de pesquisa para o curso de Administração, uma vez 

que é preciso encontrar novas formas de ‘fazer’ que 

coloquem a sociedade, o meio ambiente, e a 

economia de forma equilibrada e sustentável”. A 

afirmação é do estudante Gabriel Porcel depois da 

apresentação realizada pela bióloga Sandra Severo 

aos alunos matriculados na cadeira de “Laboratório 

de Gestão: Organizações da Sociedade Civil”, do 

curso de administração da UFSC. Foi Gabriel quem 

encaminhou o convite ao Gaia Village, dentro do 

programa da disciplina ministrada pelo Professor 

Sérgio Boeira. Sandra discorreu sobre a história, 

filosofia e ações do GV, detalhando processos e a 

gestão diária, apontando aspectos de 

responsabilidade sócio ambiental da empresa 

G.A.Werlang – Gestão e Ambiente.  
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Gaia Village acolhe 2º Intensivo de Contato 

Improvisação  

Nos três primeiros dias de maio, o Espaço Ouvidor 

acolheu o 2º Intensivo de Contato Improvisação, 

promovido pelo Espaço SomosUm de Garopaba. 

Contato Improvisação é uma prática de dança 

contemporânea, criada no inicio da década de 70, 

pelo norte americano Steve Paxton.  

 

Tendo por facilitadora Fernanda Leite, os 

participantes observaram que o movimento no 

Contato se articula através do diálogo estabelecido 

entre os praticantes. Não sendo necessário o 

domínio de um vocabulário específico, como o é nas 

técnicas da dança contemporânea a prática se inicia 

quase que imediatamente, assim que compreendidos 

os princípios. A distinção entre professor e aluno não 

se evidencia tão facilmente. 

De acordo com Alecrim Correa, “O movimento é livre 

e busca na improvisação. A autenticidade está 

associada ao desenvolvimento natural de uma 

consciência corporal. Através do toque, peso e 

contrapeso, ora de forma leve, ora mais intensa, 

sempre com a consciência em seu próprio centro de 

força. Sem pesar, minimizando impacto entre corpos 

e maximizando o aproveitamento como nas artes 

marciais, que é uma das influencias dessa Dança em 

Contato”. 

 

Fotos: André Olmos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Condutor Ambiental do IFSC realiza aula 

prática no Gaia Village 

Integrando o programa do Curso de Condutor 

Ambiental do IFSC, os 14 estudantes que estão 

sendo capacitados para atuar em Garopaba 

participaram da aula coordenada pelos professores 

Juliane Walotec e João Quoos. Num primeiro 

momento receberam informações sobre o Projeto 

Gaia Village, filosofia e ações desenvolvidas, em 

palestra no Espaço Gaia. Seguiram pela trilha central 

que liga a sede do projeto à Praia do Ouvidor, 

quando lhes foram lhes foram apresentadas 

questões como o desenho dos ambientes aquáticos 

construídos, a criação orgânica de búfalos, a 

construção de corredores de floresta, e recuperação 

e adensamento dos bosques existentes. Já no 

Ouvidor, antes da pausa para o lanche, receberam 

informações sobre construções ambientalmente 

responsáveis, bio-arquitetura e tecnologias 

amigáveis associadas. 

 

No trajeto entre a Praia do Ouvidor e a Praia da 

Barra, seguindo a trilha do costão originalmente 

utilizada pelos pescadores, os professores 

propuseram questionamentos por meio de “cases”, 

simulando situações diversas e possíveis de 

acontecer na condução de turistas em uma trilha 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mountain Do Praia do Rosa 2014 foi um 

sucesso 

O Mountain Do Praia do Rosa,  evento de corrida, 

promovido pela Sports Do, incluiu esse ano o Gaia 

Village nos seus roteiros de 21 e 11 kms. Partindo da 

casa de eventos Mar del Rosa, junto a Praia do Rosa, 

pelas ruas e estradas os atletas alcançaram o a face 

sul do Areal junto da região da Grama. Percorrendo 

toda a sua extensão, estando a maior parte inclusa 

na área do Gaia Village, alcançaram a Praia da 

Barra. De lá, retornaram pela trilha do costão do 

Morro da Caranha donde acessaram a praia do 

Ouvidor, seguindo para a Praia Vermelha, Praia do 

Rosa, Praia do Luz, e pelas estradas interiores da 

Ibiraquera retornaram ou ponto de partida.  

 

Foto: Rangel Amandio  

 

O evento reuniu mais de 900 atletas oriundos de 14 

estados brasileiros, que percorreram ruas, estradas, 

trilhas de chão batido, areal, costão, mata e praia, o 

que exigiu muito fôlego e técnica dos participantes. 

A equipe do Gaia participou desde o inicio do 

planejamento da corrida, colaborando com 

adequações da trilha nos limites do Projeto e, 

integrou-se o staff de apoio junto ao areal, trilhas da 

Praia da Barra e do costão do Morro da Caranha, 

dando orientações sobre o percurso e oferecendo 

água aos atletas.  Para Rafael Ribas, um dos 

organizadores do evento, “o percurso deste ano foi 

inovador, pois agregou valor ecológico. A parceria 

com o Gaia Village foi fundamental para tornar está 

prova ainda mais emocionante, pois o percurso 

belíssimo de dunas e trilhas preservadas foi uma 

lição de educação ambiental e respeito pela natureza 

para todos os corredores que passaram por ali. A 

prova foi um sucesso e a coordenação deseja que a 

parceria permaneça”.  

 

 

 

Plenária Extraordinária do CONAPA BF debate 

turismo de observação de baleias e sua 

suspensão. 

 

 

 

Gaia Village sediou Plenária Extraordinária 

do Conselho da APA da Baleia Franca, no dia 08 de 

maio. Em pauta a suspensão do Turismo de 

Observação de Baleias Embarcado – TOBE, junto a 

área da APA. Em mesa redonda representantes do 

Instituto Baleia Franca e da AMA-Garopaba 

apresentaram o contexto global do turismo de 

observação de baleias; da APA da Baleia Franca 

discorreram sobre Gestão do TOBE na Unidade; da 

Câmara Técnica Conservação da Baleia 

apresentaram pesquisas existentes, legislação 

mundial e local; do Instituto Sea Shepherd Brasil 

relatou sobre a Ação Civil Pública (ACP) que 

requereu a suspensão da atividade na APABF; e, por 

fim, da Procuradoria Federal Especializada do 

ICMBIO – CR9 apresentou a posição jurídica da 

autarquia frente a ACP em questão.  As 

apresentações trouxeram elementos e ensejaram 

profícuo debate entre os presentes. De acordo com 

Maria Elizabeth da Rocha, chefe da APABF, os 

objetivos da Plenária foram alcançados, sendo a 

prestação de informação detalhada sobre as práticas 

e normas do TOBE à sociedade, e sobre os motivos 

que levaram a sua suspensão.  

Audiência de conciliação entre ICMBio e Instituto Sea 

Shepherd Brasil, prevista para o final de maio, 

deverá definir que estudos necessitam ser realizados 

para que se defina a viabilidade, ou a não 

viabilidade, dessa atividade no território da unidade 

de conservação.   

Em tempo: O Juiz Federal Rafael Martins Costa 

Moreira, durante audiência de conciliação, realizada 

em Laguna no dia 30 de maio, definiu que o ICMBio 

terá 60 dias para elaborar proposta de estudos de 

capacidade de suporte da atividade na região. A Sea 

Shepherd, por sua vez, terá 60 dias para analisar a 

proposta. Findo esses prazos, o Ministério Público se 

manifestará em 10 dias. Assim, a decisão final sobre 

a possibilidade de acordo deverá sair na metade do 

mês de outubro. Enquanto isso permanece suspenso 

o TOBE no território da APA da Baleia Franca. 

 

 

 

 

 

 



Reuniões de fortalecimento do grupo de 

agricultores orgânicos de Garopaba realizadas 

no Gaia Village  

 

Criado há 14 anos, o grupo de agricultores orgânicos 

de Garopaba passa por um momento de 

fortalecimento com a entrada de novos membros. 

Questões relativas à gestão administrativa; 

produção; comercialização; divulgação e permanente 

capacitação técnica tem sido a tônica das reuniões 

sistemáticas do grupo que faz parte da Rede Ecovida 

de Agroecologia. Um dos resultados dessas reuniões 

foi a construção de uma agenda semestral de visita 

a propriedades certificadas pela Rede, visando a 

renovação do selo que garante a origem e a 

qualidade dos produtos orgânicos que chegam à 

mesa do consumidor garopabense. O Gaia Village, 

que participa desde o inicio da formação do grupo, 

continua atuando como articulador dos processos de 

gestão do grupo em Garopaba, contribuindo na 

moderação das reuniões.  

 

ICMBio  lança edital de  eleições para 

renovação do Conselho Gestor da APA da Baleia 

Franca 

O Comitê eleitoral, eleito em março de 2014, de 

acordo com regimento interno do Conselho Gestor 

da APA da Baleia Franca, reuniu-se, na sede da 

APABF em Imbituba, no dia 30 de maio. Nesse 

encontro foi elaborado o Edital de convocação de 

eleições para renovação do Conselho, biênio 2014-

2016 e definido o calendário de todo o processo 

eleitoral, tendo o dia 21 de agosto como data para 

as referidas eleições, prevista para acontecer nas 

dependências do Gaia Village.  A relação dos 

documentos necessários, o cronograma do processo, 

as regras de cadastramento, os formulários e 

informações adicionais encontram-se nos anexos 

disponíveis no site da APABF 

http://www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca/destaques.html 

 

Participam do comitê eleitoral a Prefeitura de 

Imbituba, representando o poder público; a 

Associação Amigos Praia da Galheta, representando 

usuários dos recursos e a AMA, representando as 

ONGs ambientalistas. 

Colocar limites é um ato de amor. 

É o que afirma a pedagoga Pillar Tetilla que esteve 

em Garopaba como facilitadora do curso “A criança, 

dos zero aos sete anos”, realizado no Espaço Gaia 

nos dias 23, 24 e 25 de maio por iniciativa do Jardim 

Nhanderu – Pedagogia Waldorf. O curso contou com 

a participação de 32 pais e educadores dentre eles 

06 professores de escolas de Garopaba que 

receberam bolsa integral para participar do curso.  

 

As principais fases do 1º setênio de vida foram 

abordadas como período da compreensão, imitação, 

fantasia e imaginação. É a fase em que a criança 

emprega todas as suas energias para o 

desenvolvimento de seu físico, manifestando sua 

vontade através de intensa atividade corporal. O 

papel dos pais e educadores, nessa fase, foi assim 

sintetizado por Pillar: “Assim como a água para 

formar um rio necessita de margens, a criança 

necessita de adultos que lhe ensine os parâmetros 

para se tornar efetivamente humana e viver uma 

vida socialmente adequada”, dizendo ainda que “os 

pais necessitam de intuição, conhecimento, firmeza, 

coerência, consistência, paciência, perseverança, e, 

acima de tudo amar seu filho”. A parceria entre Gaia 

Village e Jardim Nhanderu permitiu a realização de 

curso de capacitação de educadores em Pedagogia 

Waldorf.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca/destaques.html


 

 

Garopaba debate criação do plano estratégico 

do turismo. 

 

Em continuidade aos encaminhamentos do 1º Fórum 

de Turismo Sustentável, realizado em novembro de 

2013, A Secretaria Municipal de Turismo promoveu 

no dia 16 de maio, encontro com Tânia Brizola, ex-

diretora de turismo do Estado do Rio Grande do Sul, 

e Márcia Godinho, consultora de marketing, visando 

apresentar pré-proposta de criação do Plano 

Estratégico do Turismo em Garopaba. Realizado na 

Câmara de Vereadores, o evento reuniu secretários 

municipais, vereadores, empresários, pousadeiros, 

ONGs e comunidade em geral interessada em 

contribuir no desenvolvimento ordenado do turismo 

do município. As palestrantes evidenciaram que 

Garopaba já possui toda a estrutura e excelentes 

atrativos turísticos, cabendo a equipe gestora do 

Plano Estratégico conectar as ofertas e atuais 

demandas do setor, ressaltando que cabe à 

coletividade definir quais atrativos e serviços serão 

priorizados, quais as qualificações necessárias para 

viabiliza-los, como serão divulgados e como serão 

avaliados os benefícios diretos e indiretos para toda 

Garopaba.  

 

De acordo com Fernando Ambrósio, Secretario 

Municipal de Turismo, “a futura contratação de uma 

equipe multidisciplinar para gerir a criação e 

aplicação do Plano Estratégico de Turismo está 

prevista para acontecer ainda em 2014, com 

recursos próprios da municipalidade, e que este é o 

momento da comunidade tomar ciência da 

relevância e complexidade do mesmo, o que 

envidará esforços de todos os setores”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de borboletas da espécie Heliconius ethilla, 

mais conhecida como Maria Boba, ao redor da flor de 

Gravatá - Aechmea apocalyptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem do Mês 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     

www.gaia.org.br 
 

Agenda 

MLutz: Oficina de Leitura Crítica da Mídia 

Data: 02 e 03 de junho                Local: EM Pinguirito 

 
Semana Acadêmica na UNESC – Mesa Redonda -

Agroecologia 

Data: 05 de junho                     Local: UNESC/Criciúma 
 

Encontro Missões – Igreja Bola de Neve 

Data: 06,  07 e o8 de junho     Local: Gaia Village - Ouvidor 
 

Reunião Comitê Executivo CONAPABF 

Data: 06 de junho                    Local: Sede da APABF 

 
Receptivo Instituto Ilhas do Brasil 

Data: 13 de junho                   Local: Gaia Village 

 
Reunião Câmaras Técnicas do CONAPABF 

Data: 24 de junho                   Local: Sede da APABF 

 
Receptivo Centro Infantil Clara Heitch 

Data: 26 de junho                   Local: Gaia Village 

 
Plenária do Conselho da APA Baleia Franca 

Data: 27 de junho                  Local: Gaia Village 

 
Receptivo UFSC – Educação no Campo 

Data: 30 de junho                  Local: Gaia Village 

 

 
CURSOS E OFICINAS NO GAIA VILLAGE 

 

Workshop Política Nacional de Resíduos Sólidos 
Data: 04 de julho 

 

Oficina de Marcenaria Rústica 
Data: 19 e 20 de julho 

 

Curso Dragon Dreaming 
Data: 01, 02 e 03 de agosto 

 

 

Informações e Inscrições: 

Site: www.empregosecia.com 

Email: cursos@empregosecia.com 

Fones: 48-3354-0971 e 48-9914-3527 
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